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Spēles noteikumi 

 
 

Spēles nosaukums: Drop The Wilds (HTML5)™ 

Spēles izstrādātaja nosaukums: GMS Entertainment Limited t/a Pariplay 

Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle. 

Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0.10 EUR. 

Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 100 EUR. 

 
 

Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties 
spēlē 

 
Interneta vietnē atverot adresi https://lvbet.lv un pēc tam nospiežot ikonu 
“KAZINO” spēlētājs nokļūst lapā “https://lvbet.lv/casino”, kur spēle tiek 
palaista, nospiežot uz attiecīgās spēles ikonas. 

 



 
 

Spēles apraksts 

 

1. Spēles apraksts  

• Drop The Wilds HTML5 ir video spēļu automāts. 

• Lai izspēlētu raundu, konfigurējiet likmi, izmantojot + / - taustiņus. 

• Lai grieztos, nospiediet pogu Spin (griezties) vai nospiediet 
atstarpes taustiņu.Lai grieztos ātrāk, spēlētājs var izmantot opciju 
Turbo (Turbo).  

• Turbo - ruļļi griežas un apstājas ātrāk bez papildu animācijas.  

• Turbo var aktivizēt, turot nospiestu Spacebar vai ieslēdzot to Burger 
izvēlnē. 

• Bezmaksas griezieni, kas tiek aktivizēti no pamatspēles, tiek 
izspēlēti ar tādu pašu likmju summu kā raundā, kurā tika aktivizēti 
bezmaksas griezieni.  

• Bezmaksas griezieni, kas tiek aktivizēti no Feature Spin™, tiek 
izspēlēti ar pamata spēles likmi, kas atbilst Feature Spin™ likmei.  

• Lai redzētu atbilstošo pamatspēles likmi, atveriet Feature Spin™ 
režīmā esošo vinnestu tabulu. 

• Free Spins vinnesti tiek pieskaitīti līniju vinnestiem. 

• Iespējo automātiski spēlēt spēli iepriekš noteiktu raundu skaitu ar 
pašlaik izvēlēto likmi.  

• Automātiskās spēles izvēlne ir pieejama, izmantojot pogu Auto. 
Izmantojot pogu Auto, izvēlieties automātiskās spēles raundu 
skaitu. 

• Zaudējumu limits - automātiskā spēle apstāsies pēdējā griezienā, 
pirms ir sasniegts zaudējumu limits. Automātiskās spēles 
zaudējumu limitam jābūt lielākam par Jūsu kopējo likmi.  

• Apstāties pie laimesta virs - automātiskās spēles funkcija apstāsies, 
kad kombinēto laimestu summa būs sasniegusi noteikto summas 
limitu. 

• Stop on Bonus feature - automātiskā spēles funkcija apstāsies, kad 
spēle sasniegs bonusa summu. 



• jebkuru papildspēļu raundu, tostarp, bet ne tikai: bezmaksas 
griezieni. Kad tiks izpildīti limita nosacījumi, automātiskā spēle 
apstāsies, un ekrāna vidū parādīsies attiecīgs uznirstošais 
paziņojums. 

Spēles funkcijas 

• Papildu veids, kā aktivizēt bezmaksas griezienu papildspēli ar Drop 
the Wilds, kas ir aktīva katrā bezmaksas griezienā. 

• Feature Spin™ pirmsspēles laikā ir tikai viens spēles režīms.  

• Katrā spēlē tiek izmantoti tikai aktīvie un neaktīvie Free Spins 
simboli uz ruļļiem. 

• Tās tiek izspēlētas, izmantojot vienu vinnesta līniju ar šādām 
balvām: Lai vinnētu bezmaksas griezienu funkciju, uz ruļļiem 
jāatrodas 3 simboliem Scatter. 

• Izvēlieties krāsu vai krāsu, lai spēlētu azartspēles. Tiek izdalīta 
karte. Katra karte tiek izlozēta no jauna 52 kāršu komplekta.  

• Ja tiek izvēlēta pareizā krāsa, azartspēles summa tiek dubultota vai 
četrkāršota, ja tiek izvēlēta pareizā krāsa. Ja izvēle ir nepareiza, 
azartspēle tiek zaudēta.  

• Nospiediet pogu Savākt, lai izietu no azartspēles funkcijas.  

