2017. gada 4. jūlijā

Padomes sēdes protokols
Piedalās: M.Bičevskis (LHF prezidents), G. Ciematnieks (LHF
ģenerālsekretārs), R.Līcis (izlašu direktors), A.Spridzāns (LHF viceprezidents),
N.Blome (LHF viceprezidents), V.Mihailovskis, J.Strautnieks, R.Leja
(Jaunatnes čempionātu koordinators)
Nepiedalās: Z.Mickus, G.Korzāns, J.Žīdens, J.Avotiņš
Sapulces sekretārs: E.Marcinkevičs
Apspriesti jautājumi un pieņemtie lēmumi.
1. R.Līcis sniedz ziņojumu par nacionālās vīriešu izlases sniegumu 5. un 6.
kārtas Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm.
• M.Bičevskis papildina ar izlases kapteiņa komentāru par izlases
sniegumu kā arī vairāku spēlētāju domas un gatavību piedalīties
izlases veidošanā.
• J.Strautnieks sniedz savu personīgo komentāru par spēli ar
Ungāriju un spēles gaitu. Atbalsta izlases spēles konceptu
ilgtermiņā.
• N.Blome izsaka savu viedokli par esošo izlases modeli, nepiekrīt
spēles zīmējumam, neredz spēles konceptu un vadlīnijas. Izsaka
neapmierinātību un norāda uz iespēju meklēt ārzemju (igauņu
kandidāts) treneri.
2. Tiek pieņemts lēmums sagaidīt vīriešu izlases galveno treneri Armandu
Uščinu no Vācijas un pēc sarunas ar viņu pieņemt lēmumu par turpmāko
sadarbību.
3. R.Līcis sniedz ziņojumu par Latvijas čempionāta aktualitātēm.
• jautājums par meiteņu jauniešu izlases dalība Latvijas čempionātā
un bāzēšanos Dobelē. Pieņem lēmumu līdz 2017. gada 1. augustam
izveidot izmaksu tāmi un izlemt par meiteņu jauniešu izlases
dalību Latvijas čempionātā.
• G.Ciematnieks izstāsta par jaunu finanšu struktūru SynotTip
Virslīgā un izdevumiem, kas ir saistīti ar jauno sezonu.
• Tiek ziņots, ka MSĢ komanda piedalīsies SynotTip Virslīgā.

• Valdei tiek nodots jautājums par Ivaru Lāci kā Murjāņu Sporta
Ģimnāzijas treneri. Tiek doti vairāki argumenti, kas Ivara Lāča
darbībās tiek parādīti kā negatīvs tēls Latvijas izlasei un
handbolam kopumā.
4. R.Leja sniedz ziņojumu par jaunatnes čempionāta aktualitātēm un
problēmām.
• Tiek apspriesti jautājumi par finansēšanas iespējām un dotas
dažādas idejas budžeta palielināšanai.
• Tiek pieņemts lēmums kādu daļu no licenču naudas novirzīt
jaunatnes attīstībai un rast iespēju nedaudz palielināt licenču
naudas.
5. G.Ciematnieks izstāsta padomes locekļiem par iegūto Mini handbola
projektu no Eiropas Handbola Federācijas un M.Bičevskis iesaka ideju šī
projekta publiskošanai plašsaziņas līdzekļos – TV, interneta resursos un
sociālajos tīklos.

