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1. Vispārējie noteikumi 
1.1. Šautriņu mešanas sezona Latvijā ilgst kalendārā gada garumā no 1. janvāra līdz 

31. decembrim. 

1.2. Darts spēlētāji tiek licencēti uz vienu sezonu, un licence ir aktīva līdz aktuālās 

sezonas 31. decembrim un ne ilgāk. 

1.3. Darts spēlētāju licencēšanu ir tiesīga veikt tikai un vienīgi biedrība Latvijas Darts 

Organizācija, kura ir oficiāli atzīta sporta federācija visā Latvijas Republikā.  

1.4. Licences fiziski netiek izsniegtas, tās tiek uzskaitītas elektroniski. Katram 

spēlētājam uz sezonu tiek piešķirts licences numurs, kurš jānorāda, reģistrējoties 

sacensībām.   

1.5. Darts spēlētāja licenci var saņemt ikviena fiziska persona, kura ir iepazinusies ar 

visiem Latvijas Darts Organizācijas izdotajiem sacensību noteikumiem un 

nolikumiem, kā arī ir iesniegusi attiecīgu pieteikumu un nomaksājusi vienas 

sezonas licences maksu, tādējādi apliecinot, ka apņemas ievērot visus šautriņu 

mešanas sacensību dalībniekiem saistošos noteikumus. 

1.6. Licencēšanās notiek katram no LDO organizētajiem Latvijas reitingiem – junioru 

reitingam (zēni un meitenes kopā), jauniešu reitingam (zēni un meitenes kopā), 

pieaugušo reitingam (sievietes un vīrieši atsevišķi). 

1.7. LDO veic klubu, individuālo spēlētāju, klubu spēlētāju un ārzemju spēlētāju 

licencēšanu. 

1.8. LDO licencē juniorus, jauniešus un pieaugušos spēlētājus: 

1.8.1. Juniori ir spēlētāji (zēni un meitenes), kuri uz aktuālās sezonas sakumu 

(1. janvāris) nav sasnieguši pilnu 15 gadu vecumu, un ir licencējušies, līdz 

sasniedz 15 gadu vecumu. Šie spēlētāji drīkst piedalīties junioru sacensībās 

un saņemt punktus junioru reitingā līdz aktuālās sezonas beigām, pat ja 

sasniedz pilnu 15 gadu vecumu pirms sezonas noslēguma. 

1.8.2. Jaunieši ir spēlētāji (zēni un meitenes), kuri uz aktuālās sezonas sakumu 

(1. janvāris) ir vismaz 15 gadus veci, bet vēl nav sasnieguši pilnu 18 gadu 

vecumu, un ir licencējušies, līdz sasniedz 18 gadu vecumu. Šie spēlētāji drīkst 

piedalīties jauniešu sacensībās un saņemt punktus jauniešu reitingā līdz 

aktuālās sezonas beigām, pat ja sasniedz pilnu 18 gadu vecumu pirms 

sezonas noslēguma. 

1.8.3. Pieaugušie ir spēlētāji, kuri uz aktuālās sezonas sākumu (1. janvāris) ir 

vismaz 18 gadus veci. 
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2. Licencēšanās Latvijas reitingiem 
2.1. Latvijas Darts Organizācija veic spēlētāju licencēšanos junioru, jauniešu un 

pieaugušo Latvijas reitingiem. 

2.2. Junioru reitingam var licencēties tikai junioru vecuma individuālie vai klubu 

spēlētāji, kuri ir Latvijas Republikas iedzīvotāji.  

2.2.1. Ārvalstu junioru vecuma spēlētāji netiek licencēti Latvijas junioru reitingam. 

2.2.2. Junioru vecuma zēni un meitenes tiek licencēti vienotā junioru reitingā. 

2.3. Jauniešu reitingam var licencēties tikai junioru un jauniešu vecuma individuālie vai 

klubu spēlētāji, kuri ir Latvijas Republikas iedzīvotāji. 

2.3.1. Ārvalstu junioru un jauniešu vecuma spēlētāji netiek licencēti Latvijas 

jauniešu reitingam. 

2.3.2. Junioru un jauniešu vecuma zēni un meitenes tiek licencēti vienotā jauniešu 

reitingā. 

2.4. Pieaugušo reitingam atsevišķi kungu un dāmu konkurencē var licencēties: 

2.4.1. junioru un jauniešu vecuma, kā arī pieaugušie licencēto klubu spēlētāji; 

2.4.2. junioru un jauniešu vecuma, kā arī pieaugušie individuālie spēlētāji; 

2.4.3. junioru un jauniešu vecuma, kā arī pieaugušie ārvalstu spēlētāji. 

