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     SABOTIERIS 
 

Tu smagi strādā, rakdamies cauri 
cietai klintij, taču tevi motivē ne tikai 
darba mīlestība, bet arī doma par 
zeltu, kas apslēpts klints dzīlēs. 
Kalnraču rūķu dzīve jau tā nav viegla, 
taču var gadīties, ka kāds no taviem 
kolēģiem to vien perina prātā, kā 
traucēt citiem to zeltu atrast. Būtu jau 
jauki, ja spēlētāji zinātu, kurš no 
pretiniekiem ir viņu sabiedrotais, un 
kurš - kaitnieks, taču to nāksies 
spriest pēc viņu darbiem... Iepazīsties 
ar asprātīgo kāršu spēli "Saboteur" 
(tulk. Sabotieris), kur čaklie zeltrači 
cenšas izcelt dārgumus, bet sabotieri 
viņiem traucē kā nu māk!To dara 
pievilcīgu tieši 
jautrais uzstādījums - trīs līdz desmit 
spēlētāji tēlo kalnračus rūķus, kas 
meklē zeltu, taču dažiem no viņiem 
iekritīs sabotiera kārts. Tas nozīmē, ka 
viņu slepenais mērķis būs izgāzt zelta 
meklējumus, pie kam darīt to 
pietiekoši uzmanīgi, lai labie rūķi būtu 
neziņā, kurš tad ir tas sliktais. 

mailto:info@kopnica.lv


Rezervācijas pieteikums uz e-pastu info@kopnica.lv 

 
 

 

     BONHANZA 
Spēle paredzēta no 3 līdz 5 

spēlētājiem vecumā no 12 gadiem. 

Tie, kas domā, ka pupas ir parasti 

dārzeņi, smagi maldās! Ar pupām 

var nopelnīt ne mazums dālderu, ja 

vien tiek audzētas pareizās pupas. 

Tas būtu vienkārši, ja vien kārtis 

nevajadzētu nolikt tādā pašā 

secībā, kā tās tika uzņemtas. Tāpēc 

glābt var tikai veikla tirgošanās ar 

citiem spēlētājiem. Šī ir taktiska 

kāršu spēle, kas nebūt nav 

paredzēta tikai dārzkopjiem! 
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     HALLI GALLI 
 

Halli Galli ir ļoti dinamiska spēle, pateicoties 
tās vienkāršībai un nebeidzamajai spriedzei, 
kas ilgst līdz pat pēdējai spēles sekundei. 
Spēles komplektā ir 56 kārtis ar augļu 
attēliem (pavisam ir četri dažādi augļu veidi), 
un metāla zvaniņš, kura pienākums būs 
izšķirt, kurš no spēlētājiem ir ātrākais. Katrs 
spēlētājs tur sev priekšā kaudzīti ar kārtīm ar 
attēlu uz leju, un pulkseņa rādītāju virzienā 
atklāj virsējo kārti tā, lai kārts uzreiz redzama 
visiem spēlētājiem. Tādējādi uz galda 
pamazām atklājas dažāda veida augļi 
dažādos skaitos. Un te nu ir nepieciešama 
uzmanība: tiklīdz uz galda ir redzami tieši 5 
viena veida augļi, spēlētājam ir jācenšas būt 
pirmajam, kas nozvana zvaniņu. 
Veiksminieks tad saņem visas līdz šim 
izliktās kārtis un pievieno savai kaudzītei. 
Rezultātā, straujāko spēlētāku kaudzītes 
pamazām kļūst biezākas, bet pārējo - 
plānākas. Spēlētājs, kura kaudzīte beigusies, 
spēli pamet, bet spēle noslēdzas ar 
grandiozu divkauju, kuru izspēlē divi 
visveiklākie spēlētāji.  
Spēle 2 - 6 spēlētājiem no 6 gadu vecuma. 
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     PYLOS 
Šī spēle paredzēta diviem 
spēlētājiem, kam spēles sākumā 
pieder vienāds koka lodīšu skaits – 
katram savā krāsā. Spēlētāji pamīšus 
liek pa vienai lodītei, tā veidojot 
piramīdu. Uzvar tas spēlētājs, kurš 
uzliek piramīdas virsotnē pēdējo lodīti. 
Stratēģiski spēlējot, spēles gaitā 
lodītes iespējams ietaupīt un tādējādi 
palielināt savas izredzes uzvarēt. 
Tomēr, ja vien pretinieks ir tikpat labs 
stratēģis, gājienus paredzēt nav 
nemaz tik vienkārši. PYLOS, tāpat kā 
QUARTO, ir iespējams spēlēt 
dažādos sarežģītības līmeņos, tāpēc 
tā būs aizraujoša spēle gan skolas 
vecuma bērniem loģiskās domāšanas 
trenēšanai, gan pieredzējušiem 
loģikas spēļu cienītājiem.
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     QUORIDOR 
Šajā spēlē mērķtiecīga kustība uz 

priekšu mijas ar piespiedu kustību 

atpakaļ, jo spēlētāji nepārtraukti liek 

viens otram šķēršļus, līdz kamēr 

laukums sāk izskatīties pēc 

labirinta. Pie tam, spēlētājs var 

aizšķērsot ceļu arī pats sev, un 

jocīgākais, ka tas var palīdzēt 

viņam apsteigt pretinieku... 

