
3

Ja ienaidnieka vienība virzās uz vietu, kas atzīmēta ar sacelšanās 
simbolu, sacelšanās tiek nežēlīgi apspiesta un sacelšanās simbols 
tiek šajā vietā noņemts, pie kam spēles galda aplenkuma laukā 
tiek novietota attiecīgās krāsas karaspēka viena vienība no 
rezervēm. Nikna pretošanās – spēles sagatavošanās gaitā katrs 
apkārt Veisenšteinai novietotais sacelšanās simbols aiztur vienas 
ienaidnieka vienības ienākšanu attiecīgajā vietā. Pēc tam simbols 
tiek noņemts un aplenkuma laukā parastā kārtībā tiek novietota 
viena vienība.

Pilskalns aiztur ienaidnieka virzīšanos uz priekšu un ienaidnieka 
vienībām nav iespējams virzīties uz šo vietu (un no turienes tālāk). 
Tā vietā attiecīgā vienība novirzās no līdzšinējā ceļa, izmantojot 
pilskalnam tuvāko krustojumu, un virzās pa īsāko ceļu 
Veisenšteinas virzienā (vajadzības gadījumā izmantojot arī 
meža ceļus, tomēr, nokļūstot pa īsāko ceļu atkal uz lielā ceļa, 
tā turpina virzīties pa lielo ceļu). Vienāda garuma ceļu gadījumā 
spēlētāji var paši veikt izvēli.

Ja ienaidniekam kādu virzienu pilskalni pilnībā nobloķē, tad 
virzīšanās nenotiek – katru reizi, kad no šī virziena nāktu 
kāda karaspēka vienība, tā tiek novietota aplenkuma laukā.

Pilskalna sagraušana – ja aplenkuma laukā ir vismaz divas 
viena karaspēka vienības, attiecīgais ienaidnieks iznīcina savā 
ceļā stāvošu vienu pilskalnu: tas savas kustības virzienā noņem 
no vietas, uz kuru tam ir legāla iespēja virzīties, vienu pilskalna 
simbolu un tā vietā novieto savu karaspēka vienību; vienlaikus 
no aplenkuma lauka tiek noņemtas divas šī ienaidnieka karaspēka 
vienības. Ja var izvēlēties starp vairākiem pilskalniem, izvēli 
izdara spēlētāji.

SACELŠANĀS
Trīs reizes spēles laikā notiek sacelšanās – ja gājiena kauliņš 
virzās uz attiecīgo simbolu. Šķērsojot simbolu, visi sacelšanās 
simboli, kas atrodas ar attiecīgo krāsu atzīmētajā zonā, mainās 
par pilskalniem. 
NB! Sacelšanās gadījumā tiek skatīta tikai uz attiecīgā simbola 
esošā krāsa, iepriekšējās zonas vēlākās sacelšanās vairs neietekmē.

SPĒLES BEIGAS
Spēlētāji uzvar, ja gājiena kauliņš nonāk atpakaļ starta 
pozīcijā, turklāt neviena ienaidnieka vienība nav pa to laiku 
nokļuvusi Veisenšteinā. Ienaidnieki uzvar, ja vismaz viena 
ienaidnieku vienība nokļūst Veisenšteinā.

Piemērs: Sacelšanās apspiešana

Piemērs: Vsevoloda karaspēka virzīšanas uz ziemeļiem 
ir pilnībā bloķēta

Sacelšanās un pilskalna simbola divas puses

Ja ienaidnieka vienība virzās uz vietu, kur ir kāda spēlētāja 

kritis kaujā un attiecīgais spēlētājs pamet spēli.

Piemērs: Jauna krustnešu vienība ierodas Pelvā
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Livonijas krusta karš. Igauniju apdraud un vēlas iekarot 
vairāki karaspēki – no rietumiem uzbrūk Dānijas karalis 
Valdemārs, no austrumiem Novgorodas princis Vsevolods, 
no dienvidiem bīskapa Alberta krustnešu armija. 
Iebrucēju spēki ir gan labāk apmācīti, gan arī apbruņoti, 
tāpēc igauņu cerība ir vadonis Lembits, kurš vienīgais spētu 
pietiekami organizēt sacelšanos un paralizēt ienaidnieka 
uzbrukumu.

SPĒLES MĒRĶIS
Lembits ir kooperatīva galda spēle, kurā spēlētāju mērķis 
ir nepieļaut ienaidnieku ienākšanu Veisenšteinā un 
atbilstoši mērķa sasniegšanai visi spēlētāji vai nu uzvar 
vai arī kopā cieš zaudējumu.

Ienaidnieka karaspēku žetoni ir kubiku veidā trīs dažādās 
krāsās – ar sarkanajiem kubikiem apzīmē no austrumiem 
nākošās Novgorodas prinča Vsevoloda karaspēka vienības, 
ar zilajiem no rietumiem tuvojošos Dānijas karaļa 
Valdemāra karotājus un ar zaļajiem no dienvidiem uzbrūkošos 
bīskapa Alberta krustnešus. Katram ienaidniekam ir divas 
vietas, no kurām viņu karaspēki sāks nākt uz spēles galda.

