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SIA LVBet 

LV50203083121 

Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013 

+371 23114561 

 

 

 

Spēles noteikumi 

 

 
Spēles nosaukums: First Person Deal or No Deal™ 

Spēles izstrādātaja nosaukums: Evolution Gaming 

Spēles veids: Tiešsaistes galdu spēle. 

Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0.90 EUR. 

Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 900 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. 
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Spēles apraksts 

1. SPĒLES MĒRĶIS 

Deal or No Deal (Pieņemt vai nepieņemt) ir aizraujoša spēle, kas radīta, 

iedvesmojoties no populārās „Deal or No Deal” televīzijas pārraides. 

Spēles mērķis ir uzminēt, kurā portfelī slēpjas lielākā naudas summa. 

2. SPĒLES NOTEIKUMI 

Kvalifikācija 

Spēlētājam ir jākvalificējas, lai pievienotos spēles šovam. 

Lai kvalificētos, uzlieciet likmi un iegrieziet ratu tā, lai trīs gredzenu zelta 

iedaļas rata augšdaļā sakristu. 

 

 

Lai paaugstinātu savas kvalificēšanās izredzes, izvēlieties „VIEGLI” 

(nodrošina vienu gredzenu), „ĻOTI VIEGLI” (nodrošina divus gredzenus) 

vai „SPĒLĒT UZREIZ” (nodrošina visus trīs gredzenus). Tas palielinās 

jūsu izvēlētās likmes summu 3x vienam gredzenam, 9x diviem 

gredzeniem un 18x trīs gredzeniem. 
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Ar katru griezienu jūs pievienojat naudu lielākā laimesta portfelim. 

Pievienotā summa būs jūsu likme, kas palielināta 75x–500x. 

Zelta lodziņos ir attēlotas portfeļu vērtības. Jūs varat izvēlēties jebkuru 

lodziņu kā savu lielākā laimesta portfeli. 

 

Ja jūs nekvalificējaties, jums tiks automātiski piedāvāts kvalificēties 

nākamajam raundam. 

Jūs varat griezt ratu tik daudz reižu, cik vēlaties. Katrs grieziens maksā 

jūsu izvēlēto likmes summu. 

Apsveicam 

Kad būsiet kvalificējušies, parādīsies apsveikuma ziņojums. 

Noklikšķiniet/pieskarieties „SPĒLĒT”, lai uzreiz pārietu uz spēles šovu. 

Noklikšķiniet/pieskarieties „PAPILDINĀT”, lai palielinātu naudas summas 

portfeļos pirms pievienošanās spēles šovam. 

 

Papildināt 
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Ja izvēlējāties papildināt, parādīsies Papildināšanas rats. 

Uzlieciet likmi, izvēlieties jebkuru zelta lodziņu un grieziet ratu, lai 

izvēlētajā portfelī palielinātu naudas summu par jūsu likmi, kas 

palielināta 5x–50x reižu. Ar katru griezienu „PAPILDINĀT” portfeļos 

uzkrāsies jaunas summas. 

 

Katrs grieziens maksā jūsu izvēlēto likmes summu. 

Spēles šovs 

Kad noklikšķināt/pieskaraties „SPĒLĒT”, jūs pievienojaties spēles 

šovam. 

Vispirms jums jāizvēlas galvenais portfelis – tas, kurā, jūsuprāt, ir 

vislielākais laimests. 

 

Pēc tam portfeļi pēc nejaušības principa atvērsies pa 3, 4, 4 un 3 

portfeļiem. Atvērtie portfeļi vairs nepiedalīsies spēlē. 
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Pēc katras portfeļu grupas atvēršanās jūs saņemsiet baņķiera 

piedāvājumu: 

• Noklikšķiniet/pieskarieties „PIEŅEMT”, lai pieņemtu baņķiera 

piedāvājumu un pamestu spēles šovu. 

• Noklikšķiniet/pieskarieties „NEPIEŅEMT”, lai noraidītu baņķiera 

piedāvājumu un turpinātu spēlēt. 

 

Baņķieris izteiks četrus piedāvājumus. 

