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SIA LVBet 
LV50203083121 

Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013 

+371 23114561 

 

 

 
Spēles noteikumi 

 
 

Spēles nosaukums: Gordon Ramsay Hell's Kitchen Touch™ 

Spēles izstrādātaja nosaukums: Netent 

Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle. 

Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0,01 EUR. 

Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 20 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 apraksts 
 

• Gordon Ramsay Hell's Kitchen Touch™ ir 5 spoļu un 5 rindu video 
spēle, kas piedāvā Ramsay’s aizstājējsimbola funkciju, Team 
Challenge bezmaksas griezieniem un Gordon’s bonusa spēli.  

• Spēle tiek spēlēta uz 20 fiksētām izmaksu līnijām un ar dažādām 
likmju vērtībām un līmeņiem.  

• Laimesti tiek izmaksāti saskaņā ar Izmaksu Tabulu. 

• Simbolu izmaksu vērtības, kas uzrādās Izmaksu Tabulā, ir 
dinamiskas un mainās atbilstoši izvēlētajai likmes vērtībai.  

• Likmes līnijas laimests ir vienāds ar Izmaksu Tabulā norādīto 
vērtību, kas reizināta ar visiem piemērotajiem reizinātājiem.  

• Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no 
katras aktīvās izmaksas līnijas.   

• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.   

• Bonus spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.   

• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. 

 

2. “Wild” aiztājējsimbola un Ramsay’s Wilds funckijas 

• Aiztājējsimboli var parādīties jebkurā vietā uz spolē galvenajā spēlē 
un bezmkasas griezienu spēlē. 

• Aizstājējsimbols aizstāj visus citus simbolus izņemot izkaisīto 
“Scatter” simbolu.  

• Ramsay Wilds funkcija var tik nejauši aktivizēta galvenajā spēlē. 
Šajā gadījumā 5 līdz 7 Wild spēles laikā var nejauši parādīties 
jebkurā vietā uz spolēm.  

• Kad Ramsay’s Wild funkcija ir aktivizēta, Wild aizstājējsimboli nevar 
atrasts virs citiem aizstājējsimboliem vai izkaisītajiem Scatter 
simboliem.  

• Spēles raunda laimesti, kuri aktivizēja Ramsay’s Wild funckiju, tiek 
aprēķinātas pēc tam, kad visi Wild simboli ir nolaidušies uz spolēm. 

 

3. Bezmaksas griezieni 
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• 3 vai 4 Scatter izkaisītie simboli, kas parādās uz 1., 2., 4., un 5. 
Spoles galvenajā spēlē, aktivizē attiecīgi 10 vai 15 Team Challenge 
bezmaksas griezienus.  

• Team Challange bezmaksas griezienos ir divas 5 spoļu un 3 līniju 
spēļu zonas. Šīs divas zonas reprezentē ēdienu gatavošanas 
sacensības starp sarkanajām un zilajām komandām.  

• Pirms Team Challange bezmaksu grieziena sākuma, Jums ir 
jaizvēlas viena no šīm komandām. 

• Team challange bezmaksas griezienos ir 3 Order Up funkcijas:  
o X2 reizinātājs: likmju līnijas uzvara tiek reizināta ar 2 
o X3 reizinātājs: likmju līnijas uzvara tiek reizināta ar 3 
o Team Wilds funkcija: 3 līdz 8 Wild simboli tiek nejauši 

aizvietoti uz spolēm 

• Piezīme: Ramsay Wild simboli un Team Wild simboli tiek saukti par 
Random Wild simboliem, aprakstot simbolu pozīciju spēles vēsturē.  

• Katra grieziena laikā pēc nejaušības principa tiek aktivizētas 1-3 
Order Up funkcijas. Katra aktivizētā Order Up funkcija tiek piešķirta 
tikai vienu reizi vienā griezienā.  

• Order Up funkcijas ir attiecīgi atzīmētas sarkanā vai zilā krāsā 
atbilstoši komandu spēles laukumiem. 

• Ja viena grieziena laikā tiek aktivizēti vienas krāsas x2 reizinātājs 
un x3 reizinātājs, attiecīgās komandas uzvaras līnija tiek reizināta 
ar šo reizinātāju summu (x5).  