SPĒLES KOMPONENTI

1 spēles galds

4

1 gājiena kauliņš

3 metamie kauliņi

60 ienaidnieka žetoni
(trīs dažādās krāsās)

20 sacelšanās žetoni

Žetonu skaits nav limitēts, ja tie izbeidzas, 
izmantojiet to vietā aizvietotājus (monētas, citu 
spēļu žetonus utt.).

SAGATAVOŠANĀS SPĒLEI
1.

un novieto to Veisenšteinā.

2. Gājiena kauliņu novieto spēles galdam apkārt 
esošās gājienu joslas starta punktā.

3. Veisenšteinu aptverošajās četrās pilsētās novieto 
sacelšanās simbolus.

4. Pēc tam met 4 reizes visus trīs metamos kauliņus 
un atbilstoši rezultātiem novieto uz kartes sākotnējos 
ienaidnieku karaspēkus (sk. sadaļu IENAIDNIEKA GĀJIENS).

5. Pārējos žetonus-kubikus novieto blakus spēles galdam – 
tie veidos ienaidnieka rezerves.

6. Gājiena kauliņš veic pirmo soli un spēle sākas 
ar spēlētāju gājienu.

4

Galda spēle „Lembits“ balstās uz diviem vēsturiskiem 
notikumiem, kas risinājās Igaunijā senlaiku beigās un 
viduslaiku sākumā.

Livonijas krusta karš jeb igauņu senatnes brīvības cīņas 
notika laikā no 1208.-1227. gadam, tas beidzās ar zemes 
iekarošanu un igauņu piespiedu kristīšanu. Notikumu 
galvenais vēstures avots ir vācu priestera Indriķa sarakstītā 
Livonijas hronika, kurā ir pieminēts arī igauņu vadonis 
Lembits. Lembits bija igauņu galvenais vadonis brīvības 
cīņās, kurš krita 1217. gada kaujā. 

Laika posmā no 1343. līdz 1345. gadam notika igauņu 
cīņas pret svešo varu jeb tā saucamā Jurģa nakts sacelšanās, 
kas aptvēra gandrīz visu Igauniju un ilga gandrīz divus

gadus. Pēc pirmās veiksmīgās kaujas sacelšanās dalībnieki 
izvēlēja no sava vidus četrus ķēniņus, kuri vadīja Tallinas 
aplenkšanu. Ziņas nonāca līdz Livonijas ordenim un ordeņa 
mestrs uzaicināja četrus ķēniņus uz Paidi ar ieganstu uzsākt 
sarunas. Provocētas bruņotas sadursmes laikā ķēniņi tika 
nogalināti. Nākošajās kaujās igauņi tika sakauti. 
Pēc sacelšanās Livonijas ordeņa rokās nonāca visi svarīgākie 
Igaunijas hercogistes pilskalni.

Mūsdienās ir iespēja iepazīties ar vēsturiskajiem notikumiem, 
apmeklējot laika centru „Wittenstein“ (www.wittenstein.ee), 
kas atrodas Paidē, nocietinājuma tornī Vallimē kalnā. Izveidotā 
vide ar dažādiem skaņas un gaismas efektiem, kopā ar imitācijām 
veido patiesas saites ar pagātnes notikumiem.

2

SPĒLES GAITA
Spēle turpinās pārmaiņus ar spēlētāju un ienaidnieku 
gājieniem – kam dotajā brīdī ir gājiens, noskaidrojas pēc 
gājiena kauliņa atrašanās vietas gājienu joslā. Rombs ar 
karavīra ikonu apzīmē ienaidnieka gājiena fāzi, tukšais
rombs (bez ikonas) – spēlētāja gājiena fāzi.

SPĒLĒTĀJU GĀJIENS
Spēlētāju gājiena laikā spēlētāji var brīvi izvēlētā secībā veikt 
darbības, vienīgais noteikums ir tas, ka spēlētājam ir jābeidz 
visas savas darbības pirms nākošā spēlētāja darbību uzsākšanas. 
Katra spēlētāja darbību skaits ir atkarīgs no spēlētāju skaita:

Spēlētājs var izvēlēties starp trim darbībām – virzīšanos, 
cīnīšanos, musināšanu uz sacelšanos – un sava gājiena laikā 
viņš var veikt arī vairākas vienādas darbības (piemēram, 
divas reizes virzīšanos un vienu reizi cīnīšanos). 

spēlējot divatā, katram spēlētājam ir 6 darbības,

spēlējot trijatā, katram spēlētājam ir 4 darbības,

spēlējot četratā, katram spēlētājam ir 3 darbības.

-

Virzīšanās – spēlētājs var virzīties vai nu pa lielajiem 
ceļiem (nepārtraukta līnija) vai meža ceļiem (pārtraukta 
līnija). Cauri ienaidnieka karaspēkam virzīties nevar.
NB! Ja spēlētājs sava gājiena laikā ir vismaz vienu reizi virzījies 
pa lielo ceļu, viņš automātiski saņem bonusā vēl vienu virzīšanos, 
ko neieskaita darbību skaitā. Bonusa virzīšanos var izmantot 
jebkurā sava gājiena brīdī, taču to nevar pārnest uz kādu no 
nākamajiem gājieniem. Spēlētājs var gājiena laikā saņemt 
maksimāli vienu bonusa virzīšanos.

