
Ievads.
Ir 1991. gads, tikko sabrukusi Padomju Savienība. Mēs to vēl nezinām, bet liela daļa valsts 
īpašumu nonāks dažu Oligarhu rokās. Šeit sanākušie esam pirmā jaunās valsts valdība. Mūsu 
mērķis ir uzbūvēt stipru, godīgu un demokrātisku valsti. Starp mums ir daži, kuri centīsies pie-
savināties visu sev. Turpmākajos piecos spēles posmos mēs lemsim par to, kas tiks pie varas.  
Ja tas notiks godīgi - valsts un tās godīgie pilsoņi uzvarēs. 

Kas notiks īsumā: 
Spēlē ir divas komandas - Godīgie, kas ir vairākumā, un Oligarhi, kuri zina savējos. Spēle ir sadalīta 
piecos posmos. Katrā posmā kādā no komitejām ir jāieceļ noteikts skaits ministru. Tā kā Godīgie ir 
vairākumā, tad tiem jācenšas komitejās iecelt tikai Godīgos. Savukārt Oligarhu mērķis ir “iefiltrēties” 
komitejās starp godīgajiem.
Katras komitejas ietvaros tiks izspēlēts noteikts punktu skaits (4, 4, 3, 3, 2, kopā - 16). Lai uz-
varētu spēlē, Oligarhiem ir jāsavāc vismaz 9 punkti. Ja spēle beidzas 8:8 - uzvar 
Godīgie. Ja komitejā ieceļ tikai Godīgos, tad punktus šajā posmā saņem Godīgie. Oligarhi 
sev punktus var iegūt, ja komitejā viņi strādā savā labā. Izmantojot darba kārtis, spēlētāji 
aizklāti norāda, kā labā viņi strādā. Godīgie drīkst strādāt tikai savā labā, bet Oligarhi var 
izvēlēties - Oligarhu vai Godīgo (maskēties). Pēc darba kāršu atklāšanas tiek pievienoti punkti 
 uz tablo un sākts nākamais posms. 

Spēle beidzas, ja viena no komandām ir savākusi vismaz 9 punktus vai ir izspēlēti 5 posmi. 
Spēles beigās Oligarhi saņem papildpunktu +1, ja pirmais Premjers ir Oligarhs.

 Sagatavošanās spēlei: 
A. Tiek izvēlēts spēles vadītājs (drīkst spēlēt).
B.  Vadītājs sagatavo lomu kārtis.
C.  Spēlētāji apskatās savu lomu.
D.  Vadītājs katram spēlētājam iedod balsošanas kārtis. 
E.  Visi apsēžas tā, lai redz katru spēlētāju.
F.  Vadītājs liek visiem aizvērt acis.
G.  Vadītājs aicina Oligarhus atvērt acis.
H. Oligarhi saskatās.
I. Oligarhi aizver acis.
J.  Visi atver acis.

Īsais spēles scenārijs: 
Skatīt izvērstos noteikumus otrā lapā.

Spēle var sākties!
0.  Ieceļ pirmo Premjeru. 
1.  Jaunais Premjers izlozē komitejas kārti.
2.  Premjers nominē tik ministrus, cik vajag šajā komitejā (drīkst arī sevi).
3.  Tiek balsots par nominētajiem ministriem.
 3.1.  Ja piedāvājums tiek apstiprināts, turpina ar 4. 
 3.2.  Ja noraida, tad jauns Premjers un atgriežas uz 2. 
4.  Ministri saņem darba kārtis -          un        .
5.  Ministri izvēlas vienu no darba kārtīm.
6.  Spēles vadītājs pieņem darba kārtis un samaisa tās.
7.  Spēles vadītājs atklāj darba kārtis un paziņo, kura komanda uzvar šo posmu. Pieliek žetonus uz tablo.
 7.1.  Ja šo posmu uzvar Oligarhi, spēles vadītājs katram ministram pajautā, kā viņš domā, kurš bija oligarhs. 
8.  Par Premjeru kļūst nākamais spēlētājs.
9.  Spēle atsākas no 1. 