• Jūs varat spēlēt līdz 5 reizēm vai līdz brīdim, kad vinnesta summa 
ir lielāka par $250 000. No azartspēles funkcijas nevar vinnēt vairāk 
par $250 000. Azartspēles funkcija nav pieejama, ja spēles laimestu 
summa ir lielāka par $125 000. 

• Azartspēles funkcija nodrošina vidējo 100% vinnestu vinnestu.  

• Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas nenozīmē, ka katra izspēle vai izspēļu 
sērija nesīs šādu procentuālo peļņu.  

• Katras azartspēles iznākums ir nejaušs, un to neietekmē 
iepriekšējie rezultāti.  

• Gamble funkcija tiek ieslēgta/izslēgta iestatījumos, izmantojot 
pārslēdzamo pogu Gamble.  

• Ja nav izdarīta neviena izvēle, Gamble beigsies un tiks iekasēti visi 
laimesti. 

• Tiklīdz spēlētāja kredīts kļūst mazāks par pēdējā grieziena likmes 
summu, tiek aktivizēta likmju iespēja.  

• Tiek aktivizēts ciparrats. Veiksmīgas likmju izredzes ir šādas. 

• zaļais segments.  



• Nokļūšana uz zaļā segmenta nozīmē veiksmīgu likmi, bet sarkanā 
- zaudētu likmi.  

• Nospiežot SPIN, rādītājs griežas. Ja rādītājs atrodas uz zaļā 
laukuma, tiek piešķirts ruļļu grieziens ar to pašu likmju līmeni, kāds 
tika izmantots pirms likmju iespējas aktivizēšanas. 

• Ja uzkrīt sarkanā, tiek ņemts kredīts. Nospiežot atcelšanas pogu, 
ekrāns no likmju izredzes pāriet uz spēli, neatskaitot no atlikušā 
atlikuma.  

• Likmju iespēja tiek atspējota/atspējama iestatījumos, izmantojot 
pārslēdzamo slēdzi Bet chance (Likmju iespēja). 

• 3 bezmaksas griezienu simboli aktivizē 5 bezmaksas griezienus, un 
katrā bezmaksas griezienā ir aktīva "Drop the Wilds" funkcija. 

• Ja izvēle netiek izdarīta, uznirstošais bezmaksas griezienu 
papildsprogrammas logs beidzas un sākas bezmaksas griezienu 
papildsprogramma. 

 
 

Spēles beigas 
 

Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav naudas līdzekļu, vai spēlētājs 
pats vēlas beigt spēli. 

 
Laimesta saņemšanas norise 

 
Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta LV BET kontā. 
 
Lai saņemtu laimestu uz savu personīgo finanšu iestādes kontu, spēlētājam 
ir jāizmanto viens no pieejamajiem maksājuma veidiem klienta kontā.  
Laimestiem nav izmaksu limita.  
 
Izmaksā tos laimestus, kas ir laimēti saskaņā ar tiešsaistes spēlē esošajiem 
spēles noteikumiem un laimējošo kombināciju tabulu. Spēles programmas 
funkcionāla bojājuma, elektronisku vai manipulēšanas ar spēļu automātu 
programmu rezultātā, laimesta izmaksas tiek veiktas pēc tam, kad tiek veikta 



spēles pārbaude un darbinieki ir pārliecinājušies par iepriekšminēto apstākļu 

neesamību. 
 
Mēs nodrošinām laimestu izmaksu spēlētājam saskaņā ar juridiskajām 
normām, ņemot vērā turpinājumā norādītās prasības: 
(a) laimesti, kas nepārsniedz 720 eiro, tiek izmaksāti nekavējoties; 
(b) laimesti no 720 eiro līdz 14 300 eiro tiek izmaksāti 24 stundu laikā; 
(c) laimesti, kas pārsniedz 14 300 eiro, tiek izmaksāti ne vēlāk kā 30 dienu 
laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. 

 
 
 

Pretenziju izskatīšanas kārtība 
 

Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles 
norisi, tad 15 dienu laikā pēc attiecīgās spēles, par to var iesniegt rakstisku 
iesniegumu (adrese: Skanstes iela 50, Rīga LV-1013) vai iesniegt 
elektronisku iesniegumu nosūtot to uz Atbalsta dienesta e-pasta adresi - 
support@lvbet.lv. 
15 dienu laikā SIA „LVBet” izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi uz 
norādīto adresi iesniegumā. 
 

 


