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Šiuos prisiminimus skiriu savo Tėčiui Jonui Stankevičiui ir jurbarkiškiams 

 

 

 

Laikas yra „šeimininkė“, rūpestingai valanti iš atminties tai, kas dar vakar,  

atrodė, buvo svarbu ir nepamirštama. Manau, kad aprašomi įvykiai ne vieno  

širdyje atgaivins malonius jaunystės prisiminimus. 

 

 

Rimantas Stankevičius 

Lietuvos nusipelnęs rankinio treneris 
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PIRMOJI DALIS 

Mokytojas Jonas Stankevičius - Lietuvos rankinio puoselėtojas 

 

             

Tėtis Jonas Stankevičius (1919 – 1986) 

 ir Mamytė Dalia Olšauskaitė (Stankevičienė) (1930 – 1997) 
 

Apie indėlį į sportą 

Tėtis ir Mama į Jurbarką gyventi ir dirbti atvyko 1950 m. Tėtis, Jonas Stankevičius, buvo tik 

ką baigęs Kauno kūno kultūros institutą, o Mamytė Dalia – to paties instituto du kursus. Kadangi 

gimiau aš, Mamai teko mokslus Kaune baigti, o vėliau studijas ji pratęsė Leningrade Lesgafto kūno 

kultūros institute neakivaizdiniu būdu. Prasidėjo darbas Jurbarko 1-oje vidurinėje mokykloje (dab. 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija). Nors buvo sunkūs pokario metai ir žmonėms ne sportas 

rūpėjo, jaunų mokytojų iniciatyva sportinis gyvenimas Jurbarko mieste aktyvėjo. Trūko sportinio 

inventoriaus, nebuvo sporto bazės. Pamituvyje, prie parką ribojančios mūrinės tvoros, buvo įrengta 

tinklinio aikštelė. Buvusiame dvaro kluone ir vėliau šiauriniame flygelyje buvo pakabinta krepšinio 

lentų.  

Tėčio pilna buvo visur. Savo asmeniniu pavyzdžiu jis auklėjo ir mokė jurbarkiškius. Pats 

aktyviai žaidė futbolą, tinklinį, krepšinį, stalo tenisą. 1956 m. buvo suburta 11×11 rankinio 

komanda, kuri dalyvavo respublikinėse varžybose. Mėgo ir gerbė mokytoją jurbarkiškiai. Nuoširdus 

darbas davė gerus rezultatus. Pirmieji Tėčio auklėtiniai, garsinę Jurbarko miestą už jo ribų, buvo 

lengvaatlečiai, ieties metikai broliai Leonas ir Alfredas Zablovskiai. Gerų rezultatų pasiekė 

plaukikas Virginijus Urbutis, o jo brolis Mindaugas Urbutis buvo puikus rankinio žaidėjas. Jis buvo 

geidžiamas žaisti bet kurioje respublikos rankinio komandoje. Geri rankinio 11×11 žaidėjai buvo 

Ričardas Sabaliauskas ir Antanas Andriulaitis, vėliau pasirinkę garbingą pedagogo profesiją.   



4 

 

 

 

Jurbarko veteranų futbolo komanda 1959 m. (iš kairės): J. Stankevičius,  

S. Velionskis, K. Prūsaitis, S. Miliūnas, Charčenko, S. Bosas, Palauskis, J. Tamošaitis 

 

 

Atėjo 1960-ieji metai. Švietimo ir mokslo ministerija priėmė sprendimą įtraukti į Moksleivių 

spartakiados programą mažąjį rankinį 7×7. Tuo metu tai buvo nauja sporto šaka, didžiojo 11×11 

rankinio atmaina, leidusi šį sporto žaidimą žaisti mažesnėse lauko aikštelėse ir sporto salėse. 

Mokytojas Jonas Stankevičius susidomėjo nauja sporto šaka ir neužilgo subūrė vaikinų rankinio 

komandą. Mokytojas domėjosi rankinio žaidimo taisyklėmis, mokymo metodika, įrengė rankinio 

aikštelę, o visas darbas vyko lauko sąlygomis. 1961 m. birželio pabaigoje Klaipėdoje vyko XVI 

moksleivių spartakiados finalinės vaikinų rankinio 7×7 varžybos, kuriose dalyvavo Vilniaus, 

Kauno, Klaipėdos ir Jurbarko vaikinų rankinio komandos. Pirmaisiais Lietuvos rankinio čempionais 

tapo jurbarkiškiai: E. Klimaitis (komandos kapitonas, rezultatyviausias finalinio turnyro žaidėjas, 

apdovanotas specialiu prizu), A. Kontautas, J. Šimkus, V. Kaminskas, R. Biliūnas, J. Šabaniauskas, 

L. Stepučenko, V. Vikšraitis, G. Galbuogis ir R. Liukaitis. Komandos vadovas ir treneris – 

mokytojas J. Stankevičius. Gaila, bet nepavyko rasti šių šaunuolių nuotraukos, liko tik laimėjimą 

patvirtinantis diplomas. 
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Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos diplomas Jurbarko vidurinės mokyklos 

jaunuolių komandai, laimėjusiai pirmąją vietą XVI respublikinės mokinių spartakiados 

mokyklų kolektyvų rankinio (7×7) varžybose 1961 metais 

 

 

Atėjęs 1961 m. ruduo iškėlė užduotį pasiruošti kitų metų spartakiadai. Kaip gi suformuoti 

vaikinų komandą? Ją „sulipdyti“ nebuvo iš ko - nebuvo vyresnėse klasėse vaikinų. Ką daryti? 