 Cīnīšanās – šajā darbībā spēlētājs no savas tā brīža atrašanās 
vietas noņem vienu ienaidnieka kubiku.

 Musināšana uz sacelšanos – šīs darbības laikā spēlētājs 
novieto savā tā brīža atrašanas vietā sacelšanās simbolu. 
Šīs darbības laikā musināšanas vietā nedrīkst atrasties 
neviena ienaidnieka karaspēka vienība. 

IENAIDNIEKA GĀJIENS
Ienaidnieka gājiena laikā trīs dažādu ienaidnieku karaspēki 
virzās Veisenšteinas virzienā. Šim mērķim viens spēlētājs met 
trīs metamos kauliņus un, atkarībā no rezultāta, izvieto papildu 
spēkus. Karaspēka vienību papildināšana simbolizē ienaidnieka 
virzīšanos -  katrs ienaidnieks vienmēr virzās pa iespējami 
īsāko lielo ceļu Veisenšteinas virzienā. Tas nozīmē, ka ienaid-
nieka spēki nonāk kā pirmie attiecīgajā ierašanās punktā 
(atkarībā no kauliņu mešanas), bet, ja tur priekšā ir jau kāda 
šī ienaidnieka karaspēka vienība, tad tie uzreiz virzās uz priekšu 
uz nākošo vietu. Ja arī tur priekšā ir kāda šī ienaidnieka vienība, 
tad jāvirzās atkal tālāk tikmēr, kamēr tie nonāk vietā, kur nav 
priekšā šī ienaidnieka karaspēka vienības. NB! Visa šī virzīšanās 
notiek pa lielo ceļu, iespējami taisnā ceļā Veisenšteinas virzienā, 
izņemot ar pilskalnu bloķētu ceļu gadījumā (sk. turpmāk).

Iespējamo darbību špikeris uz spēles galda

Piemērs: Ienaidnieka vienību ierašanās punkti

Spēlētāja gājiens

Ienaidnieka gājiens

Vienā vietā nekad nevar atrasties divas viena un tā paša 
ienaidnieka vienības, bet tajā var atrasties vairāku dažādu 
ienaidnieku vienības.
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simbolu, sacelšanās tiek nežēlīgi apspiesta un sacelšanās simbols 
tiek šajā vietā noņemts, pie kam spēles galda aplenkuma laukā 
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SPĒLES KOMPONENTI

1 spēles galds

4

1 gājiena kauliņš

3 metamie kauliņi

60 ienaidnieka žetoni
(trīs dažādās krāsās)

20 sacelšanās žetoni

Žetonu skaits nav limitēts, ja tie izbeidzas, 
izmantojiet to vietā aizvietotājus (monētas, citu 
spēļu žetonus utt.).

SAGATAVOŠANĀS SPĒLEI
1.

un novieto to Veisenšteinā.

2. Gājiena kauliņu novieto spēles galdam apkārt 
esošās gājienu joslas starta punktā.

3. Veisenšteinu aptverošajās četrās pilsētās novieto 
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Spēlētāju gājiena laikā spēlētāji var brīvi izvēlētā secībā veikt 
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NB! Ja spēlētājs sava gājiena laikā ir vismaz vienu reizi virzījies 
pa lielo ceļu, viņš automātiski saņem bonusā vēl vienu virzīšanos, 
ko neieskaita darbību skaitā. Bonusa virzīšanos var izmantot 
jebkurā sava gājiena brīdī, taču to nevar pārnest uz kādu no 
nākamajiem gājieniem. Spēlētājs var gājiena laikā saņemt 
maksimāli vienu bonusa virzīšanos.

 Cīnīšanās – šajā darbībā spēlētājs no savas tā brīža atrašanās 
vietas noņem vienu ienaidnieka kubiku.

 Musināšana uz sacelšanos – šīs darbības laikā spēlētājs 
novieto savā tā brīža atrašanas vietā sacelšanās simbolu. 
Šīs darbības laikā musināšanas vietā nedrīkst atrasties 
neviena ienaidnieka karaspēka vienība. 

IENAIDNIEKA GĀJIENS
Ienaidnieka gājiena laikā trīs dažādu ienaidnieku karaspēki 
virzās Veisenšteinas virzienā. Šim mērķim viens spēlētājs met 
trīs metamos kauliņus un, atkarībā no rezultāta, izvieto papildu 
spēkus. Karaspēka vienību papildināšana simbolizē ienaidnieka 
virzīšanos -  katrs ienaidnieks vienmēr virzās pa iespējami 
īsāko lielo ceļu Veisenšteinas virzienā. Tas nozīmē, ka ienaid-
nieka spēki nonāk kā pirmie attiecīgajā ierašanās punktā 
(atkarībā no kauliņu mešanas), bet, ja tur priekšā ir jau kāda 
šī ienaidnieka karaspēka vienība, tad tie uzreiz virzās uz priekšu 
uz nākošo vietu. Ja arī tur priekšā ir kāda šī ienaidnieka vienība, 
tad jāvirzās atkal tālāk tikmēr, kamēr tie nonāk vietā, kur nav 
priekšā šī ienaidnieka karaspēka vienības. NB! Visa šī virzīšanās 
notiek pa lielo ceļu, iespējami taisnā ceļā Veisenšteinas virzienā, 
izņemot ar pilskalnu bloķētu ceļu gadījumā (sk. turpmāk).