Pēc ceturtās portfeļu atvēršanas reizes atliks tikai divi portfeļi. Baņķiera 

pēdējais piedāvājums sniegs spēlētājam trīs izvēles iespējas: 

• Noklikšķiniet/pieskarieties „PIEŅEMT”, lai pieņemtu baņķiera 

piedāvājumu. 

• Noklikšķiniet/pieskarieties „NEPIEŅEMT”, lai iegūtu galvenā 

portfeļa laimestu. 

• Noklikšķiniet/pieskarieties „MAINĪT PORTFELI”, lai iegūtu otra 

portfeļa laimestu. 

 

Tiks parādīts paziņojums par jūsu laimestu, un jūs atgriezīsieties spēles 

kvalifikācijas posmā. 

Laimesti 
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Spēlētāji var laimēt līdz pat 500x lielāku summu nekā sākotnējā likme, ar 

iespēju papildināt savu likmi par 5x–50x spēles Papildināšanas posmā. 

Maksimālā atļautā jebkura portfeļa vērtība pēc Papildināšanas posma ir 

500 000 eiro. 

Spēles izmaksa 

Optimālais teorētiskās spēles izmaksas procents ir 95,42 %. 

Likmju izdarīšana 

Panelī „LIKMJU LIMITI” redzami pie galda atļauto maksimālo un 

minimālo likmju limiti. 

Lai piedalītos spēlē, jums jābūt pietiekami daudz līdzekļu, lai spētu 

nosegt savas likmes. Jūs varat apskatīt savu pašreizējo KONTA 

ATLIKUMU jūsu ekrānā. 

 

Likmes apjoma noteikšanas opcija ļauj jums izvēlēties likmi, kuru 

vēlaties uzlikt Kvalifikācijas vai Papildināšanas laikā. 

 

Pēc tam, kad Kvalifikācijas laikā esat uzlicis derīgu likmi, 

noklikšķiniet/pieskarieties pogai „GRIEZT”, lai grieztu Kvalifikācijas ratu. 
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Pēc tam, kad Papildināšanas laikā esat uzlicis derīgu likmi, 

noklikšķiniet/pieskarieties pogai „PAPILDINĀT”, lai grieztu 

Papildināšanas ratu. 

 

Indikators „GRIEZIENA LIKME” uzrāda grieziena kopējo maksu. 

 

Indikators KOPĒJĀ LIKME uzrāda visu pašreizējā raundā izdarīto likmju 

kopējo summu. 

 

Spēles numurs 

Katrs spēles raunds tiek identificēts ar unikālu SPĒLES NUMURU. 

Šis numurs atspoguļo, kad spēles raunds uzsākts saskaņā ar GMT 

(stundas: minūtes: sekundes). Lūdzu, izmantojiet šo spēles numuru 

atsaucēm (vai arī uzņemiet spēles numura ekrānšāviņu), ja vēlaties 

sazināties ar klientu atbalsta dienestu saistībā ar konkrētu raundu. 

Tiešsaistes atbalsts 

Jūs varat tērzēt ar Tiešsaistes atbalsta speciālistiem. Izmantojiet 

Tiešsaistes atbalsta pogu, lai palielinātu vai aizvērtu čata logu. 
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Ievadiet savu ziņu Čata laukā. Lai publicētu ziņu, nospiediet taustiņu 

Enter vai bultiņas pogu laukā. 

Jūs varat mainīt čata loga izmēru un pārvietot to jebkurā vietā uz ekrāna. 

Ātrums 

Spēlētājs jebkurā brīdī raunda laikā var pārslēgt spēles ātruma režīmu, 

izmantojot īpašo pogu „Ātrums“, kura atver izvēlni „Ātruma režīmi“. 

Pieejami šādi spēles ātruma režīmi: 

• Ātrs - Ātrākais spēles ātruma režīms. 

• Vidējs - Klasiskais spēles ātruma režīms. 

Skaņa 

Nospiežot pogu „SKAŅA”, tiek izslēgtas/ieslēgtas visas spēles skaņas 

un fona mūzika. Ņemiet vērā, ka, mainot galdus, skaņa tiks automātiski 

ieslēgta. 

