
Spēles noteikumi:

Komplektā ietilps:

Domino

Spēli uzsākot visus kauliņus izliek ar punktiņiem uz apakšu. Izvēlas kurš no spēlētājiem sajauc jeb

samaisa kauliņus. Katrs spēlētājs pēc izvēles paņem sev 7 kauliņus. Spēli uzsāk dalībnieks, kuram ir

dubultais spēles kauliņš „1-1”. Ja ne vienam nav, tad uzsāk nākošais dubultais spēles kauliņš „2-2”,

 „3- 3”.. u.t.t.

Domino spēles partija beidzās, ja kāds no dalībniekiem izliek savu pēdējo kauliņu un pasaka: 

„spēle beigusies”. Spēle beidzās arī tad, kad visiem spēlētājiem rokās ir kauliņi, bet visi pēc kārtas ir

izlaiduši gājienu, tas nozīmē, ka nevienam nav tāda skaitļa, lai varētu turpināt.

Spēli uzvar tas, kurš beidzis spēli, vai arī kura kauliņu kopējā summa ir vismazākā. Ja kādam no 

spēlētājiem paliek rokās spēles vienīgais kauliņš „1-1” līdz „6-6”, tad to summas vērtība tiek 

dubultota.

Ja spēlētājam gājiena laikā nav ko izlikt attiecīgo skaitli, tad viņam jāpaņem no „galda” pa vienam 

neuzņemtos kauliņus, izņemot ja uz galda jau atrodas visi septiņi izlikti viena skaitļa kauliņi, tad 

viņam nav jāņem un spēli beidz. Ja spēlētājs nav pamanījis, ka visi viena skaitļa kauliņi ir izlikta un 

paņēmis augšā kauliņus, tad tie skaitās viņa īpašumā. Ja uz „galda” neuzņemto kauliņu vairs nav un 

nav ko uzlikt, tad jāpasaka: „ izlaižu gājienu”. Turpina spēli nākamais dalībnieks.

Domino spēli veido attiecīgā skaitļa – punktiņu vienas puses pielikšana pie spēles sākuma kauliņa.

S ā k u m a  s p ē l i  v e i d o  n o  s p ē l e s  s ā k u m a  k a u l i ņ a  v i s o s  č e t r o s  c e ļ a  v i r z i e n o s .

Spēles gaitā jebkurš no spēlētājiem kombinē punktiņus - skaitļus visos četros ceļa virzienos ar savu 

kauliņu (-us), lai tas viņam būtu izdevīgi. Pats izvēlas vai atstāt skaitli spēlē vai to aizvērt. Aizvērt 

nozīmē apgriezt otrādi kauliņu ar punktiņu uz apakšu, tad šis ceļš ir slēgts visiem dalībniekiem, un 

to turpināt nevar. Parasti cenšas izlikt vairāk punkti vai arī ierobežot pretiniekus ar skaitli, kurš ir 

visvairāk pašam rokās, jeb tie ir visvairāk izlikti. 

Divdesmit astoņi spēļu kauliņi, kuriem viena puse (mugurpuse) ir balta, bet otra puse (priekšpuse)
ir ar punktiņu veida apzīmējumiem un vidus puse pārdalīta ar līniju. Katrā no pusēm punktiņu 
skaits ir no 0 līdz 6. To nozīme ir attiecīgi izteikts skaitlis ar kura palīdzību spēlē tiek veidotas spēles
rindas.

Vēlam veiksmi! 
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