Iespējamo darbību špikeris uz spēles galda

Piemērs: Ienaidnieka vienību ierašanās punkti

Spēlētāja gājiens

Ienaidnieka gājiens

Vienā vietā nekad nevar atrasties divas viena un tā paša 
ienaidnieka vienības, bet tajā var atrasties vairāku dažādu 
ienaidnieku vienības.
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Ja ienaidnieka vienība virzās uz vietu, kas atzīmēta ar sacelšanās 
simbolu, sacelšanās tiek nežēlīgi apspiesta un sacelšanās simbols 
tiek šajā vietā noņemts, pie kam spēles galda aplenkuma laukā 
tiek novietota attiecīgās krāsas karaspēka viena vienība no 
rezervēm. Nikna pretošanās – spēles sagatavošanās gaitā katrs 
apkārt Veisenšteinai novietotais sacelšanās simbols aiztur vienas 
ienaidnieka vienības ienākšanu attiecīgajā vietā. Pēc tam simbols 
tiek noņemts un aplenkuma laukā parastā kārtībā tiek novietota 
viena vienība.

Pilskalns aiztur ienaidnieka virzīšanos uz priekšu un ienaidnieka 
vienībām nav iespējams virzīties uz šo vietu (un no turienes tālāk). 
Tā vietā attiecīgā vienība novirzās no līdzšinējā ceļa, izmantojot 
pilskalnam tuvāko krustojumu, un virzās pa īsāko ceļu 
Veisenšteinas virzienā (vajadzības gadījumā izmantojot arī 
meža ceļus, tomēr, nokļūstot pa īsāko ceļu atkal uz lielā ceļa, 
tā turpina virzīties pa lielo ceļu). Vienāda garuma ceļu gadījumā 
spēlētāji var paši veikt izvēli.

Ja ienaidniekam kādu virzienu pilskalni pilnībā nobloķē, tad 
virzīšanās nenotiek – katru reizi, kad no šī virziena nāktu 
kāda karaspēka vienība, tā tiek novietota aplenkuma laukā.

Pilskalna sagraušana – ja aplenkuma laukā ir vismaz divas 
viena karaspēka vienības, attiecīgais ienaidnieks iznīcina savā 
ceļā stāvošu vienu pilskalnu: tas savas kustības virzienā noņem 
no vietas, uz kuru tam ir legāla iespēja virzīties, vienu pilskalna 
simbolu un tā vietā novieto savu karaspēka vienību; vienlaikus 
no aplenkuma lauka tiek noņemtas divas šī ienaidnieka karaspēka 
vienības. Ja var izvēlēties starp vairākiem pilskalniem, izvēli 
izdara spēlētāji.

SACELŠANĀS
Trīs reizes spēles laikā notiek sacelšanās – ja gājiena kauliņš 
virzās uz attiecīgo simbolu. Šķērsojot simbolu, visi sacelšanās 
simboli, kas atrodas ar attiecīgo krāsu atzīmētajā zonā, mainās 
par pilskalniem. 
NB! Sacelšanās gadījumā tiek skatīta tikai uz attiecīgā simbola 
esošā krāsa, iepriekšējās zonas vēlākās sacelšanās vairs neietekmē.

SPĒLES BEIGAS
Spēlētāji uzvar, ja gājiena kauliņš nonāk atpakaļ starta 
pozīcijā, turklāt neviena ienaidnieka vienība nav pa to laiku 
nokļuvusi Veisenšteinā. Ienaidnieki uzvar, ja vismaz viena 
ienaidnieku vienība nokļūst Veisenšteinā.

Piemērs: Sacelšanās apspiešana

Piemērs: Vsevoloda karaspēka virzīšanas uz ziemeļiem 
ir pilnībā bloķēta

Sacelšanās un pilskalna simbola divas puses

Ja ienaidnieka vienība virzās uz vietu, kur ir kāda spēlētāja 

kritis kaujā un attiecīgais spēlētājs pamet spēli.

Piemērs: Jauna krustnešu vienība ierodas Pelvā

1

Livonijas krusta karš. Igauniju apdraud un vēlas iekarot 
vairāki karaspēki – no rietumiem uzbrūk Dānijas karalis 
Valdemārs, no austrumiem Novgorodas princis Vsevolods, 
no dienvidiem bīskapa Alberta krustnešu armija. 
Iebrucēju spēki ir gan labāk apmācīti, gan arī apbruņoti, 
tāpēc igauņu cerība ir vadonis Lembits, kurš vienīgais spētu 
pietiekami organizēt sacelšanos un paralizēt ienaidnieka 
uzbrukumu.

SPĒLES MĒRĶIS
Lembits ir kooperatīva galda spēle, kurā spēlētāju mērķis 
ir nepieļaut ienaidnieku ienākšanu Veisenšteinā un 
atbilstoši mērķa sasniegšanai visi spēlētāji vai nu uzvar 
vai arī kopā cieš zaudējumu.