Jūs varat mainīt skaņas iestatījumus, noklikšķinot/pieskaroties pogai 

IESTATĪJUMI. 

Spēļu vēsture 

Nospiežot pogu VĒSTURE, tiks atvērts logs, kas parāda visus aktīvos 

spēļu raundus, kuros esat piedalījušies, kā arī šo raundu rezultātus. 

Jūs varat pārskatīt savu iepriekšējo spēļu aktivitāti, apskatot jūsu: 

• KONTA VĒSTURI – parāda jūsu pilno konta vēsturi kā datumu, 

spēļu, likmju summu un laimestu sarakstu. Saraksta augšgalā ir 

redzams visnesenāk pabeigtais spēles raunds. 

• SPĒĻU VĒSTURI – parāda vēsturi konkrētai spēlei, 

noklikšķinot/pieskaroties spēlei SPĒLES kolonnā. 

Iestatījumi 

Nospiežot pogu IESTATĪJUMI, tiek atvērta lietotājam maināmu 

iestatījumu izvēlne. 
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Jūsu izvēlētie iestatījumi tiks uzreiz piemēroti un saglabāti jūsu profilā. 

Saglabātie iestatījumi tiks automātiski ielādēti, pieslēdzoties no jebkuras 

ierīces. 

Jūs varat mainīt jūsu vispārīgos un spēles iestatījumus. 

  

Iemaksas un izmaksas 

Poga KASIERIS atvērs kasiera/bankas logu, lai veiktu naudas iemaksas 

un izmaksas 

 

Atbildīga spēlēšana 

Poga ATBILDĪGA SPĒLĒŠANA ļauj piekļūt lapai, kurā sniegta atbildīgas 

spēlēšanas politika. Šī lapa sniedz noderīgu informāciju un saites 

saistībā ar atbildīgu tiešsaistes spēļu lietošanu un to, kā noteikt 

ierobežojumus savām spēļu sesijām. 

 

Atvienošanās politika 

Ja tiek zaudēts savienojums un jūs nepieslēdzaties 20 minūšu laikā, 

spēles rezultāts tiks izlemts, izmantojot spēles nejaušo skaitļu 

ģeneratoru. Pēc savienojuma atjaunošanas jums būs iespēja apskatīt 

spēles rezultātu Spēles vēstures sadaļā. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, pat ja esat pie galda, taču nespēlējat, to uzskata 

par atvienošanos. 

Vairāk spēļu 

Spēlēt Live pogu var nospiest jebkurā brīdī. 
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Nospiežot Spēlēt Live pogu, jūs nonāksiet tieši pie Live Deal or No Deal 

galda. 

Pogu FOAJĒ iespējams nospiest jebkurā laikā no jebkuras spēles. 

  

Tā ļauj ērti nomainīt spēles galdu vai izvēlēties jebkuru citu spēli no 

pirmās personas skatpunkta. Jūs nepametīsiet šo spēli, kamēr nebūsiet 

izvēlējušies jaunu spēli, kurai pievienoties. Varat izmantot FOAJĒ pogu, 

lai pārlūkotu citas spēles, turpinot spēlēt iesākto spēli. 

Taustiņu saīsnes 

Taustiņu saīsnes var izmantot, lai ātri veiktu noderīgas spēles funkcijas. 

 

TAUSTIŅŠ FUNKCIJA 

ATSTARPES TAUSTIŅŠ Nospiediet ATSTARPES TAUSTIŅU, lai grieztu ratu. 

 

 

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. 
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Lai saņemtu laimestu uz savu personīgo finanšu iestādes kontu, 

spēlētājam ir jāizmanto viens no pieejamajiem maksājuma veidiem klienta 

kontā.   

 

Laimestiem nav izmaksu limita. Tie tiek izmaksāti nākamajā dienā pēc 

transakcijas pieprasīšanas. Pirmā šāda transakcija var aizņemt ilgāku 

laiku, līdz 10 darba dienām. 

 

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. 
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15 dienu laikā SIA „LVBet” izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi 

uz norādīto adresi iesniegumā. 


