
1. Azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa 

numurs 

SIA Latsson Licensing 

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga, LV-1010 

Tel. nr.: +371 80005352 

 

2. Spēles nosaukums un veids 

 

Spēles nosaukums: Live Roulette 

Spēles veids: spēļu automātu spēle 

Spēles ražotāja nosaukums: NetEnt Product Services Ltd 

 

3. Spēles dalības maksa (likme) 

 

Minimālā likme: €1,00 

Maksimālā likme: €75 000,00 

 

4. Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē 

 

Dalībnieks var piedalīties spēlē dodoties uz Kazino sadaļu interneta vietnē www.triobet.lv un 

atverot šo spēli, nospiežot uz tās ikonas. 

 

5. Spēles norise 

 

Roulette jeb rulete. 

 

1. Dīleris aicina spēlētājus veikt likmes. 

2. Spēlētāji izvēlas un veic likmes noteiktajā laikā. 

3. Kad taimeris sasniedz 0, dīleris palaiž bumbiņu un informē spēlētājus par to, ka likmju 

laiks drīz beigsies. 

4. Pēc dažām sekundēm tiek paziņots, ka likmju laiks ir beidzies un likmju vērtība tiek 

ieturēta no spēlētāja bilances. 

5. Kad bumbiņa ir apstājusies kabatiņā, tad tiek paziņots vinnējušais skaitlis, un 

izmaksāti vinnesti. 

 

Spēlētāja uzdevums ir prognozēt, kurā no 37 skaitļu kabatām iekritīs bumbiņa. Pareizi 

prognozējot kabatu, spēlētājs vinnē summu saskaņā ar izmaksu tabulu konkrētajai likmei. 

 

Likmes, kas neatbilst norādītajam skaitlim, no galda tiek novāktas. Ja spēlētāja likme ir bijusi 

veikta uz norādīto skaitli, tad spēlētājs saņem vinnestu, saskaņā ar izmaksu tabulu. 

 

 

Likmju veidi: 

 

Šajā spēlē spēlētājs var veikt galda likmes (iekšējās likmes, ārējās likmes), paaugstināt 

likmes, veikt īpašās likmes (speciālo likmju panelis, Billboard un Racetrack). 

http://www.triobet.lv/


 

6. Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu 

lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)] 

 

Sekojošās tabulas saraksts sastāda visu pieejamo likmju izmaksas: 

 

Likme Izmaksa 

Straight 35:1 

Split 17:1 

Three line 11:1 

Corner 8:1 

Six line 5:1 

Column 2:1 

Pirmās 12, otrās 12, 

trešās 12 (Dozen) 
2:1 

Sarkans vai melns 1:1 

Pāra vai nepāra 1:1 

1-18/19-36 1:1 

 

Teorētiskā izmaksa spēlētājam šajā spēlē ir 97,30%. 

 

7. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz 

 

Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta Triobet likmju kontā. 

 

8. Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu 

 

Visi laimesti tiek izmaksāti nekavējoties pēc to iegūšanas klientu likmju kontos. 

 

9. Kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju 

izskatīšanas kārtība 

Sūdzības un pretenzijas tiek pieņemtas rakstiski tiešsaistes čatā www.triobet.lv mājas lapā, 

uz e-pastu atbalsts@triobet.lvvai telefoniski uz numuru +371 80005352 līdz 30 dienu laikā 

pēc spēles sesijas beigām, un tās tiks izskatītas pēc iespējas ātrāk, taču ne ilgāk kā 10 darba 

dienu laikā no to saņemšanas brīža. 

http://www.triobet.lv/
mailto:atbalsts@triobet.lv

