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Spēle ir domāta cilvēku grupai no 2 līdz 10 cilvēkiem. Spēles garums ir at-
karīgs no spēlētāju skaita, spēlētāju komunikācijas savā starpā un starta no-
sacījumiem, kas ir izvēlēti spēles sākumā. Spēle, kurā piedalās 4-6 spēlētāji, 
ar standarta spēles nosacījumiem ilgst 1,5-2 stundas, ja vienam gājienam 
netiek tērēts vairāk par 5 minūtēm.

Spēles mērķis
Piecos «spēles gados» izveidot vislielāko kapitālu aktīvos un naudā. Viens 

spēles gads skaitās viens kāršu izklājums. Par naudu tiek uzskatīta nosacīta 
spēles valūta, sauciet to kā paši vēlaties.

Aktīvi — tie ir akcijas, zeme, garāžas, biroji, mājas, dzīvokļi, tirdzniecības 
centri un uzņēmumi (skat. Spēles noteikumu punktu «Aktīvi»).

Spēles sākums
Pirms spēles sākuma visiem dalībniekiem tiek izsniegts sākuma kapitāls 

atbilstoši spēles sarežģītības pakāpei. Tā ir tā nauda, kuru spēlētāji ir uzkrājuši 
iepriekšējā gadā, taupīgi tērējot nopelnīto naudu, kā to parasti dara fi nansiāli 
izglītoti cilvēki. Tieši to spēlētāji ieguldīs dažādos aktīvos ar mērķi pavairot 
kapitālu. Saņemto naudu spēlētājs ieraksta veidlapas lauciņā «Nauda». Tāda 
pati summa vēlāk tiek izsniegta spēlētājiem pirms katra nākamā spēles gada.

Sarežģītības līmeņi
• Sākuma — sākuma kapitāls 2 000, ikgadējie ienākumi 2 000. Spēles 

laiks — 3-5 gadi. Par katru spēlētāju uz galda tiek izliktas trīs kārtis 
aizvērtā veidā (piemēram, ja spēlē piedalās 4 spēlētāji, tad uz galda tiek 
izliktas 4 x 3 = 12 kārtis). 

• Standarta — sākuma kapitāls 1 000, ikgadējie ienākumi 1 000. Spēles laiks — 
5 gadi. Par katru spēlētāju uz galda tiek izliktas trīs kārtis aizvērtā veidā.

• Sarežģīts — sākuma kapitāls 500, ikgadējie ienākumi 500. Spēles 
laiks — 5 gadi.  Par katru spēlētāju uz galda tiek izliktas četras kārtis 
aizvērtā veidā.

• Profesionāls — sākuma kapitāls 10 000, ikgadējie ienākumi nav. Spēles 
laiks — 10 gadi.  Par katru spēlētāju uz galda tiek izliktas piecas kārtis 
aizvērtā veidā.

• Maksimāli sarežģīts — sākuma kapitāls 1 000, ikgadējie ienākumi nav. 
Spēles laiks — 10 gadi. Par katru spēlētāju uz galda tiek izliktas piecas 
kārtis aizvērtā veidā.

• Paplašinātais — papildinājums jebkuram sarežģītības līmenim, kas 
atļauj mainīt jebkura aktīva ienesīgumu atkarībā no tā vērtības. Šis 
papildinājums ir ieteicams tikai pieredzējušiem spēlētājiem! Apraksts — 
Noteikumu beigās.

Rekomendējamie standarta noteikumi
Pēc pirmās izmēģinājuma spēles Sākuma līmenī ieteicams pāriet uz Stan-

darta nosacījumiem — par katru spēlētāju uz galda tiek izliktas trīs kārtis 
aizvērtā veidā, sākuma kapitāls 1 000. Lai sarežģītu spēli un padarīt to in-
teresantāku, Jūs varat mainīt nosacījumus: dalīt vairāk kārtis, mainīt starta 
kapitāla lielumu, mainīt gadu skaitu. Pēc izspēlētām desmit spēlēm ietei-
cams pāriet uz Profesionālo un Maksimāli sarežģīto līmeni — Jūs atklā-
siet priekš sevis daudz jauna un interesanta!

