
SIA LVBet 
LV50203083121 

Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013 

+371 23114561 

 

 

 
Spēles noteikumi 

 
 

Spēles nosaukums: Aviator™ 

Spēles izstrādātaja nosaukums: Spribe OU 

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  

KĀ SPĒLĒT 

• Aviator ir tikpat viegli spēlēt kā skaitīt 1-2-3: 
o 01: LIKME pirms pacelšanās. 
o 02: SKATIES kā Lucky Plane paceļas un palielinās tavs laimests. 
o 03: IZMAKSApirms lidmašīna pazūd un laimē X reizes vairāk! 

• Atcerieties, ja jums nepietika laika, lai izņemtu naudu pirms Lucky 
Plane aizlido, jūsu likme 

• tiek zaudēta. Aviator ir tik aizraujošs! Riskē un laimē. Viss ir tavās 
rokās! 

Skatīt vairāk -  

• Laimesta reizinātājs sākas ar 1x un pieaug arvien vairāk, kad Lucky 
Plane paceļas. 

• Laimests ir reizinātājs, pie kura veikta naudas izmaksa, reizinot to ar 
tavu likmi. 

• Pirms katra raunda sākuma, provably fair nejaušo skaitļu ģenerators 
ģenerē 

• koeficientu, pie kura Lucky Plane aizlidos. Jūs varat pārbaudīt šī 
ģeneratora 

• godīgumu, noklikšķinot uz pretī rezultātam Vēstures cilnē 

SPĒLES FUNKCIJAS 

Likmes un naudas izmaksa 

• Izvēlieties summu un nospiediet pogu “Likme”, lai veiktu likmi. 
• Jūs varat veikt divas likmes vienlaicīgi, pievienojot otru likmju paneli.  
• Lai pievienotu otru likmju paneli, nospiediet pluszīmes ikonu, kas 

atrodas pirmā derības paneļa augšējā labajā stūrī. 



• Nospiediet pogu “Izmaksa”, lai izņemtu laimestu. Jūsu laimests tiek 
reizināts ar naudas izmaksas koeficientu. 

• Jūsu likme ir zaudēta, ja neesat izņēmis naudu pirms lidmašīna aizlido. 

Automātiskā spēlēšana un naudas izmaksa 

• Automātisko spēli var aktivizēt likmju panelī izvēloties “Automātiski”, 
un nospiežot pogu “Automātiskā spēle”. 

• Opcija automātiskās spēles panelī “Apturēt, ja nauda samazinās par” 
pārtrauc automātisko spēli, ja atlikums ir mazāks par norādīto summu.  

• Opcija automātiskās spēles panelī “Apturēt, ja nauda palielinās par” 
pārtrauc automātisko spēli, ja atlikums ir lielāks par norādīto summu.  

• Opcija automātiskās spēles panelī “Apturēt, ja viena uzvara pārsniedz” 
pārtrauc automātisko spēli, ja viena uzvara pārsniedz norādīto summu. 

• Automātiskā naudas izmaksa ir pieejama likmju paneļa sadaļā 
“Automātiski”.  

• Pēc aktivizēšanas jūsu likme tiks automātiski izņemta, kad sasniegs 
norādīto koeficientu. 

Tiešsaistes likmes un statistika 

• Spēles interfeisa kreisajā pusē (vai zem likmju paneļa mobilajā ierīcē) 
atrodas tiešaistes likmju panelis.  

• Šeit jūs varat redzēt visas likmes, kas tiek veiktas pašreizējā raundā. 
• “Manas likmes” panelī jūs varat redzēt visu informāciju par savām 

likmēm un naudas izmaksu. 
• Sadaļā “Tops” ir atrodama spēles statistika. Te jūs varat redzēt 

laimestus pēc summas vai naudas izmaksas koeficienta, kā arī redzēt 
raunda lielākos koeficientus. 

Bezmaksas likmes 

• Bezmaksas likmes statusu var pārbaudīt sadaļā Spēles izvēlne > 
Bezmaksas likmes. 

• Bezmaksas likmes piešķir operators vai Lietus funkcija. 

Randomizācija 

• Katra raunda koeficients ir iegūts no “Provably Fair” algoritma, un ir 
pilnīgi pārskatāms un 100% godīgs. Lasīt vairāk par provably fair 
sistēmu 



• Provably Fair iestatījumus jūs varat pārbaudīt Spēles izvēlne > 
Provably Fair iestatījumi. 

• Katra raunda taisnīgumu var pārbaudīt, nospiežot ikonu, pretī “Manas 
likmes” vai “Tops” rezultātu tabulai. 

Spēlētāja ienākumi 

• Kopējie teorētiskie ienākumi spēlētājam ir 97%.  
• Tas nozīmē, ka vidēji no 100 raundiem katrs 3 raunds beidzas ar to, 

ka Lucky Plane aizlido jau pašā raunda sākumā. 

Cits 

• Ja interneta savienojums tiek pārtraukts, kad likme ir aktīva, spēle 
automātiski izmaksā naudu ar pašreizējo koeficientu, un jūsu bilancei 
tiek pievienota laimesta summa. 

• Spēles aparatūras/programmatūras darbības traucējumu gadījumā 
visas spēļu likmes un naudas izmaksas tiek anulētas un atmaksātas. 

 
 

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. 
 

 


