
Laiks 
Sacensību veids 

Norises vieta un 

organizators/klubs 

Atbildīgā 

persona 
Detaļas Mājas lapa 

RĪGA 

Katru otrdienu, 

plkst. 19.00 

Treniņsacensības Bārs "Klondaika", 

Merķeļa ielā 3; 

„Klondaikas Fortūnas 

Džentelmeņi” 

Valdis 

29128758 

4 mērķi 

Tiek spēlēta spēle „501” 

 

Katru trešdienu, 

plkst. 19.00 

Treniņsacensības 

„Bams Pool house”, 

Cēsu 18; 

„BAMS DARTS” 

 

 

Ditmārs 

28676837 

Kristīne 

26372486 

6 mērķi. Tiek spēlēta spēle „501”, sākotnēji 

grupās līdz 2 vai 3 legu uzvari un pēc tam play-

off līdz 3 legu uzvarai. Fināls līdz 4 legu uzvarai. 

Tiek izspēlēts arī gandarījuma turnīrs. 
https://bamsdarts.wordpress.com/ 

 

https://m.facebook.com/bamsdarts/ Katru ceturtdienu, 

plkst. 19.00  

Treniņsacensības 6 mērķi. Tiek spēlētas dažādas spēles pielozētos 

pāros katrā legā. Sīkāka informācija un spēļu 

kalendārs pieejams mājaslapā. 

Katru ceturtdienu, 

plkst. 19.30 

Treniņsacensības 

„Paddy Whelan`s 

Irish Pub”, 

Grēcinieku iela 4, 

Vecrīga; 

„ŠMSK Asās Adatas” 

Žanis 26406200 

info@paddydart

s.lv 

4 mērķi. Tiek spēlēta spēle „501”, sākotnēji 

grupās līdz 2 vai 3 legu uzvari un pēc tam play-

off līdz 3 legu uzvarai. Fināls līdz 4 legu uzvarai. 

Tiek izspēlēts arī gandarījuma turnīrs. 

NB! Pirms LDO reitinga sacensībām, tiek rīkoti 

sagatavošanās turnīri. Sīkāka informācija 

mājaslapā. 

https://www.facebook.com/events/

2141813065861853/ 

 

http://www.paddydarts.lv/ 

BAUSKA 

Katru trešdienu, 

plkst. 19.00 

Treniņsacensības Sporta centra 

“Mēmele” sporta 

manēža, Pilskalna 26; 

„Bauskas Darts” 

Oskars 

29409386 Areta 

29266673 

24 mērķi. Pirms sacensībām lūgums sazināties ar 

organizatoriem https://www.facebook.com/groups/

1495420180715707/about/ 

CĒSIS 

05.04, 10.05, 

13.09, 11. 10., 

8.11, 6.12. 

Cēsu atklātais 

čempionāts 
Cēsis, Vaļņu iela 3; 

ŠMSK “50” 

Aigars 

28772987 

Reģistrācija no plkst. 18. 30, spēļu sākums plkst. 

19.00. 

Spēlē spēli „501” ar dubulto nobeigumu 

sākotnēji grupās pa 4-8 dalībnieki, pēc tam play-

off. 

https://www.facebook.com/dartsce

sis/posts/1947097575339966 
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Katru svētdienu, 

plkst. 17.00 

(sekojiet 

informācijai mājas 

lapā) 

Vaiņodes darts 

līga  Vaiņodes kultūras 

nams, Tirgoņu 23; 

„ŠMK Priekule” 

Artūrs 

26556098 

 

5 mērķi (max 8) 

Spēlē spēli „501” ar dubulto nobeigumu līdz 3 

vai 4 legu uzvarai. Izspēļu kārtība atkarīga no 

dalībnieku skaita. 

http://www.smkpriekule.lv/ 

VECPIEBALGA 

Kalendārs 

pieejams 

mājaslapā 

Vecpiebalgas 

atklātais šauriņu 

mešanas 

čempionāts 9 

kārtās 

Vecpiebalgas kultūras 

nams; 

„ŠMK Vecpiebalga” 

Ilgvars 

29183803 

8 mērķi 

Tiek spēlēta spēle „501” ar dubulto nobeigumu 

grupās līdz 2 vai 3 legu uzvarai un play-off pēc 

2-mīnusu sistēmas. 

Tiek izspēlēts arī gandarījuma turnīrs. 

http://www.darts-vecpiebalga.lv/ 

VECUMNIEKI 

Katru otrdienu 

(izņ.svētku 

dienas), plkst. 

19.00 

Treniņsacensības 
Vecumnieku tautas 

nams, Rīgas iela 5; 

„Vecumnieki DK” 

Reno 29462675 

Ingus 26451256 

6 mērķi (max 8) 

Tiek spēlēta spēle „501” ar dubulto nobeigumu. 

Sīkāka informācija mājaslapā. 
http://vdk.mozello.lv/ 

ZVEJNIEKCIEMS 

15.marts, 5.aprīlis 

(pārējiem 

datumiem jāseko 

līdzi Facebook 

grupā) 

Aizvēju/Izaicināj

uma kauss 9 

kārtās. 

Viesu nams 

“Aizvēji” , Jūras 

prospekts, 

Zvejniekciems; 

„SK Izaicinājums” 

Signe 

26524083 

2 mērķi. Tiek spēlēta spēle „501” ar dubulto 

nobeigumu.  

Par dalību sacensībās iepriekš lūgums sazināties 

ar organizatoriem 

https://www.facebook.com/skizaic

inajums/ 
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