Aktīvi
Par aktīviem spēlē ir pieņemts uzskatīt visu, kas Jums nesīs ienākumus 

vai kam ir potenciāls augt vērtībā. Spēlē ir nekustamie īpašumi (saīsinā-
jumā - NĪ), akcijas, obligācijas, dažādi uzņēmumi un banku instrumenti, 
kurus var izmantot kapitāla vairošanai.

NĪ spēlē spēlē iedalās lētos un dārgos.

Pie lētiem nekustamiem īpašumiem (NĪ) ir attiecināmi:
• Zeme — zemes gabali pilsētā, kas ir pieejami iegādei. Pati par sevi zeme 

parasti ienākumus nedod, bet tās vērtībai ir iespēja augt, īpaši, ja NĪ tirgus 
attīstās. Spēles sākumā viena zemes vienība maksā 200.

• Garāžas — iznomāšanai auto īpašniekiem, mūziķiem, noliktavas vaja-
dzībām. Spēles sākumā katra garāža maksā 350, katru gadu ienākumi 50.

• Dzīvokļi — nelieli dzīvokļi izīrēšanai fi ziskām personām. Spēles sākumā 
katrs dzīvoklis maksā 500, katru gadu ienākumi 100.

Dārgie nekustamie īpašumi (NĪ) ir pārstāvēti ar objektiem, kuri biežāk in-
teresē juridiskas personas, uzņēmumus:

• Biroji — telpas biznesa centros uzņēmumu vajadzībām. Spēles sākumā 
birojs maksā 1 000, katru gadu ienākumi 200. 

• Mājas — atsevišķas mājas pilsētā, kurās var izvietoties vairāki nelieli uz-
ņēmumi vai viens liels. Spēles sākumā katra māja maksā 2 000, katru gadu 
ienākumi 400. 

• Tirdzniecības centri — ēkas ar telpām veikaliem un tirdzniecībai, kur 
vienlaicīgi savas preces un pakalpojumus var piedāvāt vairāki individuālie 
uzņēmēji un uzņēmumi. Spēles sākumā katrs tirdzniecības centrs maksā 4 
000, katru gadu ienākumi 800.

Spēlē ir četru veidu akcijas — В1, В2, В3, В4. 
Šīs ir jaunu uzņēmumu akcijas, kuras tikko ir iznākušas tirgū un nedod 

dividendes, tā saucamās «lētās akcijas». Spēles sākumā tās var maksāt ļoti 
lēti — 50 viena akcija un tām nav dividendes. Spēles laikā vienas akcijas var 
stipri pieaugt cenā, bet citas – bankrotēt. Akcijas В1 ir likvīdākās – ar tām 
notiek visvairāk izmaiņu, bet akcijas В4 – stabilākās. Tirgojiet un spekulējiet 
ar akcijām, lai palielinātu sākuma kapitālu.

EU obligācijas spēles sākumā maksā 200 un to gada ienākumi ir 50. Sa-
līdzinājumā ar akcijām, EU obligācijas ir mazāk riskantas un vairāk stabilas, 
ko apstiprina izmaksājamās dividendes īpašniekiem.  Bet dzīvē gadās dažā-
di – esat uzmanīgi ar savām investīcijām! Pat tās var bankrotēt.

Uzņēmumu ienesīgums, tirgus vērtība, kā arī pieejamais skaits ir norādīts 
uz kartiņām. Par uzņēmuma vērtību spēles beigās tiek uzskatīta tā nominā-
lā sākuma cena.

DETALIZĒTI SPĒLES NOTEIKUMI
1. Kāršu dalīšana (spēles gads)
Dalītājs samaisa kārtis un izliek uz galda tās ar «aizmuguri» uz augšu — pa 

trīs kārtīm uz katru spēlētāju rindās vai kolonnās, lai katra kārts saskartos 
vismaz ar vienu malu ar citu kārti. Pa diagonāli un ar atstarpēm kārtis izlikt 
nevar. 

