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Kandidato į LKVL prezidentus 2021-2024 m. programa:
Jau du dešimtmečius esu Lietuvos veteranų krepšinio lygos žaidėjas. Per tą laikotarpį turėjome ir pakilimų ir
sunkumų, tačiau pastarojo laiko lygos situaciją turime vadinti tikruoju vardu - nuopoliu. Tiek finansiniu, tiek
kokybiniu, tiek idėjiniu. Lyga ne tik išgyvena skurdžiausią laikotarpį sportine ir finansine prasme, bet su
kiekvienais metais stagnacijos panašėjame nebe į veteranų krepšinio lygą, o į nusivylusių pensininkų būrelį.
Jokio sporto, profesionalaus, ar mėgėjiško neįmanoma vystyti be atitinkamų finansų. Lygos finanansinė
padėtis vadovaujant dabartiniam prezidentui ir lygos direktoriui yra tiesiog beperspektyvi. Jau keturis
dešimtmečius užsiimu tarptautiniu verslu, puikiai išmanau ekonomiką ir organizacijų valdymą ir žinau, kad
be investicijų, be asmeninio indėlio niekur iš šio taško nepajudėsime.
Tą ka siūlo mano konkurentai, tai ištiestos kepurės principas tikintis, kad šį bei tą sušelps federacija, gal koks
projektėlis sulauks finansavimo valstybiniame sektoriuje ir galop likutį surinksime mes visi patys per nario
mokestį, ar starto mokesčius. Aš čia ne tam, kad agituočiau už šviesų rytojų abstrakčiais pažadais ar pirštų
badymu.
Dėkoju už išreikštą pasitikėjimą manimi, bet tuo pačiu ir ne naivų suvokimą ko iš manęs tikimasi. Visų
sporto organizacijų prezidentams yra keliamas tas pats lūkestis - finansų pritraukimas. Puikiai tai
suprasdamas viešai pareiškiu, kad esu pasiruošęs vien pirmaisiais veiklos metais atvestį į veteranų krepšinio
lygą ne mažiau 15.000 eurų, kurie būtų skirti svarbiausiems uždavinimas spręsti. O tai reiškia padvigubinti
dabartinį lygos biudžetą. Mano įsivaizdavimu lygos vystymosi perspektyvoje tokie kaštai, kaip teisėjavimo,
sekretoriato ir net aprangos turėtų būti lygos, o ne sporto klubų sąnaudose. Ir tai tik pirmas žingsnis, kurį
kartu su jumis norėčiau žengti. Dar vienas mano siūlymas, atleisti nuo startinio mokesčio 65 ir vyresnio
amžiaus veteranų komandas.
Privalome atitikti laikmetį kuriame gyvename. Mūsų įvaizdis yra mūsų sėkmės ir nesekmės dalis. Dabartinis
lygos įvaizdis yra dinozauriškas pradedant tinklalapiu, baigiant veteranų sporto amžiaus grupėmis. Yra
nedovantina, kad didieji šalies miestai neturi komandų 40+ ir 45+ amžiaus kategorijose. Gal mano
oponentai galvoja, kad mes amžini? Aš esu tikrai kitos nuomonės.
Mums reikalingi finansai norint pritraukti kitas lėšas, privalome atsinaujinti ir atjaunėti sportine, įvaizdžio ir
energijos prasme. Dviračio išradinėti čia nereikia, tik pažiūrėkite kokiu keliu vystosi giminingos
organizacijos. Vienoje pusėje studentų lyga, metodiškai judanti link susinaikinimo, kitoje pusėje LKL.
Remigijus Milašius ateidamas į lygos prezidentus kėlė įvaizdžio ir ekonominius klausimus. Investavo pats ir
pritraukė lėšas iš verslo. Visos šios investicijos keitė lygos vertę visuomenėje ir pritraukė nepriklausomas
lėšas. Patinka tai kam ar ne, tačiau tai veikia. Ir mes šią dieną čia susirinkę galime pasirinkti kelią, kuriuo
norime eiti - palengva išmirti kaip dinozaurai, ar atsipeikėti ir pasirinkti naują kryptį.