Mokytojas J. Stankevičius priėmė sprendimą suburti merginų komandą. Nuoširdus darbas vėl davė 

puikių rezultatų. 1962 metų XVII moksleivių spartakiadoje rankinio 7×7 finalinėse varžybose 

Jurbarko merginų komanda tapo čempione!   
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XVII moksleivių spartakiados rankinio 7×7 čempionės – jurbarkiškės (iš kairės į dešinę ): 

D. Urbaitytė, A. Locaitytė, komandos kapitonė A. Šimkutė, A. Lasickaitė, 

A. Janavičiūtė,E. Vaičkutė, komandos treneris, mokytojas J. Stankevičius; (pirmoje eilėje iš 

kairės): R. Locaitytė, R. Šidlauskaitė, Z. Stalgytė, A. Almonaitytė ir N. Džiaugytė 

 

Jurbarkiškių pergalės respublikinėse varžybose suteikė didžiulį postūmį rankinio 7×7 plėtrai 

Lietuvoje. Geri rezultatai parodė, kad periferijos rankininkai gali varžytis su didžiųjų miestų 

rankininkais kaip lygūs su lygiais. Rajonuose pradėjo kurtis rankinio centrai. Šie centrai buvo 

nuolatiniai donorai miestų rankinio komandoms. Sukruto kaimynai skaudviliškiai su mokytoju 

M. Zelba, Molėtuose rankinio tiesas įrodinėjo mokytojo K. Grybėno auklėtiniai, Vievyje – 

K. Šerkšno rankinio kariauna. Dzūkai galvas kėlė, vadovaujami R. Zautros, A. Arbačiausko bei 

Valkininkuose dirbusio V. Medelio. Eišiškėse tvirtai visiems į atlapus kibo A. Ratkevičiaus 

auklėtiniai. Rankinį žaidė ir pasvališkiai, zarasiškiai, Garliavos ir kitų rajonų rankinio žaidėjai. 

Be Moksleivių spartakiados rankinio varžybų, buvo pradėti vykdyti Respublikos jaunių 

čempionatai žurnalų „Moksleivis“, „Jaunimo gretos“ taurėms laimėti. Dar vėliau pradėjo vykti 

atskirų amžiaus grupių vaikų rankinio varžybos.  
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1963 m. žurnalo „Moksleivis“ taurės laimėtojos (iš kairės): Locaitytė, E. Šimkutė,  

Z. Stalgytė, A. Almonaitytė, N. Džiaugytė, mokytojas ir treneris J. Stankevičius, 

I. Kobišaitytė, A. Lasickaitė ir Z. Verpečinskaitė 

 

 

„Radijo ir televizijos“ taurės rankinio varžybos Jurbarke sutraukdavo žiūrovų minias. Parko 

rankinio aikštelė tarp šiaurinio ir pietinio flygelių rungtynių metu būdavo apgulta sirgalių. Rankinis 

buvo mėgstama jurbarkiškių sporto šaka. Ji išpopuliarėjo visur: rankinis buvo žaidžiamas miestuose, 

rajonuose, gamykliniuose kolektyvuose, aukštosiose ir vidurinėse mokyklose, lauke ir sporto salėse. 

Nuo 1962 m. buvo pradėti vykdyti Lietuvos suaugusiųjų rankinio čempionatai. Ši data yra pripažinta 

kaip rankinio 7×7 pradžia Lietuvoje. Tai nėra visai teisinga, nes 7×7 žaidimas jau buvo žaidžiamas 

1960 ir 1961 m. moksleivių spartakiadų rankinio varžybose. Mano nuoširdžiu įsitikinimu, rankinio 

7×7 pradžia yra 1960 m. su mokytoju ir treneriu Jonu Stankevičiumi priešakyje. 

Suaugę jurbarkiškiai dalyvaudavo „Nemuno“ draugijos varžybose. Jurbarkiškių komandos 

nuolat tapdavo „Nemuno“ draugijos čempionatų finalininkėmis, prizininkėmis ar čempionėmis. 

Moterų ar vyrų komandas jurbarkiškiams suburti buvo sudėtinga, nes moksleiviai, baigę vidurinę 

mokyklą, išvažiuodavo tęsti mokslų ar dirbti į didžiuosius miestus. Jurbarke pramonė buvo silpna, 

nebuvo didelių gamyklų, kurios, pasiūliusios darbą, galėtų sulaikyti geresnį sportininką gimtajame 

mieste. Tad nemažai rankininkių ir rankininkų savo gimtąjį Jurbarko kraštą garsino visoje Lietuvoje 

ir už jos ribų. 
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1965 m. „Nemuno“ draugijos čempionai (iš kairės): E. Čekanauskas,  

R. Sabaliauskas, R. Zambacevičius, A. Andriulaitis, A. Vasiljevas, K. Stankaitis.  

Nuotraukoje nėra: P. Bijūno, R. Vėberio, V. Gorelčenko, V. Vasiliausko, V. Nedelčenko 

 

Apie auklėtinius 

Pirmiausia reikia pasidžiaugti mokytojo Jono Stankevičiaus auklėtinėmis Regina Bitinaite ir 

Anele Lasickaite-Gončiarova. Baigusios Jurbarko vidurinę mokyklą, jos išvyko mokytis į Kauną ir 

tapo legendinės Kauno „Žalgirio“ moterų rankinio komandos narėmis. Vadovaujamos trenerės 

Faustos Bimbienės, nuo 1966 m. jos tapo šešiskart Lietuvos čempionėmis, penkis kartus laimėjo 

Lietuvos TVR taurę. 1966 ir 1967 m. TSRS pirmenybėse laimėjo aukso medalius. 1967 ir 1968 m. 

„Žalgirio“ komandos sudėtyje jos tapo Europos čempionių taurės laimėtojomis. 
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Europos čempionių taurės laimėtojos (iš kairės): R. Bitinaitė (penkta),  

Lasickaitė (šešta). A. Lasickaitė 1971–1973 m. tapo TSRS rankinio rinktinės nare,  

o 1973 m. rinktinės sudėtyje Pasaulio pirmenybėse Jugoslavijoje laimėjo bronzos medalį 

 

 

Kauno „Žalgirio“ komandoje dar žaidė Stefa Jociūtė ir Marytė Ševelytė-Strončikienė. 

Janio Grinbergo treniruojamoje Vilniaus moterų komandoje žaidė jurbarkietės E. Šimkutė, 

E. Vaičkutė. Jos 1962 m. respublikos čempionate užėmė antrąją vietą. I. Kobišaitytė „Mokslo“ 

komandos sudėtyje laimėjo kosmonautės V. Tereškovos atminimo tarptautinį rankinio turnyrą 

Maskvoje. 