Quoridor var spēlēt gan divatā, gan 

četratā. Spēles mērķis ir pirmajam 

sasniegt laukuma pretējo līniju. 

Spēlētāji uzsāk ceļu katrs savā 

laukuma pusē un soli pa solim 

cenšas virzīties uz laukuma pretējo 

pusi. Katra spēlētāja rīcībā ir 

vairākas barjeras, ar kurām viņš var 

atvieglot ceļu sev vai arī kavēt 

pretinieka kustību. Uzvarēs tas, 

kurš visgudrāk spēs apiet 

šķēršļus... 
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            SCARBBLE 
 

Scrabble ir aizraujoša, prātu 

asinoša izklaide. Scrabble mērķis ir 

vārdu sastādīšana no atsevišķiem 

burtiem un iegūt pēc iespējas 

vairāk punktu. SCRABBLE ir vārdu 

spēle 2, 3 vai 4 spēlētājiem. To 

spēlē pēc krustvārdu mīklas 

principa. Spēles mērķis ir iegūt 

maksimālu punktu skaitu. Spēlētāji 

sacenšas, izvietojot savus kauliņus 

tādās kombinācijās un pozīcijās, lai 

laukumā no burtu vērtbas un balvu 

lauciņiem iegūtu vislielāko labumu. 

Spēles gaitā iespējams gūt līdz 600 

punktiem vai pat vairāk atkarībā no 

spēlētāju meistarības. 
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     ALIAS 
 

 

"Alias" ir jautra vārdu galda spēle 
ģimenei, ballītēm un viesībām. 
Viena no populārākajām vārdu 
skaidrošanas spēlēm, kurā 
spēlētāji sadalās komandās, lai 
viens otru pārspētu vārdu 
skaidrošanā. Skaidro vārdu kā 
vien iztēle atļauj, protams 
neizmantojot vārda sakni un 
žestus. 
Spēles mērķis ir izskaidrot vārdus ar 
sinonīmiem vai tādiem vārdiem, 
kas vedina uz pareizo atbildi, tā, lai 
komandas 
biedri, iekļaujoties laikā, uzminētu 
pēc iespējas vairāk vārdu. 
Komanda pavirza savu spēles 
figūru pa spēles laukumu uz 
priekšu tieši tik lauciņus, cik 
vārdu atminējusi.  
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     DIXIT 

 

 

"Dixit: Odyssey" ir populāra 
asociāciju galda spēle ģimenei. 
Jauna spēles versija, kura ir kā 
pilnīgi atsevišķa galda spēle vai 
kā papildinājums pirmajai versijai 
"Dixit". Jaunajā spēles komplektācijā 
ietilpst iespaidīgas, vēl nekur 
neredzētas 84 kārtis, kā arī iespēja 
spēlēt līdz pat 12 spēlētāju 
kompānijā. 
Viens spēlētājs izvēlas 1 no savām 
kārtīm un raksturo to kā vēlas - ar 
tekstu, citātu, skaņu, dziesmu vai pat 
klusumu. Kad kārts ir raksturota, to 
noliek ar attēlu uz leju galda vidū, 
kamēr pārējie spēlētāji no savām 
kārtīm piemeklē piemērotāko kārti 
dotajam raksturojumam. Tad kārtis 
samaisa un atver. Kurš būs tas, kurš 
uzminēs raksturotāja doto kārti?  
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     JUNGLE SPEED 
 
"Jungle Speed" ir dinamiska un ātra galda spēle ģimenei, 
viesībām un ballītēm. Jebkura jautra kompānija šo spēli 
novērtēs augstu. Šajā spēlē Tev vajag noticēt savai reakcijai 
un novērošanas spējām. Tāpat Tev vajadzēs stipras rokas, jo 
galda vidū stāvošais koka totēms tā vien gaida, kad Tu to 
pagrābsi. 
Spēlētājiem izdala kārtis ar krāsainiem simboliem, kuras viņi 
pēc kārtas ver vaļā, no sev priekšā esošās kāršu kaudzītes. 
Tiklīdz uz galda ir divi vienādi simboli, tad tie spēlētāji, kuriem 
pieder šīs kārtis, cenšas pēc iespējas ātrāk pagrābt totēmu. 
Tas, kurš nepaspēja satvert totēmu, paņem ne tikai savu, bet 
arī otra (duelī iesaistītā) spēlētāja kārtis un spēle turpinās. 
Mērķis – atbrīvoties no visām savām kārtīm, atdodot tās 
divkauju zaudējušajiem spēlētājiem. 
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     KATANA 
 

