2017. gada 8. jūnijā

Padomes sēdes protokols
Piedalās:
LHF vadība – Mārtiņš Bičevskis (prezidents), Guntis Ciematnieks
(ģenerālsekretārs), Renārs Līcis (izlašu un LHF sacensību direktors), Ilmārs
Kazinieks (tiesnešu vadītājs)
Padomes locekļi: Jānis Avotiņš, Vitauts Mihalovskis, Jānis Žīdens, Normunds
Blome, Jānis Strautnieks,
Nepiedalās: Zigmunds Mickus, Gints Korzāns
Sapulces sekretārs: Edijs Marcinkevičs
1. G. Ciematnieks izstāsta par mini handbola projektu
• jautājums par inventāra sadali un sabraukumiem no M.Bičevska
• N.Blome uzdod jautājumu par komandu skaitiem, reitinga un
inventāra izdales principiem. N.Blome vēlas uzzināt sarakstu, kur
tika izlietots iepriekšējā projekta inventārs.
• pieņemts lēmums, ka oktobrī ir progresa ziņojums un janvārī ir
gada ziņojums
2. R.Līcis izstāsta par pludmales handbolu
• par aktivitātēm pasākuma laikā
• izsaka nožēlu par Jūrmalas komandas nepiedalīšanos
• augustā atskaite par aizvadīto turnīru
3. R.Līcis paceļ jautājumu par zemo apmeklētību klubu sapulcē
• nolemj, ka, ja no klubiem nav atsaucība, tad tiek ņemti vērā
iesūtītie ierosinājumi nolikuma izstrādē un Renārs Līcis izveido
nolikumu.
• padome atbalsta lēmumu par nolikuma izmaiņām sakarā ar
Youtube translācijām, pēcspēles komentāriem un 3-5 bildēm no
spēles. 1. līgā nepieciešams vismaz videomateriāls.
• N.Blome aktualizē jautājumu par katras kārtas video “sagriešanu”
un labāko momentu apkopojumu.
4. R.Līcis izstāsta par LHF Prezidenta kausu Jūrmalā
• komandu piedalīšanās atkarīga no 1. aplī iegūtās vietas (1-4)

• N.Blome piedāvā lozēt no groziem (1-2 vietas grozs un 3-4 vietas
grozs)
5. R.Līcis aktualizē jautājumu par MSĢ handbolistu spēlēšanu 1. līgā vai
Virslīgā
• uzklausīti viedokļi no Ilmāra Kazinieka, Jāņa Žīdena, Gunta
Ciematnieka un Jāņa Strautnieka
• pieņemts lēmums uzklausīt MSĢ treneru viedokli
6. R.Līcis uzdod jautājumu par meiteņu LAT-2002 izlases dalību Sieviešu
virslīgas čempionātā.
• pieņem lēmumu, ka jāgaida padomes locekļa Andreja Spridzāna
atgriešanās no ārzemju komandējuma
• vajag uztaisīt izmaksu tāmi
7. R.Līcis izstāsta par sadarbību ar SynotTip ģenerālsponsoru
• N.Blome izsaka iespēju piedāvāt veidot sadarbību pēc 1+1 principa
• izteikts piedāvājums sadarbību ar Optibet pārvirzīt uz Baltijas līgu
• pieņemts lēmums veidot sadarbību ar SynotTip kompāniju uz
diviem gadiem
8. R.Līcis izstāsta par situāciju izlasē, spēlētājiem, kuri spēlēs/nespēlēs
• no padomes uzlikts uzstādījums Armandam Uščinam pēc
aizvadītajām četrām spēlēt parādīt savu tālāko darbības plānu.
• M.Bičevskis gatavs sniegt publisku paziņojumu par izlases
spēlētāju neesamību uz šīm spēlēm un paust atbalstu visos
pieņemtajos lēmumos, kas saistīti ar atlikušajām izlases spēlēm
• izteikts viedoklis par čempionāta rīkošanu 2022. gadā kopā ar
Lietuvu.
9. N.Blome izsaka jautājumu par izdevumiem sakarā ar izlasi
• piedāvā izveidot tāmi pirms sabraukuma un tērēt tik daudz cik ir
ieplānots
• M.Bičevskis izskaidro iemeslus kāpēc spēles tiek aizvadītas
Valmierā
10. M.Bičevskis atgādina par jautājumiem:
• nodrošināt jaunu finansistu
• atlikt jautājumu par 7. punktu
• uz nākošo sēdi sagatavot iepriekšējās sēdes protokolu.
• pēc sezonas noteikt vienu mērījumu cik populārs un interesants ir
handbols sponsoriem un atbalstītājiem
11. M.Bičevskis ierosina vasarā aizvadīt sapulci par jaunatnes sistēmu,
jaunatnes līgu un kopējo attīstību. Padome pieņem lēmumu, ka sapulce ir
nepieciešama. E-pasta vai Whatsapp sarakstē vienosies par sapulces
laiku.
12. Padome nolemj, ka nākošās sēdes datums tiks saskaņots e-pastā