Kitose respublikos komandose žaidė trenerio J. Stankevičiaus auklėtinės B. Jociūtė, 

L. Janušaitė, G. Kožemiačenko, A. Liutkevičiūtė, G. Locaitytė, D. Petravičiūtė, S. Sabaliauskaitė. 
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1970 m. „Nemuno“ draugijos čempionės (iš kairės): G. Locaitytė, G. Ševelytė, 

D. Petravičiūtė, A. Pažereckaitė, B. Šilkauskaitė, O. Simokaitytė 

 

 

Prisimenant Jurbarko rankinį, platesnio žodžio nusipelno Gražina Locaitytė-Girdžiuvienė. 

1975 m. Gražina baigė Kauno kūno kultūros institutą. Iš darbo pasitraukus mokytojui 

J. Stankevičiui, ji buvo vienintelė rankinio tradicijų tęsėja Jurbarke. Šiai veiklai Gražina atidavė visą 

savo gyvenimą. Dirbdama rankinio sporto šakos trenere Kompleksinėje vaikų ir jaunių sporto 

mokykloje, ji išugdė daug gabių rankininkų, kurie žaidė įvairiose Lietuvos komandose. Gražinos 

suburtos rankinio komandos ne kartą tapo nugalėtojomis ar prizininkėmis įvairių amžiaus grupių 

respublikinėse moksleivių varžybose. 

Garsino Jurbarką ir rankininkai vaikinai. Jie žaidė respublikos aukštųjų mokyklų komandose, 

didžiųjų miestų gamybiniuose kolektyvuose, kurių sudėtyje tapo čempionatų prizininkais, o 

gimtajam Jurbarkui garbingai atstovavo „Nemuno“ draugijos pirmenybėse. Mes, tuometis jaunimas, 

mokėmės ir ėmėme pavyzdį iš vyresnių rankininkų: R. Zambacevičiaus, B. Pikčiūno, A. Vasiljevo, 

V. Vasiliausko, E. Čekanausko, V. Nedelčenko. Nuolatiniai Jurbarko rankinio rinktinės nariai buvo 

R. Vėberis, F. Gorelčenko, V. Vinogradnas. Vėliau rankinį garsino V. Sinaiko, J. Sudeikis, 

S. Kulikauskas, V. Urbikas. 
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1973 m. Jurbarko rankininkai turnyro, skirto kovo 8-ajai – Tarptautinei moterų solidarumo  

dienai paminėti, nugalėtojai (stovi iš kairės): B. Abokaitis, R. Vėberis, V. Nedelčenko,  

E. Čekanauskas, S. Kliukas, komandos vadovas, komandos treneris S. Staniulis; 

(sėdi iš kairės): J. Vaznys, V. Balčiūnas, A. Žilinskas, R. Tamošaitis 

 

 

Būtina paminėti Gražinos Girdžiuvienės auklėtinius Tomą Kavolių, Modestą Bakaitį ir 

Robertą Švedą, kurie buvo Kauno „Granito“ rankinio komandos ir respublikos rinktinės nariai. Taip 

pat Darių Jasinską, žaidusį Klaipėdos „Dragūno“ komandoje. Šie vaikinai ne kartą tapo Lietuvos 

respublikos čempionais. 

Ypač brangi man 1949–1950 m. gimimo rankininkų laida. 1968 m. bebaigiant Jurbarko 

vidurinę mokyklą, mūsų rankinio komandos vaikinai tapo „Moksleivio“ taurės antrosios vietos 

laimėtojais. Finale komanda pralošė tik Kauno jauniams, kurie faktiškai buvo meistrų komandos 

dubleriai. 
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„Sidabriniais berniukais“ 1968 m. tapo (iš kairės): komandos kapitonas S. Mileris,  

K. Stankaitis, R. Tamošaitis, G. Celskis, V. Kavaliauskas, R. Stankevičius,  

A. Ramanauskas, K. Bundza, G. Vasauskas, J. Žemaitaitis 

 

 

Šios laidos rankininkai paliko ryškų pėdsaką Lietuvos sporte. Štai K. Stankaitis ir 

V. Kavaliauskas tapo Kauno „Žalgirio“ meistrų rankinio komandos žaidėjais, respublikos rinktinės 

nariais. Jie tapo sporto meistrais, daugkartiniais respublikos čempionais. V. Kavaliauskas buvo 

TSRS jaunimo rinktinės narys bei garsino Jurbarko kraštą tarptautiniuose turnyruose užsienyje. 

Saulius Mileris, baigęs vidurinę ir įstojęs į Vilniaus universitetą iš karto tvirtai įsiliejo į 

„Mokslo“, o vėliau ir „Rasos“ komandų gretas. Tik sveikatos problemos sutrukdė šio gabaus 

rankininko tolesnį sportinį tobulėjimą.  
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S. Mileris nesulaikomas 

 

Su Gintautu Celskiu buvome geri draugai. Kartu augome, mokėmės, drauge žaidėme rankinį. 

Vėliau dirbdami tapome ir kolegomis. Baigęs vidurinę, jis įstojo į Kauno kūno kultūros institutą, 

tapo Lietuvos jaunimo rinktinės nariu. Gintautas buvo aukšto ūgio (196 cm) kairiarankis – tai, 

neabejotinai, buvo didelis privalumas rankininkui. 
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G. Celskis atakoje 

1986–1992 m. G. Celskis treniravo Kauno „Žalgirio“ moterų rankinio komandą. Šis 

laikotarpis „Žalgiriui“ buvo bene sunkiausias, nes dominavo Vilniaus komandos. Gintautas kartu su 

treneriu Nerimantu Aržuolaičiu išsaugojo komandos tradicijas, tapo respublikinių varžybų 

prizininkais, žaidė TSRS pirmenybėse. 

 

G. Celskis ir N. Aržuolaitis su „Žalgirio“ rankininkėmis  
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Jonas Žemaitaitis, baigęs mokyklą, įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir žaidė 

instituto „Šviesos“ komandoje. Baigęs institutą, visą gyvenimą dirbo Klaipėdoje rankinio treneriu 

ir fizinio lavinimo mokytoju. Jis pelnytai gali didžiuotis savo auklėtiniais Ramune Vilimaite ir 

Artūru Juškėnu. Ramunė studijavo Vilniuje, rankinį žaidė „Eglės“ komandoje, tapo TSRS jaunimo 

rinktinės nare, jaunimo pasaulio čempione. Artūras žaidė Klaipėdos „Maisto“ rankinio komandoje, 

vėliau tapo „Dragūno“ komandos treneriu. Artūro vadovaujama komanda ne kartą tapo Lietuvos 

čempione. Kelerius metus jis vadovavo šalies rankinio rinktinei. Artūras Juškėnas yra šiandieninis 

vyrų rankinio veidas. 