• Katras komandas kopējais laimests tiek parādīts uz attiecīgās 
komandas spēles laukuma. 

• Team Challange bezmaksas griezieni tiek spēlēti ar tādu pašu likmi 
kā spēles kārtā, kurā tika aktivizēti Team Challange bezmaksas 
griezieni.  

• Team Challange bezmaksas griezienu laikā nevar uzvarēt papildus 
Team Challange bezmaksas griezienus. 

• Team Challange bezmaksas griezieni beidzas tad, kad bezmaksas 
griezienu skaitītājs sasniedz 0. 

• Team Challange bezmaksas griezienu beigās uzvarētāj komandā 
tiek pasludināta par gatavošanas sacensību uzvarētāju.  

• Team Challange bezmaksas griezienu kārtas kopējais laimests ir 
vienāds ar abu komandu kopējo uzvaras summu. 

• Team Challange bezmaksas griezienu beigās, kopējā uzvaras 
summa tiek pievienota visām uzvarām no šīs spēles kārtas, kas 
aktivizēja Team challange bezmaksas griezienus.  

• Ja tā komanda, kura tika izvēlēta Team Challange bezmaksas 
griezienu sākumā, zaudē, tad spēle atgriežas tajā spēles kārtā, kurā 
tika aktivizēti Team Challange bezmaksas griezieni.  
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• Ja tā komanda, kura tika izvēlēta Team Challange bezmaksas 
griezienu sākumā, uzvar vai sacensības beidzas neizšķirti, tad tiek 
aktivizēta Gordona bonusa spēle. 

 

4. Gordona Bonusa Spēle 
 

• Gordona bonusa spēli var aktivizēt tikai pēc Team Challange 
bezmaksas griezienu beigām.  

• Zem 15 izvēlnēm ir paslēptas 12 nejaušas balvas un 3x simboli. 
Noklikšķini uz Izvēlnes opcijas, lai atvērtu bavas. 

• Aiz Izvēlnes opcijām var paslēpt trīs veidu balvas:  
o Nejaušas balvas, kas pārsniedz likmes vērtību par 2,3 vai 

5 reizēm 
o X2 reizinātājs 
o X3 reizinātājs 

• Ja Gordona bonusa spēles laikā tiek atbloķēts gan x2 reizinātājs, 
gan x3 reizinātājs, to vērtības tiek apvienotas. Ja netiks atbloķēts 
neviens reizinātājs, tad kopējais Gordona spēles laimests tiek 
reizināts ar x1.  

• Gordona bonusa spēle beigsies, kad tiks atbloķēts 3x simboli. 
Kopējais Gordona bonusa spēles laimests ir vienāds ar summu, 
kas ir reizināta ar kopējo reizinātāju, kas ir iegūts Gordona 
bonusa spēles laikā. 

• Pēc tam, kad beidzas Gordona bonusa spēle, spēle atgriežas 
kārtā, kurā tika aktivizēti Team Challange bezmaksas griezieni. 

• Gordona bonusa spēles beigās kopējais bonusa spēles laimests 
tiks pievienots visām uzvarām no spēles kārtas, kas aktivizēja 
Team Challange bezmaksas griezienus.  

 

5. Spēles funkcijas 

Poga  Funkcija 

 

Spin Poga 

Spied, lai uzsāktu spēli ar izvēlēto monētu un grieziena 

vērtību. (Alternatīvi spied ‘’space’’ pogu). 
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Stop Poga 

Spied, lai apturētu spēli 

 

Autoplay 

Spied, lai atvērt automātiskās spēles izvēlni un spēlēt 

automātiski. 

 

Stop Autoplay 

Spied, lai apturpētu Autoplay funkciju 

 

Likmes iestatījumi 

Tap to set the bet value or coin value and bet level. 

 

Monētas vērtība un līmenis  

Spēlējot ar monētām, izmantojiet Coin Value un Level 

sektorus, lai iestatītu likmes vērtību.  

 

Skaņa 

Spied, lai izslēgtu skaņu, vai regulētu to ar slaideri. 
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Izvēlne 

Spied, lai atvērtu spēles iestatījumus un informāciju par 

spēli.  

 

Exit/ Iziet 

Spied, lai izietu no spēles 

 

 

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. 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 
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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. 