Piemērs: spēlē 4 cilvēki – tiek izliktas 12 kārtis.
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2. Spēlētāja gājiens
Spēlētājs, kas atrodas pa kreisi no dalītāja, iet pirmais. Gājiens — tas ir 

vienas kārts atvēršana. Spēlētājs apgriež kārti ar «aizmuguri» uz leju. Tālāk 
spēlētāji iet pulksteņa rādītāja virzienā. Nākamo dalīšanas «gadu» dala spē-
lētājs, kas veica pirmo gājienu, un tā tālāk pulksteņa rādītāja virzienā. 

Savā gājienā spēlētājs var atvērt (apgriezt) kārti pa kreisi vai pa labi, lejā 
vai augšā no jau atvērtas kārtis, bet ne pa diagonāli. Jaunajā atvērtajā kārtī 
būs norādīts, kas izmainījās tirgus nosacījumos un kādas ir darījumu iespē-
jas spēlētājam.

Spēles gada sākumā tiek atvērta jebkura kārts. Uz tās rakstīts, kuriem ak-
tīviem ir mainījušās cenas šajā gājienā, un kuriem aktīviem var izmainīties 
cenas nākamos gājienos. Horizontāli tiek norādītas nekustamo īpašumu 
cenas, vertikāli – vērtspapīru cenas. 

Kārtis lasa no augšas uz leju un no kreisās uz labo pusi. Piemēram:

Pieņemsim, spēlētājs ir atvēris kārti Nr. 36. Uz tās ir parādīts, ka drīzumā 
mainīsies cena aktīvam «Biroji» (pa labi) un akcijām В2 (lejā). Tāpat ir gai-
dāms cenu kritums vērtspapīru tirgū (augšā) un cenu pieaugums NĪ tirgū 
(pa kreisi). Šajā gājienā spēlētājs drīkst veikt tikai VIENU darbību bez papil-
dus komisijas maksas. Par to pasaka cipars 1 zaļajā kvadrātiņā kreisajā apak-
šējā stūrī. Spēlētājs drīkst: 

• nopirkt / pārdot birojus par cenu, kas ir norādīta «Tirgus veidlapā»;
• nopirkt / pārdot akcijas В2 par cenu, kas ir norādīta «Tirgus veidlapā»;
• atvērt Interneta veikalu par cenu, kas ir norādīta uz kartiņas. 
Par katru papildus darbību šajā gadījumā ir jāmaksā papildus komisijas 

maksa 200. 

3. Cenu izmaiņas tirgū
Kad nākamais spēlētājs atver nākamo kārti, kas atrodas pirmajai atvērta-

jai kārtij tieši blakus horizontālā vai vertikālā līmenī (bet ne pa diagonāli), 
situācija tirgū mainās. Piemēram, nākamais spēlētājs ir atvēris kārti pa kreisi 
no pirmās:

No piemēra ir redzams, ka aktīva «dzīvokļi» cena ir izaugusi par 350, bet 
nākotnē ir gaidāms cenu kritums kādam no lētajiem un dārgajiem NĪ. Šajā 
gājienā ir izdevīgāk pārdot dzīvokļus nekā pirkt. Tāpat ir gaidāms neliels ak-
ciju cenu pieaugums virs kartiņas Nr.20 un ievērojams kritums virs kartiņas 
Nr.36. Ja šajā gājienā kāds spēlētājs iegādājas akcijas B2, tas var būt diezgan 
riskants darījums. Šajā gājienā spēlētājs var iegādāties vai pārdot neierobe-
žotu daudzumu dzīvokļu vai akcijas B2 par tekošo tirgus cenu (par sākuma 
cenu, ja cenas vēl ne reizi nav mainījušās).

Pievērsiet uzmanību uz dzelteno kvadrātiņu ar izsaukuma zīmi «!». Tā ap-
zīmē bonusu kartiņas. Spēlētājs var atteikties no darījumiem ar aktīviem un 
izpildīt darbību, kas ir aprakstīta kartiņai pa vidu. Ja spēlētājs ir izvēlējies 
bonusu, viņam vairs nav tiesību veikt citus darījumus šajā gājienā. Ja spē-
lētājs ir veicis darījumu ar NĪ vai akcijām, viņam nav tiesību saņemt bonusu.  