 

 

J. Žemaitaitis (dešinėje) Klaipėdos „Maisto“ komandoje 
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Apie sportinio kelio pabaigą 

1970 m. J. Stankevičius sukomplektavo berniukų, gimusių 1963 m., grupę. Dirbti su vaikinų 

grupe treneriui buvo labai įdomu, tai skatino ieškoti naujų sprendimų. Nuoširdus, kvalifikuotas 

darbas atnešė gerų rezultatų. 1975 m. vaikų finalinėse rankinio varžybose Eišiškėse jurbarkiškiai 

užėmė trečiąją vietą, į priekį praleido tik jaunuosius Kauno ir Vilniaus rankininkus. Trečiosios 

vietos laimėtojais tapo komandos kapitonas R. Brazauskas, V. Ancevičius, A. Sabaliauskas, 

A. Kaciušis, R. Pacauskas, A. Vėberis, A. Baltrušaitis, V. Vaisiauskas ir kiti. Džiaugėsi pasiekimu 

vaikinai, planus kūrė ir mokytojas, nenujausdamas, kad graži iniciatyva greitai bus sužlugdyta. 

Mėgo Jurbarke lankytis pas vietinę sporto valdžią, vadovaujamą „Nemuno“ draugijos 

pirmininko R. Budriko, tiek Respublikinio sporto komiteto atstovai, tiek Švietimo ministerijos 

inspektoriai. Kartą, po tradiciškai vaišingo priėmimo pas sporto valdžią, inspektorius, „Dzūku“ 

vadinamas, pasirodo Jono Stankevičiaus treniruotėje. Sporto salėje neįprastai tylu. Būrelis berniukų 

sėdi viduryje salės ant grindų šalia mokytojo ir klausosi. O mokytojas stumdo šviesius batus (- tai 

saviškiai) į juodų batų tarpus (- tai varžovai), aiškindamas taktikos plonybes: kur buvo neteisingai 

pastatyta užtvara, kaip tiksliau sužaisti 2×2, kaip sudaryti kiekybinę persvarą ir taip toliau. Pasipūtė 

inspektorius, kad niekas čia į jį jokio dėmesio nekreipia. Nutraukė jis mokytojo aiškinimą ir sako: 

„Prašau parodyti grupės žurnalą! Kodėl treniruotėje mažai berniukų? Kur treniruotės glaudumas ir 

intensyvumas? Koks darbo planas?“. „Gerbiamas inspektoriau, – sako mokytojas, – šiandien 

treniruotė ne pagal planus. Tik vakar grįžome iš respublikinių finalinių varžybų. Vaikai visą 

savaitgalį nebuvo namuose, tai daugumos jų šiandien treniruotėje ir nėra. Jie padeda tėvams tvarkyti 

ūkio darbus“.  

Neužilgo „Dzūkas“ vėl pas mokytoją treniruotėje su savo atsaku: „Reikia tau, Stankevičiau, 

palikti vidurinę mokyklą ir pereiti dirbti į Sporto mokyklą. Turėsi kitą direktorių, sporto bazė bus ta 

pati, kaip ir buvo, tik atlyginimas bus pradžioje prastesnis. Žinai, kad kūrimosi pradžia sunkus 

metas.“ „Ne, – sako Jonas, – neisiu aš į Sporto mokyklą, myliu aš rankinį ir vidurinėje dirbdamas. 

Man reikia namuose šeimyną išmaitinti, netinka man tavo sąlygos. Kaip dirbau mokykloje, taip ir 

dirbsiu.“ Netruko ateiti ir permainos. Kitų mokslo metų pradžioje jo grupė nebuvo tarifikuota. Taip 

„Dzūkas“ vietinių sporto veikėjų rankomis uždarė pasišventusiam mokytojui rankinio sporto salės 

duris. Skaudu buvo Tėčiui, jaudinosi ir vaikinai, „nelipo“ jiems kiti treneriai. Neteko ir Jurbarkas 

Tėčio asmenyje idėjų generatoriaus. Į rankinio salę jis daugiau nebegrįžo. 

Aktyvus Tėtis buvo iki pat savo gyvenimo pabaigos. Ankstesnės kartos jurbarkiškiai 

prisimena jį kaip aistringą žveją – spiningautoją. Nesvetimi jam buvo Jurbarko miškai, kuriuose 

buvo gausu grybų ir uogų. Daug širdies jis atidavė savo išaugintam sodui, kuriame buvo raškomi 

skanūs obuoliai, kriaušės, mūsų, vaikų, „bombomis“ vadinamos. Gerai derėdavo avietės, kurių 

užtekdavo ir skaniam aviečių vynui. Laisvalaikiu Tėtis žaisdavo stalo tenisą, krepšinį. Tačiau 

klastinga liga, maitinama nuoskaudos ir pergyvenimų, greitai pakirto Tėčio jėgas. 1978 m. jis mirė, 

įveiktas plaučių vėžio. 
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Apie Mamytę 

Prisimindamas šviesaus atminimo tėvelius, visada norėjau savo šeimyninį gyvenimą 

nugyventi taip, kaip jie. Visuomet jautėsi tėvelių tarpusavio supratimas, palaikymas, ramuma. 

Mėgdavo mūsų namuose lankytis tėvelių kolegos mokytojai. Mama iškepdavo skanų pyragą ar 

kugelį, mokytojai diskutuodavo įvairiais pedagogikos ar gyvenimiškais klausimais. Mamytė mokėjo 

išklausyti oponentą, suprasti jį, teisingai įvertinti.  

