
  

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kviečia sporto 
federacijų atstovus dalyvauti seminare

„Finansinio savarankiškumo ir 
bendradarbiavimo mechanizmų 

stiprinimas“
2015 m. gegužės 13 d.

10.00-16.00 val. KKSD I aukšto posėdžių salė, Žemaitės g. 6, Vilnius

2015 m. gegužės 14 d.
10.00-16.00 val. „Europa Royale“ mažoji konferencijų salė, Miško g. 11, 

Kaunas

Pranešėjai:
Mindaugas Balčiūnas – Lietuvos sporto universiteto kancleris
Skirmantas Staniulis – UAB „TOP sport“ rinkodaros vadovas
Ričardas Baltaduonis – UAB „Lrytas“ direktorius
Giedrius Grybauskas – Asociacijos „Sportas visiems“ ir Nacionalinės 
krepšinio lygos generalinis sekretorius
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Mindaugas Balčiūnas
Lietuvos sporto universiteto kancleris

„Kauno „LSU-Baltų“ istorija: kaip 
paskutinę vietą užimančią komandą 

paversti viena lankomiausių lygoje?“
- 2012-2013 m. LKL sezone Kauno „LSU-Baltų“ komandos namų 
rungtynes vidutiniškai stebėjo 1400 žiūrovų (sezono pirmojoje 
dalyje - 2000), nors ekipa užėmė paskutinę vietą. Kaip tai 
pavyko?

- „LSU-Baltų“ vykdytos žiūrovų pritraukimo akcijos;

- Partnerių akcijoms vykdyti pritraukimas;

- Renginių organizatorių komanda, biudžetas ir pagalbininkai.
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Skirmantas Staniulis
UAB „TOP sport“ rinkodaros vadovas

„TOP sport“ rėmimo projektų 
principai“

- Geri ir blogi pasiūlymai pagal „TOP sport“;

- Kas lemia „TOP sport“ sprendimus svarstant galimus rėmimo 
projektus? 

- Kas lemia „TOP sport“ skiriamos paramos dydį?

- Ko „TOP sport“ tikisi iš remiamos federacijos ar sporto klubo?

- Kaip „TOP sport“ gali sukurti papildomą naudą klubui ar sporto 
šakai sujungiant savo vykdomus rėmimo projektus?
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Ričardas Baltaduonis
UAB „Lrytas“ direktorius

„Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupės 
informacinės partnerystės galimybės“
- Kuo laikraštį, naujienų portalą ir televiziją valdanti žiniasklaidos 
grupė gali būti naudinga sporto organizacijoms?

- Renginių anonsavimo galimybės;

- Reklaminės pozicijos renginių rėmėjams;

- Tiesioginės transliacijos;

- Ko „Lietuvos ryto“ grupė tikisi iš sporto organizacijos, su kuria 
pasirašoma bendradarbiavimo sutartis?
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Giedrius Grybauskas
Asociacijos „Sportas visiems“ ir Nacionalinės krepšinio 
lygos generalinis sekretorius

„Savanoriai: didelė organizatorių 
komanda – be papildomų išlaidų“

- Nacionalinės krepšinio lygos patirtis skatinant regionų klubus 
įtraukti į veiklą savanorius;

- „Sportas visiems“ patirtis rengiant kasmetinį festivalį Palangoje: 
bendradarbiavimas su „Sporto savanorių sąjunga“ ir vietinės 
bendruomenės įtraukimas į veiklą;

- Kaip ieškoti savanorių mažesniame mieste?

- Ko apmokyti savanorius ir ko galima iš jų tikėtis?
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Registracija į seminarus

Registracija vykdoma elektroninio pašto adresu info@lsfs.lt, 
daugiau informacijos apie seminarą galima gauti telefonu 
8 615 47755 (Dalius Matvejevas).

Registruojantis prašome nurodyti seminarą, kuriame norite 
dalyvauti (Vilniuje ar Kaune?) dalyvausiančių asmenų 
vardus ir pavardes, astovaujamą organizaciją bei pareigas 
joje.

Esant poreikiui, seminarą išklausę asmenys gali gauti tai 
patvirtinantį sertifikatą (registruojantis prašome informuoti 
apie sertifikato reikalingumą).

Iki gegužės 6 d. į seminarą registruojami tik LSFS narių 
atstovai, vėliau – visi norintys. Vietų skaičius seminaruose – 
ribotas.
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