Ieteikumi: 
– Punktu skaitīšana, ja spēlē vairākas reizes. Tabulā saraksta visu spēlētāju vārdus - 
 pieskaita +2, ja uzvar kā Oligarhs, +1, ja uzvar kā Godīgais. 
– Ja ir kāds, kurš spēlē nepiedalās, arī viņš aizver acis brīdī, kad notiek Oligarhu iepazīšanās. 
– Ja neizdodas vienoties par pirmo Premjeru, tad katrs spēlētājs nosauc kādu citu, ko gribētu par Premjeru. 
 Ja divi saņem vienādu balsu skaitu, tad darbība tiek atkārtota vēlreiz, bet tikai starp abiem šiem spēlētājiem. 
– Ieteikumi un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem www.oligarhi.lv

Komplektā:

- Lomu kārtis - Komitejas kārtis

- Balsošanas kārtis
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3) Spēlētāji, izmantojot balsošanas kārtis, izsaka atbalstu vai noraida nominētos  ministrus.
Balsošana. Kad Premjers ir nominējis ministrus, spēles vadītājs aicina visus spēlētājus uz balsojumu. Katrs spēlētājs izvēlas 
vienu no balsošanas kārtīm un aizklātu noliek uz galda sev priekšā. Kad visi to ir izdarījuši, spēlētāji kārtis atklāj (ir redzams, 
kurš balso par, kurš pret). Neizšķirts balsojums (3:3, 4:4, 5:5) nozīmē - noraidīts. Spēlētāji, kuri balsoja pret pamato savu izvēli.
 3.1) Ja piedāvājumu apstiprina, tad turpina ar “4)”.
 3.2) Ja piedāvājums tiek noraidīts, par Premjeru kļūst nākamais spēlētājs. Spēli atsāk no “2)”.  
Process atkārtojas, līdz komiteja ir iecelta. Ja 5 reizes pēc kārtas tiek noraidīts piedāvājums, šo posmu uzvar Oligarhi. 
4) Spēles vadītājs katram no ministriem  iedod 2 dažādas darba kārtis. 
Darba kārtis. Ar šo kāršu palīdzību ministri parāda, kā labā viņi strādā            Godīgo  vai         Oligarhu.
Darba kāršu lietošana.  Darba kārtis izsniedz un savāc spēles vadītājs. Katrs ministrs saņem divas kārtis – 
un        .  Labo pārstāvji drīkst izmantot tikai         kārti. Oligarhi drīkst izvēlēties strādāt Oligarhu      labā vai Godīgo         labā 
(maskēties). 
5)  Katrs ministrs, nevienam nerādot, izvēlas vienu no divām darba kārtīm.
6)  Spēles vadītājs aizklāti pieņem darba kārtis un samaisa tās, kā arī savāc neizmantotās darba kārtis un samaisa arī tās. 
7)  Spēles vadītājs pēc samaisīšanas atver darba kārtis un paziņo šī posma uzvarētājus, un pievieno tik žetonus uzvarētāju 
komandai, cik punkti norādīti komitejas kārtī. 
Punktu skaitīšana. Katrā posmā tiek izspēlēti tik punkti, cik norādīti uz komitejas kārts. Ja vismaz viens no minis- 
triem ir strādājis Oligarhu labā, tad šo posmu uzvar Oligarhi . Ja visi strādājuši Godīgo labā,  tad šo posmu uzvar 
Godīgie.  Spēlē tiek izspēlēti 16 punkti +1 papildpunkts. 
Papildpunkts. Ja pirmais Premjers ir Oligarhs, tad Oligarhi saņem +1 punktu spēles beigās. 
      7.1) Ja posmu uzvar Oligarhi, spēles vadītājs katram no ministriem pajautā, kurš, viņaprāt, ir Oligarhs?
8) Par premjeru kļūst nākamais spēlētājs (pulksteņrādītāja virzienā). 
9)  Sākas jauns posms. Atgriežas pie “1)”.

Spēles beigas. 
Spēle beidzas, kad kādai no komandām ir vismaz 9 punkti vai kad izspēlēti 5 posmi. 