  

Mamytė svečiuose pas mane Vilniuje 
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Fizinio lavinimo mokytojai R. Brazaitis ir V. Giedraitis svečiuose pas Mamą Jurbarke 
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Šiuos gražius būdo bruožus ji paveldėjo iš savo mamos ir tėčio. Mamytės mama, mano 

močiutė, Konstancija Garbaravičiūtė - Olšauskienė taip pat buvo pedagogė, žymi Kauno gimnazijos 

matematikos mokytoja. Senelis Juozas Olšauskas buvo „Vilkolakio“ teatro aktorius, vargonininkas, 

kanklininkas. 1932 m. jis emigravo į JAV ir ten aktyviai dalyvavo kultūrinėje lietuvių išeivijos 

veikloje. 

 

Mano senelių Konstancijos Garbaravičiūtės-Olšauskienės ir Juozo Olšausko sutuoktuvės  

Kauno Vytauto bažnyčioje 1924 m. sausio 5 d. (palaimino J. Tumas-Vaižgantas) 
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Prisimindamas Mamą, negaliu nepaminėti jos visuomeninės veiklos. Savo laisvalaikį ji skyrė 

šokiui ir dainai. Daug metų Mamytė ruošė jurbarkiečių kolektyvus respublikinėms dainų ir šokių 

šventėms. Vėliau pati aktyviai dalyvavo Jurbarko kultūros namų choro veikloje.  

 

 

Po koncerto Druskininkų sanatorijoje „Lietuva“. Mama – antroje eilėje iš dešinės antra 

 

Mamytė visą savo gyvenimą atidavė pedagoginiam darbui. Dirbo Jurbarko 1-oje vidurinėje 

mokykloje (dab. Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija) mokymo dalies vedėja. Buvo gerbiama 

kolegų ir auklėtinių.  

 

Baigdamas prisiminimus apie brangius tėvelius, noriu pasidalinti vieno geriausių Tėčio 

auklėtinių Eugenijaus Antano Klimaičio atsiminimais apie mokytoją ir trenerį Joną Stankevičių 

„Pagarbos ir jaunystės pėdsakais...“.  
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Auklėtinio Eugenijaus Antano Klimaičio atsiminimai 

 

 

Eugenijus Antanas Klimaitis 

 

„Pagarbos ir jaunystės pėdsakais... 

Nėra jėgos, galinčios sustabdyti laiką, nėra žmogaus, sugebėjusio išsinešti užgyventus turtus 

anapilin, bet buvo ir yra žmonių, palikusių neįkainojamą turtą – gerus prisiminimus ir darbus. 

Man iki 1961 metų mokantis Jurbarko vidurinėje mokykloje, teko laimė ir garbė sutikti žmogų, 

kurio dėka susiformavo aiškios gyvenimo nuostatos: be kantrybės, atkaklaus darbo, pareigingumo, 

žinių, gero fizinio pasiruošimo negalima nugyventi normalų, visavertį gyvenimą ar siekti aukštesnių 
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tikslų. Tuo metu mokykloje buvo daug nuostabių savo srities specialistų, bet pamėgus sportą 

daugiausia teko bendrauti, praleisti laiko (pamokose, treniruotėse, įvairaus lygio ir sporto šakų 

varžybose ir pan.) ir geriausiai pažinti šviesios atminties fizinio lavinimo mokytoją, trenerį Joną 

Stankevičių. Be to, aš augau ir baigiau vidurinę mokyklą, gyvendamas viename kieme su Juo ir Jo 

šeima, todėl turėjau pagrindo susidaryti savo nuomonę apie Jį - ir tuo džiaugiuosi. 

Būtina, sąžininga ir teisinga pripažinti tai, kad Jis buvo asmenybė, reiklus mokinių draugas, 

bičiulis, žmogus, nuoširdžiai aukojęs savo gyvenimą rankinio ir kitų sporto šakų vystymui Jurbarko 

rajone, o kartu ir Lietuvoje. Reikia nepamiršti ir įvertinti tai, kad Jis sporto dirvonus pradėjo arti 

sunkiais pokario metais, kai dauguma auklėtinių negalėjo įgyvendinti visų jo siekių sportinio 

meistriškumo srityje dėl paprasčiausios priežasties – besimokant mokykloje reikėjo užsidirbti duoną 

arba padėti savo tėvams ją uždirbti. 

Per laiko atstumą vertindamas, atrodytų, paprasčiausius jo kasdieninius darbus, jaučiu 

pagarbą šiam žmogui. Štai keletas epizodų, išlikusių mano atmintyje ir betarpiškai dalyvaujant. 

1958 metų gana šaltos ir gilios žiemos naktį mokytojas ir aš urėdijos šilelio šlaite rankiniu 

pjūklu nupjovėme uosį. Jo kamieną ant rogučių tik paryčiui atvilkome į mokyklos teritorijoje esantį 

ūkinį pastatą. Naktimi prisidengėme todėl, kad tai buvo „tarybinės liaudies“ turto grobstymas, o už 

tai reikėjo atsakyti pagal tuo metu galiojusius griežtus įstatymus. Kitą dieną mokyklos sargas mums 

padėjo išpjauti lenteles, o vakarais paprasčiausiais staliaus įrankiais padarėme dvylika porų 

slidžių. Taip buvo papildytas mokyklos inventorius, o mes per fizinio lavinimo pamokas turėjome 

galimybę paslidinėti. Mano bendramoksliai tikriausiai prisimena grubias geltonos spalvos slides, 

bet neįtaria, kieno dėka jos atsirado ant jų kojų. 

Žiemomis po pamokų senosios mokyklos teritorijoje (parko rate), betarpiškai mokytojui 

organizuojant ir dirbant, su rankine pompa (siurbliu) užsiliedavome čiuožyklas, jas prižiūrėdavome. 

Atsiradusios galimybės ant ledo pasičiuožti džiugino ne tik mokinius, bet ir miesto gyventojus. 

1960 metų pabaigoje pastatytoje, bet ne visai baigtoje mokyklos sporto salėje tik 

J. Stankevičiaus pastangų ir iš dalies sportą mylėjusių mokinių dėka buvo išdažytos sienos, grindys, 

nužymėtos žaidimo aikštelės, sumontuoti krepšiai, gimnastikos įranga. 

1961 metais išaušus pavasariui, mokytojo iniciatyva, jam organizuojant ir pačiam sunkiai 

dirbant paprasčiausiomis darbo priemonėmis įrengėme stadioną: sumontavome stadiono bėgimo 

takų ir kitų lengvosios atletikos sektorių gelžbetoninius bortus, vilkdami geležinkelio bėgį 

išlyginome aikštės, bėgimo takų paviršius ir juos įrengėme, apželdinome. Tai tik keletas mokytojo 

iniciatyvų ir darbų. 