Piemēram: spēlētājs saņems 100, ja atteiksies no aktīvu darījumiem šajā 
gājienā.

Gadījumā, ja vienam NĪ objektam vai viena veida akcijām vienas kartiņas 
atvēršanas rezultātā ir notikušas divas izmaiņas, gala cena tiek aprēķināta kā 
abu izmaiņu kopsumma, piemēram:

Cena par birojiem +1 050 - 45 = +1 005. Aktīva «Biroji» cena ir augusi par 
1  005, ja spēles sākumā biroji maksāja 1 000, tad tagad tie maksā 2 005. 
Cena par akcijām В2: -80+20 = -60. Akciju В2 cena ir nokritusi par 60, ja spē-
les sākumā šīs akcijas maksāja 50, tad tas nozīmē, ka tagad šis uzņēmums ir 
bankrotējis un visi spēlētāji, kam tādas piederēja, zaudē tās neatgriezenis-
ki. Nākotnē zem šī paša nosaukuma tiks izlaistas jaunas akcijas un tās būs 
jāpērk no jauna. Gadījumā, ja akciju cena ir nokritusies tieši līdz nullei, tad 
spēlētāji var saglabāt savas akcijas, bet nopirkt vai pārdot par nulli nevar.

Gadījumā, ja kāda nekustamo īpašumu objekta cena nokrīt zem nulles, 
visi spēlētāji, kam pieder tamlīdzīgs objekts, riskē to pazaudēt, ja nesamak-
sās starpību starp pēdējo piefi ksēto cenu un tekošo cenu pēc krituma.

Ja maksājums par cenu kritumu vienreiz ir samaksāts un cena par aktīvu 
turpina kristies, otrreiz maksāt nevajag. Savukārt, ja cena atkal pieceļas virs 
nulles un pēc tam atkal nokrīt zem nulles — atkārtoti ir jākompensē cenas 
kritums.

Piemēram, ja aktīvs «Zeme» maksāja 300, bet cenas kritums bija 350, tad 
šo aktīvu īpašniekiem bankā jāiemaksā 50 par katru aktīvu vai arī spēlētāji 
zaudē šo aktīvu (likumdošanas izmaiņu rezultātā – tā spēlē paskaidro cenas 
kritumu zem nulles). 

4. Bankrots
Gadījumā, ja vajag norēķināties ar banku, bet nepietiek līdzekļu, var 

mēģināt pārdot savus aktīvus citiem spēlētājiem vai arī bankai par pusi no 
cenas. Ja spēlētājam ir beigusies nauda un nav nekādu aktīvu, tad spēlē-
tājs bankrotē. Bankrota gadījumā spēlētājs var aizņemties naudu no citiem 
spēlētājiem pēc vienošanās vai arī gaidīt gada beigas (neizdarīt gājienus), 
bet pēc «gada naudas» saņemšanas apmaksāt parādus. Spēlētājs izkrīt no 
spēles, ja ir beigušies aktīvi, nav naudas kontā, nav iespējams aizņemties un 
«gada naudas» nepietiek parādu segšanai.

5. Kredīti, aizņemšanās, depozīti
Jebkurš spēlētājs var brīvi aizdot savu naudu citiem spēlētājiem pēc 

savstarpējiem nosacījumiem. Nodot naudu citiem spēlētājiem VAR brīvi 
jebkurā gājienā. Rekomendējam ierobežot laiku pārrunām un vest parādu 
uzskaiti. 

Paņemt kredītu vai noguldīt naudu depozītā bankā var tikai, ja izkrīt atbil-
stoša kartiņa. Naudu var ieguldīt daļās pa 100. 

Piemērs: Jums piedāvā paņemt kredītu spēles gada sākumā ar likmi 40% 
gadā. Jūs paņēmāt 500 un veiksmīgi ieguldījāt akcijās. Pārdodot tās gada 
beigās Jūs nopelnījāt 1 200. Bankai Jūs atgriežat 500 + 0,40*500 = 700. Jūsu 
tīrā peļņa ir 500.