Uzvarētāja noteikšana. 
Lai Oligarhi uzvarētu, viņiem ir jāsavāc vismaz 9 punkti. Ja spēle beidzas 8:8, uzvar Godīgie.

Sagatavošanās.
A.  Tiek izvēlēts spēles vadītājs. 
Spēles vadītājs. Spēlētājs, kurš uzņemas spēles vadīšanu. Viņa pienākumi ir komandu izloze, balsojumu vadīšana, darba kāršu 
dalīšana, savākšana un rezultātu paziņošana. Vadītājs arī spēlē. 
B.  Spēles vadītājs sagatavo lomu kārtis – izvēlas tik Godīgo un Oligarhu, cik paredz spēles noteikumi. Samaisa un izdala 
lomu kārtis. 
Lomu kārtis. Spēlētāji nedrīkst parādīt savu lomas kārti nevienā spēles brīdī. Nedrīkst apspriest kārts izskatu, lai uzzinātu, 
kurā komandā ir spēlētājs.

Spēlētāju sadalījums.

C. Spēlētāji apskata savu lomas kārti. 
D. Katram spēlētājam tiek iedotas 2 balsošanas kārtis. Viena     , otra        . 
Balsošanas kārtis. Šīs kārtis tiek izmantotas, balsojot par vai pret Premjera nominētajiem ministriem.

Iepazīšanās.
E.  Visi spēlētāji apsēžas tā, lai var saskatīties ar jebkuru spēlētāju.
F.  Visi aizver acis. 
G.  Kad visi ir aizvēruši acis, spēles vadītājs uzaicina Oligarhus atvērt acis. 
H. Oligarhi 30 sekunžu laikā saskatās 
I.  Oligarhi aizver acis.
J.  Visi atver acis. 

Sākums.
0) Pirms pirmā posma spēlētāji vienojas par to, kurš būs pirmais Premjers. Par Premjeru kļūst tas, kurš saņem lielāku atbalstu. 
Ja par pirmo Premjeru ieceļ kādu no Oligarhiem, tad spēles beigās Oligarhi saņem +1 punktu.
Premjers. Viņa uzdevums ir nominēt ministrus, kuri strādās komitejās. Ja viņa ierosinājums tiek noraidīts, tad par Premjeru 
kļūst nākamais spēlētājs pulksteņa rādītāja virzienā. Jaunais Premjers nominē savus ministrus. Premjers drīkst nominēt arī 
sevi kā vienu no ministriem. 
Komiteja. Tā ir darba grupa, kurā strādā ministri. Ja komitejā tiek iecelts kāds no Oligarhiem pastāv risks, ka viņi nozags 
punktus, strādājot savā labā. Oligarhu uzdevums ir ”iefiltrēt” savējos komitejās.
Punktu skaitīšana. Katrā posmā tiek izspēlēti tik punkti, cik norādīti uz komitejas kārts. Ja vismaz viens no ministriem ir 
strādājis Oligarhu labā, tad šo posmu uzvar Oligarhi.

Pirmais posms.
1) Jaunais Premjers izlozē vienu no komitejas kārtīm un parāda, cik ministru jāieceļ šajā komitejā, kā arī, cik punktus saņems 
posma uzvarētāji.
Komitejas kārtis. Šīs kārtis nosaka, cik ministru vajadzīgs komitejā, kā arī, cik punktus saņems komanda, kura uzvarēs šajā 
posmā. Šo kārti izlozē katra posma sākumā. Komitejas neatkārtojas.
2) Pēc apspriešanās Premjers nominē tik ministrus, cik norādīts komitejas kārtī (pamato kādēļ šos).
Nominēšana. Pirms ministru nominēšanas Premjers drīkst apspriesties ar pārējiem spēlētājiem. Kad Premjers ir izlēmis viņš 
nosauc visus ministru kandidātus un pamato savu izvēli. Spēlētāji izsakās, bet ministrus mainīt vairs nedrīkst.
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Punktu un ministru sadalījums komitejās.
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