Objektyviai ir nuoširdžiai vertinant J. Stankevičiaus didžiulį indėlį į rajono, Lietuvos rankinio 

ir kitų sporto šakų vystymą ir pasiekimus, būtina prisiminti sąlygas, kuriomis jam teko dirbti. 

Pirmiausia tai, kad mano, 1961 ir ankstesnių metų Jurbarko vidurinės mokyklos laidų 

auklėtiniai buvome Antrojo pasaulinio karo metais gimę, stalininio valdymo laikais augę vaikai. Tų 

metų socialinis, politinis ir ekonominis gyvenimas buvo žemiausio lygio per visą Lietuvos 

egzistavimo laikotarpį, nenuklystant į viduramžius. Labiau išsilavinusios ir pasiturinčios šeimos 
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buvo ištremtos į Sibirą. Dėl šių ir kitų priežasčių, ypač kaimiškuose rajonuose, dalies likusių žmonių 

mentalitetas, o kartu ir požiūris į sportą buvo menkas. Berniukų buvo du kartus, o kai kuriose 

vyresniųjų klasėse dar mažiau negu mergaičių, nes dalis jų po septynių klasių turėjo užsidirbti 

duoną. Daugumos fiziniai duomeny buvo prasti ir siekti sporto rezultatų buvo sudėtinga. 

Šių negandų apsuptoje aplinkoje mokytojas J. Stankevičius sugebėjo pritaikyti raktus į mūsų 

vargo, nepriteklių nualintas tėvų širdis. Jų buvo suprastas, nes šie leido mums daugiau laiko skirti 

sportui, siekti rezultatų. 

Todėl manęs visiškai nestebina tai, kad Jam labai stengiantis, mes (vyrai) nepasiekėme 

europinio ar pasaulinio pripažinimo, bet buvome gerai žinomi Jurbarko rajono, respublikos sporto 

mėgėjams. 

Tuometinė mokytojo veikla pakeitė žmonių požiūrį į sportą, neliko abejingų šiam reiškiniui. 

Tik jo dėka lengvosios atletikos, ypač rankinio, krepšinio, varžybose džiuginome juos pergalėmis, o 

jurbarkiečiai palaikydavo mus gausiai susirinkdami į jas. Tai būdavo abipusės šventės. Sporto 

gerbėjų masiškumas prilygo didžiausioms valstybinėms šventėms, kurioms tuometinis sovietinis 

režimas skirdavo nemažus pinigus ir sutelkdavo visas agitacines ir propagandines priemones. 

Manau, neapsiriksiu pasakęs, kad sportas Jurbarke tuo metu buvo viena iš šviesos ir džiaugsmo 

proveržio formų žmonių širdyse. Tai buvo savotiška rezistencija... 

Šiame sumaterialėjusiame pasaulyje mano paminėtų prisiminimų esmė mokytojo gyvenime 

kai kam tikriausiai nesuvokiama, nes jo pasiaukojimui atlygis buvo tik mūsų dėkingumas ir eilinis 

pedagogo atlyginimas, kurį būtų gavęs „atsėdėdamas“ pagal tvarkaraštį pamokas. Sportui, 

mokyklai aukoti gyvenimą niekas neįpareigojo, tai buvo jo gyvenimo būdas. 

Mes, 1961 metų laidos auklėtiniai, gerai supratome savo mokytoją, trenerį ir kukliai 

atsidėkodami jam tais pačiais metais XVI respublikinėse mokinių spartakiados mokyklų kolektyvų 

rankinio (7 × 7) varžybose laimėjome čempionų titulus, aplenkėme Vilniaus, Kauno ir kitų didžiųjų 

miestų mokyklų nugalėtojų komandas, o aš buvau pripažintas rezultatyviausiu žaidėju (diplomą 

išsaugojau). 

Esu jam dėkingas už pasiektus rankinio rezultatus mokykloje, rajone, respublikos, tuometinės 

Sovietų Sąjungos, jos ginkluotųjų pajėgų ir keliose tarptautinėse varžybose užsienyje (Vokietijos 

Demokratinėje Respublikoje, Lenkijoje, Vengrijoje ). Mano kuklūs laimėjimai ir kartu trenerio 

J. Stankevičiaus nuoširdus darbas buvo įvertinti ir pripažinti respublikoje. Esu kviečiamas į 

Lietuvos rankinio federacijos jubiliejinius renginius, apdovanotas respublikinių „Žalgirio“, 

„Nemuno“ draugijų garbės raštais. 

Atidžiai peržiūrėjęs iki šių dienų išlikusius apdovanojimus ir įvertinęs tai, kad lengvojoje 

atletikoje rezultatų siekiau tiktai besimokydamas vidurinėje mokykloje (rajono moksleivių ir 

suaugusiųjų penkiakovės, aštuntkovės, ieties metimo nugalėtojas ir rekordininkas), rankinyje 

Vilniaus valstybiniame universitete, armijoje ir būdamas tik 25 metų amžiaus aktyvų sportą baigiau, 

– rezultatais patenkintas. Panašios nuomonės buvo ir mano mokytojas, treneris. Tai patvirtina iš jo 

lūpų išsprūdęs sakinys pokalbyje su A. Andriulaičiu (buvusiu jo mokiniu, žinomu respublikos 

rankininku, kolega mokytoju). „Genius tais laikais buvo geriausias...“ Tikriausiai tam turėjo 
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pagrindo, nes pagyrimais nesišvaistydavo, o 62 apdovanojimai medalių, diplomų, pagyrimų raštų 

pavidalu šį įvertinimą tik patvirtina. Man tai reikšmingas ir malonus pripažinimas. Ypač išskiriu 42 

apdovanojimus, pelnytus besimokant mokykloje, nes tai kuklus bei tiesioginis J. Stankevičiaus 

nuoširdaus darbo rezultatas. 