Atmaksāt bankas kredītu var tikai atmaksājot visu summu ar procentiem 
par gadu (pat, ja tas vēl nav beidzies) jebkurā spēles brīdī bez gājiena zau-
dēšanas. 

Noguldīt naudu bankas depozītā Jūs varat izmantojot attiecīgas kartiņas 
iespēju daļās pa 100, papildināt depozītu var tikai savā gājienā. Naudu no 
depozīta var noņemt jebkurā brīdī un visu summu uzreiz. Procenti tiek iz-
maksāti spēles gada beigās. Noņemot naudu no depozīta līdz gada beigām, 
procenti par to netiek izmaksāti.
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6. Kooperācija spēlē
Pērkot kopīgi nekustamos īpašumus vai akcijas, aktīvi tiek ierakstīti veid-

lapās saskaņā ar norunām un proporcionāli ieguldītiem līdzekļiem. 

7. Pieraksti spēlē (Spēlētāja veidlapa)
Spēles bilances uzskaite spēlē Flixa tiek veikta speciālās veidlapās vai 

brīvā formā uz tukšas papīra lapas. Mēs rekomendējam sekojošu pieraksta 
formu:

Nauda (norēķinu konts) Aktīvi 

1000 1 dzīvoklis
1200 2 biroji
1600 33 akcijas В4  

No ieraksta ir redzams, ka spēlētājam kontā ir 1 200 un pieder vairāki ak-
tīvi: 1 dzīvoklis, 2 biroji un 33 akcijas В4. 

Pieņemsim, ka «spēles gadā» (vienā kāršu izklājumā) spēlētājam notika 
sekojošas izmaiņas:

• viņš paspēja pārdot 20 akcijas В4 par 20 pirms tās bankrotēja; 
• pārdeva 1 dzīvokli par 270;
• nopirka 12 akcijas В1 par 10; 
• nopirka 2 zemes par 300;
• ieguva ienākumus no biroja iznomāšanas 200.
Tad ieraksts izskatīsies šādi:

Nauda (norēķinu konts) Aktīvi 

1000 1 dzīvoklis
1200 2 biroji
1600 33 akcijas В4
1870 13 akcijas В4
1750 12 akcijas В1
1150 2 zemes
1350

šeit spēlētājs pārdeva 20 akcijas 
B4 par 20 katru, kopā par 400

šeit spēlētājs pārdeva dzivokli par 270

šeit spēlētājs iztērēja 120 par 
12 akciju B1 iegādi (10 katra)
šeit spēlētājs iztērēja 600 par 2 ze-
mes gabalu iegādi (300 par katru)
šeit spēlētājs gada beigās saņēma 
ienākumus 200 no 2 biroju 
rezutātā gada beigās 
korēķinu kontā summa  

8. Tirgus veidlapa
Rekomendējam vienam no spēlētājam (vadītājam) uzskaitīt cenu izmai-

ņas tirgū. Uzskaites ieraksti izskatās aptuveni šādi:

В1 В2 В3 В4 EU Zeme Garāžas Dzīvokļi Biroji Mājas ТС

50 50 50 50 200 200 350 500 1000 2000 4000
60 70 0 255 100 400 650 800 1700 4500

35 25 1200 4700
15 0 1050 3200
20 40 3300

3800
4350

50 50 100 200 400 800

 
Viena spēlētāja kopējās tirgus uzskaites veikšana palīdz visiem spēlētā-

jiem sekot līdzi cenu izmaiņām. 

9. Komisija par darījumiem
Cipars 2 zaļā kvadrātiņā kartiņas Nr.11 

apakšējā kreisajā stūrī parāda to, ka spē-
lētājam ir tiesības veikt divus no 3 iespē-
jamiem darījumiem bez papildus komi-
sijas maksas. 

Uz kartiņas tiek piedāvāts:
1) Darījums nekustamo īpašumu tir-

gū, lai nopirktu/pārdotu Tirdzniecības 
centrus (pa labi).

2) Darījums vērtspapīru tirgū, lai no-
pirkt/pārdot akcijas В3 (apakšā).

3) Bankas operācija kredītlīnijas atvēr-
šanā (kartiņas vidū).