 

"Catan" ir pasaulē plaši pazīstama, stratēģiska galda spēle 

ģimenei. Spēlētāji iegūst resursus, lai uzbūvētu savas pavalsts 

ceļus, ciematus un pilsētas. Tas, savukārt, krāj punktus, kas 

tuvina uzvarai.  

Spēles dalībnieki ir kolonizatori, kas pēc ilgstošiem meklējumiem 

ir atraduši šo auglīgo zemi un apmetas tur uz dzīvošanu, dibinot 

tur katrs savu pavalsti. Zeme sastāv no piecu dažādu veidu 

apvidiem, kas katrs ražo sava veida izejmateriālu. Spēles gaitā 

dalībnieki iegūst vērtīgos izejmateriālus, lai varētu ar tiem tirgoties 

un par tiem uzbūvēt savas pavalsts ceļus, ciematus un pilsētas. 

Izejmateriālu ieguve ir atkarīga no tā, kur katrs dalībnieks ir 

pamanījies uzbūvēt savus ciematus, un tā, kādu skaitli uzmet ar 

diviem metamajiem kauliņiem. Pirmais spēlētājs, kurš sakrājis 

desmit uzvaras punktus, ir spēles uzvarētājs — Katanas 

valdnieks! Punkti tiek doti par uzbūvētajiem ciematiem, pilsētām 

un īpašiem nopelniem. 
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  SADERĒSIM? 
 
"Saderēsim?" ir jautra galda spēle 

ģimenei, ballītēm un viesībām. Spēle, 

kas balstīta uz derībām. Spēlētāji liek 

likmes viens par otru un attiecīgi saņem 

atalgojumu vai pazaudē naudu balstoties 

uz iznākumu. Par ko liek likmes? Par 

daudz un dažādiem smieklīgiem, 

neveikliem un izaicinošiem uzdevumiem, 

kas katram jādara. 

Katram spēlētājam iedala noteiktu 

naudiņas summu un 2 kārtis - uz vienas 

rakstīts "Jā!" uz otras "Nē!". Uzdevumu 

kārtis noliek galda vidū (2 veidu 

uzdevumu kārtis). Kad kāds spēlētājs 

izvelk kādu uzdevumu, viņš šo kārti, pats 

to neredzot, padod apkārt citiem, lai tie 

liktu likmes, vai spēlētājs to spēs izdarīt. 

Pats spēlētājs kārti radz tikai beigās un tad sākas laika atskaite, kurā jāiekļaujas, lai to izdarītu. Tad katrs saņem naudiņas par 

to, vai ticeja spēlētāja spēkiem, vai nē. 
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     TORNIS 

"Tornis" ir klasiska un populāra galda spēle ģimenei, kā arī 

viesībām un ballītēm.  

Spēlētājiem pēc kārtas ir jāizņem pa vienam taisnstūra klucīši 

no torņa, kas uzbūvēts no šādiem klucīšiem. Katrs klucītis, pēc 

izņemšanas no torņa, ir jānovieto torņa augšā. Ar laiku tornis 

kļūst īpaši nestabils un uzvarēs tikai uzmanīgākais un 

pacietīgākais. Uzdevums ir saglabāt torni, lai tas nenokrīt, sava 

gājiena laikā. 
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   PARTY ALIAS 
 

Party Alias ir populārās vārdu 
paskaidrošanas spēles Alias pārgalvīgi 
jautra viesību versija, kurā paskaidrojat 
vārdus komandas biedriem, izmantojot, 
piemēram, sinonīmus, antonīmus un 
uzvedinošu informāciju. Kad vien 
komandas spēles figūra nonāk viesību 
lauciņā, vārdi ir jāpaskaidro jaunos, 
ēverģēlīgos veidos. Iespējams, jums būs 
jāpastāsta dīvains vēstījums, kurā ietverti 
visi kartītes vārdi, vai klusējot jāatveido 
šarādes, vai jāpaskaidro vārdi, stāvot uz 
vienas kājas vai lēkājot. Var gadīties 
paskaidrot vārdus dažādos garastāvokļos 
- vai būsit histērisks, nomākts vai 
dusmīgs? Party Alias rosina viesus 
iesaistīties, būt aktīviem un radošiem. 
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ŠAHA UN BEKGEMONA KOMPLEKTS 
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