Ienaidnieka karaspēku žetoni ir kubiku veidā trīs dažādās 
krāsās – ar sarkanajiem kubikiem apzīmē no austrumiem 
nākošās Novgorodas prinča Vsevoloda karaspēka vienības, 
ar zilajiem no rietumiem tuvojošos Dānijas karaļa 
Valdemāra karotājus un ar zaļajiem no dienvidiem uzbrūkošos 
bīskapa Alberta krustnešus. Katram ienaidniekam ir divas 
vietas, no kurām viņu karaspēki sāks nākt uz spēles galda.

SPĒLES KOMPONENTI

1 spēles galds

4

1 gājiena kauliņš

3 metamie kauliņi

60 ienaidnieka žetoni
(trīs dažādās krāsās)

20 sacelšanās žetoni

Žetonu skaits nav limitēts, ja tie izbeidzas, 
izmantojiet to vietā aizvietotājus (monētas, citu 
spēļu žetonus utt.).

SAGATAVOŠANĀS SPĒLEI
1.

un novieto to Veisenšteinā.

2. Gājiena kauliņu novieto spēles galdam apkārt 
esošās gājienu joslas starta punktā.

3. Veisenšteinu aptverošajās četrās pilsētās novieto 
sacelšanās simbolus.

4. Pēc tam met 4 reizes visus trīs metamos kauliņus 
un atbilstoši rezultātiem novieto uz kartes sākotnējos 
ienaidnieku karaspēkus (sk. sadaļu IENAIDNIEKA GĀJIENS).

5. Pārējos žetonus-kubikus novieto blakus spēles galdam – 
tie veidos ienaidnieka rezerves.

6. Gājiena kauliņš veic pirmo soli un spēle sākas 
ar spēlētāju gājienu.

4

Galda spēle „Lembits“ balstās uz diviem vēsturiskiem 
notikumiem, kas risinājās Igaunijā senlaiku beigās un 
viduslaiku sākumā.

Livonijas krusta karš jeb igauņu senatnes brīvības cīņas 
notika laikā no 1208.-1227. gadam, tas beidzās ar zemes 
iekarošanu un igauņu piespiedu kristīšanu. Notikumu 
galvenais vēstures avots ir vācu priestera Indriķa sarakstītā 
Livonijas hronika, kurā ir pieminēts arī igauņu vadonis 
Lembits. Lembits bija igauņu galvenais vadonis brīvības 
cīņās, kurš krita 1217. gada kaujā. 

Laika posmā no 1343. līdz 1345. gadam notika igauņu 
cīņas pret svešo varu jeb tā saucamā Jurģa nakts sacelšanās, 
kas aptvēra gandrīz visu Igauniju un ilga gandrīz divus

gadus. Pēc pirmās veiksmīgās kaujas sacelšanās dalībnieki 
izvēlēja no sava vidus četrus ķēniņus, kuri vadīja Tallinas 
aplenkšanu. Ziņas nonāca līdz Livonijas ordenim un ordeņa 
mestrs uzaicināja četrus ķēniņus uz Paidi ar ieganstu uzsākt 
sarunas. Provocētas bruņotas sadursmes laikā ķēniņi tika 
nogalināti. Nākošajās kaujās igauņi tika sakauti. 
Pēc sacelšanās Livonijas ordeņa rokās nonāca visi svarīgākie 
Igaunijas hercogistes pilskalni.

Mūsdienās ir iespēja iepazīties ar vēsturiskajiem notikumiem, 
apmeklējot laika centru „Wittenstein“ (www.wittenstein.ee), 
kas atrodas Paidē, nocietinājuma tornī Vallimē kalnā. Izveidotā 
vide ar dažādiem skaņas un gaismas efektiem, kopā ar imitācijām 
veido patiesas saites ar pagātnes notikumiem.

2

SPĒLES GAITA
Spēle turpinās pārmaiņus ar spēlētāju un ienaidnieku 
gājieniem – kam dotajā brīdī ir gājiens, noskaidrojas pēc 
gājiena kauliņa atrašanās vietas gājienu joslā. Rombs ar 
karavīra ikonu apzīmē ienaidnieka gājiena fāzi, tukšais
rombs (bez ikonas) – spēlētāja gājiena fāzi.

SPĒLĒTĀJU GĀJIENS
Spēlētāju gājiena laikā spēlētāji var brīvi izvēlētā secībā veikt 
darbības, vienīgais noteikums ir tas, ka spēlētājam ir jābeidz 
visas savas darbības pirms nākošā spēlētāja darbību uzsākšanas. 
Katra spēlētāja darbību skaits ir atkarīgs no spēlētāju skaita:

Spēlētājs var izvēlēties starp trim darbībām – virzīšanos, 
cīnīšanos, musināšanu uz sacelšanos – un sava gājiena laikā 
viņš var veikt arī vairākas vienādas darbības (piemēram, 
divas reizes virzīšanos un vienu reizi cīnīšanos). 

spēlējot divatā, katram spēlētājam ir 6 darbības,

spēlējot trijatā, katram spēlētājam ir 4 darbības,

spēlējot četratā, katram spēlētājam ir 3 darbības.