Ja spēlētājs atrodas NĪ aģentūrā un noformē NĪ darījumu, viņš vienlaicīgi 
parasti nevar atrasties divās vietās un tam jāalgo virtuālos palīgus, kuri pa-
līdz tam papildus darījumu veikšanā. Komisijas maksa tādiem palīgiem šajā 
spēlē ir 200. 

Piemēra kartiņā Jūs varat veikt DIVUS darījumus bez papildus komisijas 
maksas (piemēram: paņemt kredītu un nopirkt Tirdzniecības centru), bet 
par trešo darījumu ar akcijām būs jāsamaksā 200 komisijas maksu pa virsu 
summai, ko jāmaksā par В3 akcijām.

10. Apzīmējumi uz kartiņām
▲25 – zaļais trijstūris uz augšu un cipari: 

cenu celšanās uz augšu vērtspapīru tirgū.
 ▼40 – sarkanais trijstūris uz leju: cenu 

kritums uz leju vērtspapīru tirgū.
 №3 – kartiņas numurs. Bāzes komplektā – 

55 kārtis.
 +60 – zaļa plus zīme un cipari: cenu 

celšanās uz augšu nekustamo īpašumu tirgū.
–60 – sarkana mīnuss zīme un cipari: cenu 

kritums uz leju nekustamo īpašumu tirgū. 
В3 – akciju vai obligāciju simbols.

Tirdzniecības centri  – nekustamā 
īpašuma veids.

!!!  – sarkanais kvadrāts ar izsaukuma zīmi: 
obligāta darbība izpildei gājiena laikā.

!  – dzeltens kvadrāts ar izsaukuma zīmi: 
neobligāta darbība izpildei gājiena laikā. 
Spēlētājam ir tiesības atteikties no darījuma 
ar aktīviem un izpildīt darbību, kas aprakstīta 
kartiņas vidū (paņemt bonusu).

2  – Zaļais kvadrāts ar cipariem parāda, 
cik darījumu veidus spēlētājs var veikt bez 
papildus komisijas maksas. Komisija par 
papildus darījumu veida izmantošanu – 200.

11. Spēles sarežģītības līmeņa celšana un papildināšana 
Pieredzējušiem spēlētājiem iesakām spēlēt pēc paplašinātiem noteikumiem. Sākuma nosacījuma no-

teikšanai izmantojiet metamo kauliņu. Izvēlaties nosacījumus no izkritušajam ciparam atbilstošās kolon-
nas. Aktīvu cenu izmaiņu gadījumā — mainiet nomas izmaksas gada beigās saskaņā ar zemāk esošo tabulu.

Aktīvu cenu un izmaksu izmaiņas:

Цена от 0 до 99 от 100 до 249 от 250 до 499 от 500 до 999 от 1000 до 1999 от 2000 до 2999 от 3000 и выше

Nekustamo īpašumu

Zeme nav izmaksu nav izmaksu nav izmaksu nav izmaksu 50 100 200

Garāžas nav izmaksu 25 50 75 100 200 400

Dzīvokļi 25 50 75 100 150 200 250

Biroji 50 75 100 150 200 250 300

Mājas 100 150 200 250 300 400 600

ТС 200 300 350 400 500 600 800

Akcijas un obligācijas

В1 nav izmaksu nav izmaksu nav izmaksu nav izmaksu 20 50 100

В2 nav izmaksu nav izmaksu nav izmaksu 20 50 100 200

В3 nav izmaksu nav izmaksu 20 50 100 200 300

В4 nav izmaksu 20 50 100 150 300 450

EU 20 50 100 150 300 450 600

Aktīvu sākuma cenas (izmetiet kauliņus):

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zeme 25 50 100 150 200 200 200 300 400 500 600

Garāžas 50 100 200 300 350 350 350 500 650 800 950

Dzīvokļi 100 200 300 400 500 500 500 700 900 1100 1300

Biroji 200 400 600 800 1000 1000 1000 1300 1600 1900 2200

Mājas 400 800 1200 1600 2000 2000 2000 2400 2800 3200 3600

ТС 800 1600 2400 3200 4000 4000 4000 4500 5000 5500 6000

В1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

В2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

В3 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

В4 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

EU 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
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Rekomendējam sekot šai instrukcijai stingri pēc punktiem un 
Jūs viegli un ātri varēsiet izprast noteikumus. Uzmanīgi lasiet katru 
punktu — tas ietaupīs Jūsu laiku!