Aukščiausio įvertinimo mokytojas nusipelnė ir turėjo sulaukti pripažinimo už 1961–1962 metų 

mokyklos laidų mergaičių pasiekimus rankinyje. Jo auklėtinės R. Bitinaitė, A. Lasickaitė-

Gančerova garsino Lietuvą visoje Sovietų Sąjungoje ir Europoje. Apie jas ir jų laimėjimus 

nesiplėsiu, nes tai padaryta daugelyje Lietuvos rankinio federacijos, spaudos ir kituose leidiniuose, 

prisimenama įvairiuose renginiuose. Tačiau man apmaudu, kad šalia jų nerandu pradžių pradžios 

– J. Stankevičiaus pavardės. Vertinu tai kaip bendrą tautos moralinio nuosmukio išdavą. Liūdna, 

kai šiandien yra užmirštama, kas buvo vakar, kai tampa bevertės svarbių įvykių, laimėjimų ištakos 

ir joms savo gyvenimą atidavę žmonės. 

Man nedidelė paguoda, bet labai maloni, kad Jono Stankevičiaus auklėtinis ir pasekėjas, 

ilgametis sporto puoselėtojas Jurbarko rajone, praeityje žinomas rankininkas R. Sabaliauskas 

įsteigė J. Stankevičiaus vardo taurę. Dėl jos varžosi geriausi Lietuvos rankinio kolektyvai ir kartu 

prisimena ir pagerbia mano buvusį mokytoją, trenerį ir jo pasiaukojamą darbą sportui. 

Aš esu dėkingas šiam nuostabiam žmogui, Jonui Stankevičiui, ne tik už tam tikrus sporto 

rezultatus, bet ir už visą savo kuklų, bet tvarkingai praėjusį gyvenimo tarpsnį. Nors laikas bėga 

nenumaldomai greitai, manęs neapleidžia pagarbos ir dėkingumo jausmas jam ir malonūs 

prisiminimai kasdieninio gyvenimo kryžkelėse. Šio žmogaus mano gyvenime niekados nebuvo per 

daug. 

2014 m. vasario 8 d., Jurbarkas 

Eugenijus Antanas Klimaitis“ 
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ANTROJI DALIS 

Mano kelias sporte 

 

Apie rankininko kelią 

1968 m. baigiau Jurbarko 1-ąją vidurinę mokyklą. Prieš akis platūs horizontai, tačiau tikslas 

buvo aiškus – būti kuo arčiau rankinio. Tiesiausias kelias į jį – Kauno kūno kultūros institutas. Bet 

tais metais čia įstoti nebuvo jokios galimybės, nes visos rankiniui skirtos vietos buvo rezervuotos 

Lietuvos rankinio jaunimo rinktinės nariams. Patartas draugo Jono, nuvykau į Vilnių. Kadangi 

tuometiniame Vilniaus pedagoginio instituto Matematikos fakultete trūko kontingento, čia ir įstojau. 

Su „Šviesos“ rankinio komandos treneriu Vytautu Sakaliu sutarėme, kad po pirmosios sesijos man 

padės pereiti į Gamtos, geografijos ir fizinio lavinimo fakultetą. 

Gyvenimas Vilniuje, studentų bendrabutyje, mokslas institute, treniruotės „Šviesos“ rankinio 

komandoje - buvo be galo smagu. Rankinio treniruotės, vadovaujant V. Sakaliui, vykdavo įdomiai, 

turiningai ir buvo kur kas aukštesnio lygio nei iki tol. Pirmosios varžybos radijo ir televizijos taurei 

laimėti, pirmosios Lietuvos respublikos čempionato rungtynės - viskas buvo velniškai įdomu. 

Bendrųjų dalykų paskaitos ir atsiskaitymai sekėsi gerai, o štai matematikos koliokviumų 

neatsiskaitinėjau, nes juk po pirmos sesijos matematika man bus nereikalinga, aš būsiu „fizrukas“. 

Tačiau pirmos sesijos nesulaukiau. Po savaitgalio grįžęs iš Jurbarko į institutą, skelbimų lentoje 

radau rektoriaus įsakymą: „Už mokymo planų nevykdymą Rimantas Stankevičius šalinamas iš 

studentų sąrašų.“ Trumpa buvo mano pažintis su aukštesnio lygmens rankiniu ir aukštuoju mokslu... 

Gėda buvo prieš tėvelius, gėda buvo prieš draugus. Visi jie mokėsi, sportavo, o man teko dirbti 

statybininku. Tą patį pavasarį buvau pašauktas tarnauti Sovietų armijoje.  

Nuo 1969 m. iki 1971 m. gegužės tarnavau Šiaurės laivyne Severomorske. Atšiauri gamta, 

kareiviškos buities sąlygos užgrūdino, paruošė tolesniam gyvenimui. Į jūrą plaukti nereikėjo, 

sukausi štabe, buvau ryšininku. Kadangi šiaurėje sniego sočiai, sportiniu aspektu daugiausia 

„draugavau“ su slidėmis, dalyvaudavau įvairiausiuose slidžių žygiuose.  
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Tarnybos Sovietų armijoje metu 

 

Ką veikti baigus karo tarnybą, klausimų nekilo. Sprendimas buvo tvirtas - Kauno kūno 

kultūros institutas. Nors ir sunkoka buvo „atgaminti“ mokyklines žinias, tačiau tikslo siekimas davė 

teigiamą rezultatą, ir rudenį buvau priimtas studijuoti į Sporto fakulteto rankinio grupę.  
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R. Stankevičiaus stojimo į Kauno kūno kultūros institutą normatyvo vykdymas 1971 m. 

 

Rankinio „specializantai“ buvome šešiese: Galina Prontkelevič, Alina Palubeckaitė, Gražina 

Locaitytė, Viktoras Jadzevičius, Regimantas Avižonis ir aš, Rimantas Stankevičius. Specialybės 

vadovas buvo docentas Valerijus Grešnovas, rankinio pradininkas Lietuvoje, išskirtinio intelekto 

žmogus, puikus pedagogas ir nusipelnęs treneris. Ryškesnį pėdsaką rankinyje palikome trise: 

Gražina visą savo gyvenimą dirbo trenere gimtajame Jurbarke, Regimantas – treneriu Klaipėdoje, 

tačiau jį anksti pakirto mirtis, na o aš dirbau trenerio darbą Vilniuje. Galina ir Alina dirbo pedagoginį 

darbą vidurinėse mokyklose, o Viktoras tuoj po instituto baigimo tragiškai žuvo, žvejodamas 

Molėtuose.   
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Studentiškų šėlionių mano gyvenime nebuvo daug. 1971 m., švenčiant Naujuosius metus, 

sukūriau šeimą. Mano žmona tapo jurbarkietė rankininkė Loreta Sutkaitytė, su kuria jau 50 metų 

kartu einame gyvenimo keliu. Sekančiais metais gimė dukra Ingutė, tad būtis buvo paprasta: 

institutas, treniruotės, varžybos, namai. 