-

Virzīšanās – spēlētājs var virzīties vai nu pa lielajiem 
ceļiem (nepārtraukta līnija) vai meža ceļiem (pārtraukta 
līnija). Cauri ienaidnieka karaspēkam virzīties nevar.
NB! Ja spēlētājs sava gājiena laikā ir vismaz vienu reizi virzījies 
pa lielo ceļu, viņš automātiski saņem bonusā vēl vienu virzīšanos, 
ko neieskaita darbību skaitā. Bonusa virzīšanos var izmantot 
jebkurā sava gājiena brīdī, taču to nevar pārnest uz kādu no 
nākamajiem gājieniem. Spēlētājs var gājiena laikā saņemt 
maksimāli vienu bonusa virzīšanos.

 Cīnīšanās – šajā darbībā spēlētājs no savas tā brīža atrašanās 
vietas noņem vienu ienaidnieka kubiku.

 Musināšana uz sacelšanos – šīs darbības laikā spēlētājs 
novieto savā tā brīža atrašanas vietā sacelšanās simbolu. 
Šīs darbības laikā musināšanas vietā nedrīkst atrasties 
neviena ienaidnieka karaspēka vienība. 

IENAIDNIEKA GĀJIENS
Ienaidnieka gājiena laikā trīs dažādu ienaidnieku karaspēki 
virzās Veisenšteinas virzienā. Šim mērķim viens spēlētājs met 
trīs metamos kauliņus un, atkarībā no rezultāta, izvieto papildu 
spēkus. Karaspēka vienību papildināšana simbolizē ienaidnieka 
virzīšanos -  katrs ienaidnieks vienmēr virzās pa iespējami 
īsāko lielo ceļu Veisenšteinas virzienā. Tas nozīmē, ka ienaid-
nieka spēki nonāk kā pirmie attiecīgajā ierašanās punktā 
(atkarībā no kauliņu mešanas), bet, ja tur priekšā ir jau kāda 
šī ienaidnieka karaspēka vienība, tad tie uzreiz virzās uz priekšu 
uz nākošo vietu. Ja arī tur priekšā ir kāda šī ienaidnieka vienība, 
tad jāvirzās atkal tālāk tikmēr, kamēr tie nonāk vietā, kur nav 
priekšā šī ienaidnieka karaspēka vienības. NB! Visa šī virzīšanās 
notiek pa lielo ceļu, iespējami taisnā ceļā Veisenšteinas virzienā, 
izņemot ar pilskalnu bloķētu ceļu gadījumā (sk. turpmāk).

Iespējamo darbību špikeris uz spēles galda

Piemērs: Ienaidnieka vienību ierašanās punkti

Spēlētāja gājiens

Ienaidnieka gājiens

Vienā vietā nekad nevar atrasties divas viena un tā paša 
ienaidnieka vienības, bet tajā var atrasties vairāku dažādu 
ienaidnieku vienības.
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Ja ienaidnieka vienība virzās uz vietu, kas atzīmēta ar sacelšanās 
simbolu, sacelšanās tiek nežēlīgi apspiesta un sacelšanās simbols 
tiek šajā vietā noņemts, pie kam spēles galda aplenkuma laukā 
tiek novietota attiecīgās krāsas karaspēka viena vienība no 
rezervēm. Nikna pretošanās – spēles sagatavošanās gaitā katrs 
apkārt Veisenšteinai novietotais sacelšanās simbols aiztur vienas 
ienaidnieka vienības ienākšanu attiecīgajā vietā. Pēc tam simbols 
tiek noņemts un aplenkuma laukā parastā kārtībā tiek novietota 
viena vienība.

Pilskalns aiztur ienaidnieka virzīšanos uz priekšu un ienaidnieka 
vienībām nav iespējams virzīties uz šo vietu (un no turienes tālāk). 
Tā vietā attiecīgā vienība novirzās no līdzšinējā ceļa, izmantojot 
pilskalnam tuvāko krustojumu, un virzās pa īsāko ceļu 
Veisenšteinas virzienā (vajadzības gadījumā izmantojot arī 
meža ceļus, tomēr, nokļūstot pa īsāko ceļu atkal uz lielā ceļa, 
tā turpina virzīties pa lielo ceļu). Vienāda garuma ceļu gadījumā 
spēlētāji var paši veikt izvēli.

Ja ienaidniekam kādu virzienu pilskalni pilnībā nobloķē, tad 
virzīšanās nenotiek – katru reizi, kad no šī virziena nāktu 
kāda karaspēka vienība, tā tiek novietota aplenkuma laukā.

Pilskalna sagraušana – ja aplenkuma laukā ir vismaz divas 
viena karaspēka vienības, attiecīgais ienaidnieks iznīcina savā 
ceļā stāvošu vienu pilskalnu: tas savas kustības virzienā noņem 
no vietas, uz kuru tam ir legāla iespēja virzīties, vienu pilskalna 
simbolu un tā vietā novieto savu karaspēka vienību; vienlaikus 
no aplenkuma lauka tiek noņemtas divas šī ienaidnieka karaspēka 
vienības. Ja var izvēlēties starp vairākiem pilskalniem, izvēli 
izdara spēlētāji.