1. Izdaliet spēlētājiem «Spēlētāju veidlapas»: 
Nauda (norēķinu konts) Aktīvi

1000

2. Sagatavojiet pildspalvas vai zīmuļus
3. Izvēlaties spēlētāju, kas rēķina vislabāk un izsniedziet viņam «Tirgus 

veidlapu»:
В1 В2 В3 В4 EU Zeme Garāžas Dzīvokļi Biroji Mājas ТС

50 50 50 50 200 200 350 500 1000 2000 4000

50 50 100 200 400 800

4. Izvēlaties sarežģītības līmeni un kāršu skaitu, ko dalīsiet par katru 
spēlētāju. Pirmajai spēlei iesakām izvēlēties Sākuma pakāpi:
Sākuma — sākuma kapitāls 2000, ikgadējie ienākumi 2000. Spēles 
laiks — 3-5 gadi. Par katru spēlētāju uz galda tiek izliktas trīs kārtis 
aizvērtā veidā (piemēram, ja spēlē piedalās 4 spēlētāji, tad uz galda tiek 
izliktas 4 x 3 = 12 kārtis).

5. Ierakstiet «Tirgus veidlapā» aktīvu sākumcenu saskaņā ar izvēlēto 
spēles sarežģītības līmeni.

6. Ierakstiet «Spēlētāju veidlapā» sākuma kapitālu
7. Izvēlaties pirmo, kas dala 

kārtis.
8. Kārtīgi samaisiet kāršu 

kavu un izlieciet kārtis ar 
aizmuguri uz augšu jebkādā 
fi gūrā galda vidū, lai visām 
kārtīm būtu saskare vismaz 
ar vienu citu kārti ar jebkuru 
garo vai īso sānu malu. 
Pa diagonāli likt kārtis 
nevar. 
Ar atstarpi nesaistītās daļās kārtis likt nevar. 
(Kā izlikt kārtis sīkāk ir aprakstīts Spēles noteikumu 1. punktā) 

9. Spēlētājs pa kreisi no dalītāja veic pirmo gājienu, tālāk spēlētāji iet 
pulksteņa rādītāja virzienā. Pirmajā gājienā spēlētājs apgriež otrādi 
jebkuru no izliktajām kārtīm un noliek to tajā pašā vietā, no kurienes 
paņēma. No tā ir atkarīga tālākā spēles kustība.

10. Situācija spēlē tiek lasīta no augšas uz leju un no kreisās uz labo 
pusi. 
(Kā lasīt kartiņas ir aprakstīts Spēles noteikumu 2. punktā). 

11. Pievērsiet uzmanību kvadrātiņam, kas atrodas kārtīm lejā pa kreisi 
(Sīkāk ir aprakstīts Spēles noteikumu 3. un 10. punktos):

• Kārtis ar zaļo kvadrātiņu – PARASTĀS. Cipars tajā norāda darījumu 
veidu skaitu, ko bez papildus komisijas var veikt spēlētājs. Parastā 
kartiņā spēlētājs bez papildus komisijas drīkst veikt VIENU darījumu, 
ja kvadrātiņā ir cipars 1, tad visi citi papildus darījuma veidi maksā 
200. Ja 2, tad divus darījumus bez papildus komisijas maksas utt. 
(Par komisijām sīkāk lasiet Spēles noteikumu 9. punktā).

• Kārtis ar dzelteno kvadrātiņu  – BONUSA. Tām pa vidu ir kāds 
bonuss. Ja spēlētājs izvēlās bonusu, citas iespējas kļūst nepieejamas. 
Ja spēlētājs veic darījumus ar aktīviem, bonuss kļūst nepieejams. 
Spēlētājam obligāti ir jāizvēlas. Ja spēlētājs ir izvēlējies darījumus ar 

aktīviem, tad kartiņa darbojas kā PARASTĀ 
ar vienu darījumu veidu bez komisijas. 