3. Klubu licencēšana 
3.1. Latvijas Darts Organizācija veic Latvijas klubu licencēšanu. 

3.2. Tikai licencētu klubu spēlētāji var saņemt klubu spēlētāju licences. 

3.3. Šautriņu mešanas kluba licenci var saņemt: 

3.3.1. Latvijas Darts Organizācijas biedri un biedru kandidāti; 

3.3.2. Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas organizācijas; 

3.3.3. interesentu grupa, kuru vieno šautriņu mešanas sporta veids un kuras 

spēlētāji vēlas startēt zem vienota kluba nosaukuma. 

3.4. Kluba licences gada maksa juridiskām organizācijām un interesentu grupām ir 

20,00 € (divdesmit euro), kas ir ekvivalenta LDO biedru un LDO biedru kandidātu 

ikgadējās biedru naudas apmēram. 

3.5. LDO biedri un LDO biedru kandidāti, kuri ir veikuši ikgadējo biedru naudas 

nomaksu, pēc pieteikuma iesniegšanas iegūst licencēta kluba statusu. 

3.6. Klubs tiek licencēts, pamatojoties uz kluba iesniegto licencēšanās pieteikumu 

(pieteikuma forma – Pielikums Nr. 1.) un veikto licences apmaksu. 

3.7. Klubu licences ir jāatjauno katru gadu. 
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4. Klubu spēlētāju licences 
4.1. Licencēto klubu spēlētāji tiek licencēti, pamatojoties uz kluba kopējo licencēšanās 

pieteikumu (pieteikuma forma – Pielikums Nr. 2.), kā arī katra spēlētāja 

individuālo pieteikumu (pieteikuma forma – Pielikums Nr. 3.). 

4.2. Kā kluba spēlētāji var licencēties tikai licencēto klubu spēlētāji, kuri ir Latvijas 

Republikas iedzīvotāji. 

4.3. Kluba spēlētāja licences maksa vienai sezonai ir par katru atsevišķu spēlētāju 

katram reitingam, kuram spēlētājs licencējas: 

4.3.1. junioriem junioru reitingā – 0,00 € (nulle euro); 

4.3.2. junioriem un jauniešiem jauniešu reitingā – 0,00 € (nulle euro); 

4.3.3. junioriem un jauniešiem pieaugušo reitingā – 5,00 € (pieci euro); 

4.3.4. pieaugušajiem pieaugušo reitingā – 10,00 € (desmit euro). 

5. Individuālo spēlētāju licences 
5.1. Individuāli spēlētāji tiek licencēti, pamatojoties uz licencēšanās pieteikumu 

(pieteikuma forma – Pielikums Nr. 4.). 

5.2. Kā individuālie spēlētāji var licencēties tikai Latvijas Republikas iedzīvotāji. 

5.3. Individuālo spēlētāju licences maksa vienai sezonai katram reitingam:  

5.3.1. junioriem junioru reitingā – 0,00 € (nulle euro); 

5.3.2. junioriem un jauniešiem jauniešu reitingā – 0,00 € (nulle euro); 

5.3.3. junioriem un jauniešiem pieaugušo reitingā – 5,00 € (pieci euro); 

5.3.4. pieaugušajiem pieaugušo reitingā – 15,00 € (piecpadsmit euro). 

6. Ārvalstu spēlētāju licences 
6.1. Ārvalstu spēlētāji tiek licencēti, pamatojoties uz licencēšanās pieteikumu 

(pieteikuma forma – Pielikums Nr. 5.). 

6.2. Ārvalstu spēlētāju licences tiek piešķirtas darts spēlētājiem, kuri nav Latvijas 

Republikas iedzīvotāji un pilsoņi. 

6.3. Ārvalstu spēlētāji var licencēties tikai pieaugušo reitingiem kungu un dāmu 

konkurencē. 

6.4. Ārvalstu spēlētāju licences (junioru un jauniešu vecuma, kā arī pieaugušajiem 

spēlētājiem) maksa ir 15,00 € (piecpadsmit euro) vienai sezonai. 

 

Klubu un spēlētāju licencēšanās noteikumi uz 5 (piecām) lapām piektajā to redakcijā ir 

apstiprināti un stājas spēkā visā Latvijas teritorijā no 2019. gada 1. janvāra.  
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