SACELŠANĀS
Trīs reizes spēles laikā notiek sacelšanās – ja gājiena kauliņš 
virzās uz attiecīgo simbolu. Šķērsojot simbolu, visi sacelšanās 
simboli, kas atrodas ar attiecīgo krāsu atzīmētajā zonā, mainās 
par pilskalniem. 
NB! Sacelšanās gadījumā tiek skatīta tikai uz attiecīgā simbola 
esošā krāsa, iepriekšējās zonas vēlākās sacelšanās vairs neietekmē.

SPĒLES BEIGAS
Spēlētāji uzvar, ja gājiena kauliņš nonāk atpakaļ starta 
pozīcijā, turklāt neviena ienaidnieka vienība nav pa to laiku 
nokļuvusi Veisenšteinā. Ienaidnieki uzvar, ja vismaz viena 
ienaidnieku vienība nokļūst Veisenšteinā.

Piemērs: Sacelšanās apspiešana

Piemērs: Vsevoloda karaspēka virzīšanas uz ziemeļiem 
ir pilnībā bloķēta

Sacelšanās un pilskalna simbola divas puses

Ja ienaidnieka vienība virzās uz vietu, kur ir kāda spēlētāja 

kritis kaujā un attiecīgais spēlētājs pamet spēli.

Piemērs: Jauna krustnešu vienība ierodas Pelvā

1

Livonijas krusta karš. Igauniju apdraud un vēlas iekarot 
vairāki karaspēki – no rietumiem uzbrūk Dānijas karalis 
Valdemārs, no austrumiem Novgorodas princis Vsevolods, 
no dienvidiem bīskapa Alberta krustnešu armija. 
Iebrucēju spēki ir gan labāk apmācīti, gan arī apbruņoti, 
tāpēc igauņu cerība ir vadonis Lembits, kurš vienīgais spētu 
pietiekami organizēt sacelšanos un paralizēt ienaidnieka 
uzbrukumu.

SPĒLES MĒRĶIS
Lembits ir kooperatīva galda spēle, kurā spēlētāju mērķis 
ir nepieļaut ienaidnieku ienākšanu Veisenšteinā un 
atbilstoši mērķa sasniegšanai visi spēlētāji vai nu uzvar 
vai arī kopā cieš zaudējumu.

Ienaidnieka karaspēku žetoni ir kubiku veidā trīs dažādās 
krāsās – ar sarkanajiem kubikiem apzīmē no austrumiem 
nākošās Novgorodas prinča Vsevoloda karaspēka vienības, 
ar zilajiem no rietumiem tuvojošos Dānijas karaļa 
Valdemāra karotājus un ar zaļajiem no dienvidiem uzbrūkošos 
bīskapa Alberta krustnešus. Katram ienaidniekam ir divas 
vietas, no kurām viņu karaspēki sāks nākt uz spēles galda.

SPĒLES KOMPONENTI

1 spēles galds

4

1 gājiena kauliņš

3 metamie kauliņi

60 ienaidnieka žetoni
(trīs dažādās krāsās)

20 sacelšanās žetoni

Žetonu skaits nav limitēts, ja tie izbeidzas, 
izmantojiet to vietā aizvietotājus (monētas, citu 
spēļu žetonus utt.).

SAGATAVOŠANĀS SPĒLEI
1.

un novieto to Veisenšteinā.

2. Gājiena kauliņu novieto spēles galdam apkārt 
esošās gājienu joslas starta punktā.

3. Veisenšteinu aptverošajās četrās pilsētās novieto 
sacelšanās simbolus.

4. Pēc tam met 4 reizes visus trīs metamos kauliņus 
un atbilstoši rezultātiem novieto uz kartes sākotnējos 
ienaidnieku karaspēkus (sk. sadaļu IENAIDNIEKA GĀJIENS).

5. Pārējos žetonus-kubikus novieto blakus spēles galdam – 
tie veidos ienaidnieka rezerves.

6. Gājiena kauliņš veic pirmo soli un spēle sākas 
ar spēlētāju gājienu.

4

Galda spēle „Lembits“ balstās uz diviem vēsturiskiem 
notikumiem, kas risinājās Igaunijā senlaiku beigās un 
viduslaiku sākumā.

Livonijas krusta karš jeb igauņu senatnes brīvības cīņas 
notika laikā no 1208.-1227. gadam, tas beidzās ar zemes 
iekarošanu un igauņu piespiedu kristīšanu. Notikumu 
galvenais vēstures avots ir vācu priestera Indriķa sarakstītā 
Livonijas hronika, kurā ir pieminēts arī igauņu vadonis 
Lembits. Lembits bija igauņu galvenais vadonis brīvības 
cīņās, kurš krita 1217. gada kaujā. 