• Kārtis ar sarkano kvadrātiņu – IZDEVUMI. Tām pa vidu ir norādītas 
darbības, kuras ir jāizpilda OBLIGĀTI! Pēc darbības izpildīšanas 
kartiņa darbojas kā PARASTĀ ar vienu darījumu veidu bez komisijas.

12. Spēlētājam, kam ir gājiens, ir tiesības veikt norādīto darījumu 
skaitu un izpildīt situāciju nosacījumus piecu minūšu laikā — 
rekomendējam ierobežot laiku lēmumu pieņemšanai. Spēlētājs 
drīkst neveikt nekādu darbību.

13. Situācijas un iespējas skar tikai to spēlētāju, kuram bija gājiens. Ja 
citi spēlētāji arī vēlas izmantot šīs iespējas, viņiem nāksies vienoties 
ar spēlētāju, kam ir gājiens. Pārrunas un tirgošanās spēlē ir ļoti 
vēlamas.

14. Spēlētājs var veikt darījumus tikai ar tiem aktīviem, kas ir norādīti uz 
kartiņas, kura ir atklāta konkrētā gājienā. Tie ir norādīti labajā pusē 
un kartiņas apakšā.

15. Ja spēlētājs ir izlēmis veikt darījumu, tad veidlapas laukumā 
«Nauda» viņš ievada atbilstošas naudas daudzuma izmaiņas un 
laukumā «Aktīvi» iegrāmato pirkumu, kā ir rakstīts uz kartiņas. 
(Kā aizpildīt spēlētāja veidlapu ir aprakstīts Spēles noteikumu 7. punktā).

16. Nekustamos īpašumus un akcijas var iegādāties neierobežotā 
daudzumā. Uzņēmumu objektu skaits nevar pārsniegt kartiņās 
norādīto.

17. Otrais un visi nākamie spēlētāji var atvērt tikai tās kartiņas, kas 
atrodas blakus jau kādai atvērtai kartiņai ar īso vai garo malu. Atvērt 
kartiņas ar citu kartiņu pa vidu vai diagonāli – NEDRĪKST. 
(Kā atvērt kartiņas ir aprakstīts Spēles noteikumu 3. punktā).

18. Kārtis tiek atvērtas saskaņā ar pirmā spēlētāja izvēlēto virzienu.
19. Tiklīdz otrais spēlētājs veic savu gājienu, tas, kurš aizpilda «Tirgus 

veidlapu», ieraksta atbilstošo aktīvu cenu izmaiņas – tās var redzēt 
kārtīm augšā, lejā, pa kreisi un pa labi. 
(Кā mainās aktīvu cenas ir aprakstīts Spēles noteikumu 3. punktā).

20. Kad visas kārtis, kas ir uz galda, tiks apgrieztas otrādi un izspēlētas, 
beidzas spēles gads. Visi spēlētāji iegūst ienākumus no saviem 
aktīviem un saņem ikgadējo maksājumu.

21. Izspēlētās kārtis tiek noliktas malā.
22. Tas, kurš iepriekš gāja pirmais, dala nākamo gadu. Tālāk dalīšana tiek 

nodota pulksteņa rādītāja virzienā.
23. Spēlējiet ieteikto gadu daudzumu. 
24. Spēles beigās saskaitiet uzkrāto kapitālu pēc tekošām tirgus cenām 

un nosakiet uzvarētāju. 
25. SPĒLĒJIET UN UZVARIET!

Mājas lapā www.Flixa.eu Jūs varat atrast vairāk informācijas par spēli, 
lejupielādēt spēles veidlapas, noskatīties foto un video, izlasīt citu spēlētāju 
atsauksmes un rekomendācijas.

Tāpat Jūs šeit atradīsiet citu Flixa sērijas spēļu aprakstus.

Otrais papildinātais klasiskās Fliksas izdevums
Autors - Konstantīns Vladimirovs Žuravskis, © 2011-2017

ĀTRAIS SPĒLES STARTS
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