Laika posmā no 1343. līdz 1345. gadam notika igauņu 
cīņas pret svešo varu jeb tā saucamā Jurģa nakts sacelšanās, 
kas aptvēra gandrīz visu Igauniju un ilga gandrīz divus

gadus. Pēc pirmās veiksmīgās kaujas sacelšanās dalībnieki 
izvēlēja no sava vidus četrus ķēniņus, kuri vadīja Tallinas 
aplenkšanu. Ziņas nonāca līdz Livonijas ordenim un ordeņa 
mestrs uzaicināja četrus ķēniņus uz Paidi ar ieganstu uzsākt 
sarunas. Provocētas bruņotas sadursmes laikā ķēniņi tika 
nogalināti. Nākošajās kaujās igauņi tika sakauti. 
Pēc sacelšanās Livonijas ordeņa rokās nonāca visi svarīgākie 
Igaunijas hercogistes pilskalni.

Mūsdienās ir iespēja iepazīties ar vēsturiskajiem notikumiem, 
apmeklējot laika centru „Wittenstein“ (www.wittenstein.ee), 
kas atrodas Paidē, nocietinājuma tornī Vallimē kalnā. Izveidotā 
vide ar dažādiem skaņas un gaismas efektiem, kopā ar imitācijām 
veido patiesas saites ar pagātnes notikumiem.
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SPĒLES GAITA
Spēle turpinās pārmaiņus ar spēlētāju un ienaidnieku 
gājieniem – kam dotajā brīdī ir gājiens, noskaidrojas pēc 
gājiena kauliņa atrašanās vietas gājienu joslā. Rombs ar 
karavīra ikonu apzīmē ienaidnieka gājiena fāzi, tukšais
rombs (bez ikonas) – spēlētāja gājiena fāzi.

SPĒLĒTĀJU GĀJIENS
Spēlētāju gājiena laikā spēlētāji var brīvi izvēlētā secībā veikt 
darbības, vienīgais noteikums ir tas, ka spēlētājam ir jābeidz 
visas savas darbības pirms nākošā spēlētāja darbību uzsākšanas. 
Katra spēlētāja darbību skaits ir atkarīgs no spēlētāju skaita:

Spēlētājs var izvēlēties starp trim darbībām – virzīšanos, 
cīnīšanos, musināšanu uz sacelšanos – un sava gājiena laikā 
viņš var veikt arī vairākas vienādas darbības (piemēram, 
divas reizes virzīšanos un vienu reizi cīnīšanos). 

spēlējot divatā, katram spēlētājam ir 6 darbības,

spēlējot trijatā, katram spēlētājam ir 4 darbības,

spēlējot četratā, katram spēlētājam ir 3 darbības.

-

Virzīšanās – spēlētājs var virzīties vai nu pa lielajiem 
ceļiem (nepārtraukta līnija) vai meža ceļiem (pārtraukta 
līnija). Cauri ienaidnieka karaspēkam virzīties nevar.
NB! Ja spēlētājs sava gājiena laikā ir vismaz vienu reizi virzījies 
pa lielo ceļu, viņš automātiski saņem bonusā vēl vienu virzīšanos, 
ko neieskaita darbību skaitā. Bonusa virzīšanos var izmantot 
jebkurā sava gājiena brīdī, taču to nevar pārnest uz kādu no 
nākamajiem gājieniem. Spēlētājs var gājiena laikā saņemt 
maksimāli vienu bonusa virzīšanos.

 Cīnīšanās – šajā darbībā spēlētājs no savas tā brīža atrašanās 
vietas noņem vienu ienaidnieka kubiku.

 Musināšana uz sacelšanos – šīs darbības laikā spēlētājs 
novieto savā tā brīža atrašanas vietā sacelšanās simbolu. 
Šīs darbības laikā musināšanas vietā nedrīkst atrasties 
neviena ienaidnieka karaspēka vienība. 

IENAIDNIEKA GĀJIENS
Ienaidnieka gājiena laikā trīs dažādu ienaidnieku karaspēki 
virzās Veisenšteinas virzienā. Šim mērķim viens spēlētājs met 
trīs metamos kauliņus un, atkarībā no rezultāta, izvieto papildu 
spēkus. Karaspēka vienību papildināšana simbolizē ienaidnieka 
virzīšanos -  katrs ienaidnieks vienmēr virzās pa iespējami 
īsāko lielo ceļu Veisenšteinas virzienā. Tas nozīmē, ka ienaid-
nieka spēki nonāk kā pirmie attiecīgajā ierašanās punktā 
(atkarībā no kauliņu mešanas), bet, ja tur priekšā ir jau kāda 
šī ienaidnieka karaspēka vienība, tad tie uzreiz virzās uz priekšu 
uz nākošo vietu. Ja arī tur priekšā ir kāda šī ienaidnieka vienība, 
tad jāvirzās atkal tālāk tikmēr, kamēr tie nonāk vietā, kur nav 
priekšā šī ienaidnieka karaspēka vienības. NB! Visa šī virzīšanās 
notiek pa lielo ceļu, iespējami taisnā ceļā Veisenšteinas virzienā, 
izņemot ar pilskalnu bloķētu ceļu gadījumā (sk. turpmāk).

Iespējamo darbību špikeris uz spēles galda

Piemērs: Ienaidnieka vienību ierašanās punkti

Spēlētāja gājiens

Ienaidnieka gājiens

Vienā vietā nekad nevar atrasties divas viena un tā paša 
ienaidnieka vienības, bet tajā var atrasties vairāku dažādu 
ienaidnieku vienības.