 

 

Sutuoktuvės, 1971 m. 

 

.  
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Su žmona Loreta ir dukra Ingrida, 2010 m. 
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Anūkai Aras ir Meda, 2018 m. 
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Mokytis nebuvo sunku. Specializacijos pratybos vykdavo legendinėje Kauno sporto halėje, 

vadovaujant docentui V. Grešnovui. Teoriniai dėstomų dalykų užsiėmimai vykdavo instituto 

rūmuose, kurių auditorijose paskaitas savo laiku klausė ir mano Tėtis bei Mama. Studijų metais 

rankinį žaidžiau Kauno „Atleto“ komandos sudėtyje. Geriausias mano, kaip rankininko, rezultatas 

buvo pasiektas 1974 m., mūsų komandai tapus Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ čempionais, ir 

Respublikos čempionate laimėjus sidabro medalius.  

 

 

„Atleto“ komandos nariai (iš kairės): treneris V. Grešnovas, Č. Suchockis, G. Šulcas, A. Janonis, 

A. Mazeliauskas, J. Kaučikas, V. Chailenka, R. Stankevičius, V. Jadzevičius, 

pirmoje eilėje: E. Liekis, V. Čepulis, V. Gureckis, R. Monginas 
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Apie trenerio darbą su vaikinais ir pasiekimus 

Praktiniai sporto šakų dėstomi dalykai problemų nekėlė, tad sėkmingai ritausi iš kurso į kursą 

ir, 1975 m. išlaikęs valstybinius egzaminus, tapau diplomuotu rankinio treneriu ir dėstytoju. 

Tolesnis kelias buvo aiškus. Žmona metais anksčiau baigė Kauno politechnikos institutą ir pagal 

paskyrimą dirbo Vilniaus baldų kombinate, tad aš taip pat paskyrimą gavau į Vilnių dirbti rankinio 

treneriu Kompleksinėje vaikų ir jaunimo sporto mokykloje. Sporto mokyklai vadovavo 

D. Ivašauskienė, o rankinio skyriui – R. Jansonas. Romas buvo geras rankininkas, legendinės 

„Atleto“ komandos, kuri 1963 m. tapo Sovietų Sąjungos čempione, narys. Rankinio skyriuje dirbo 

dar vienas jurbarkietis A. Lukonas. Šie rankinio specialistai negailėjo patarimų man, 

pradedančiajam treneriui. Čia sutikau savo gerą draugą ir bendražygį Rimantą Bukšnaitį. Su juo, ir 

šiandien susitikę, turime apie ką pašnekėti bei ką prisiminti. 

 

 

Draugai ir kolegos (iš kairės): Gintautas Celskis, Rimantas Stankevičius ir Rimantas Bukšnaitis  
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Pirma mano suburtų auklėtinių grupė buvo 1962 metų gimimo berniukai. Su šia komanda 

laimėjome visas savo amžiaus respublikines rankinio varžybas, pradedant vaikų, baigiant jaunių 

čempionatais.  

 

1979 m. Respublikos jaunių čempionato nugalėtojai (iš kairės stovi): treneris R. Stankevičius, 

V. Vasilevskis, A. Maleckas, S. Čerkašininovas, A. Ševčenko, treneris A. Lukonas,  

R. Mačionis, treneris R. Jansonas, mokyklos direktorius R. Maminskas; (iš kairės sėdi): 

A. Petrėnas, V. Duknauskas, I. Klemečic, V. Dirsė, V. Bimbiris, A. Bagdonavičius 
 

 

Keturi šios grupės vaikinai: V. Duknauskas, S. Čerkašininovas, V. Vasilevskis ir A. Blunskis 

tapo respublikos moksleivių rinktinės nariais. Jie dalyvavo Visasąjunginėje moksleivių 

spartakiadoje.  

Geriausias pasiektas šios komandos rezultatas buvo 1979 m. užimta pirmoji vieta 

Visasąjunginėse švietimo sistemos rankinio mokyklų pirmenybėse.  
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TSRS jaunių čempionai 1979 m. (stovi iš kairės): A. Blunskis, V. Bagdonavičius,  

A. Maleckas, V. Vasilevskis, R. Mačionis, treneris R. Stankevičius, S. Čerkašininovas;  

(pirmoje eilėje iš kairės): A. Mažylis, V. Dirsė, V. Duknauskas, V. Bimbiris, A. Telyčėnas 
 

 

Kita mano auklėjamų berniukų grupė buvo 1963 m. gimimo vaikinai. Ši komanda 

Respublikos jaunių čempionate užėmė antrąją vietą. Tu, Tėti, taip pat buvai subūręs šių gimimo 

metų berniukų komandą, bet likimo valia mudu Respublikinėse rankinio varžybose nesusitikome. 

O juk būtume radę bendrų temų diskusijoms ir pasvarstymams. Su šia komanda visą laiką buvome 

prizininkais, tačiau pagrindines varžybas finale pralaimėjome Kauno jauniams. 
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1964 m. gimimo auklėtiniai pasiekė geriausius rezultatus savo amžiaus rankinio varžybose. 

Laimėjome Vaikų respublikines rankinio varžybas, iškovojome teisę atstovauti Lietuvai 

Visasąjunginiame „Veržliojo kamuolio“ rankinio turnyre. Finalas vyko Kazachijos Pavlodaro 

mieste. Vasara, visi atostogauja, tad pagalbininku pasikviečiau savo gerą draugą jurbarkietį Gintautą 

Celskį, kuris sutiko man padėti. Delegacijos vadovu vyko A. Taraskevičius. Turnyras buvo 

pravedamas įdomiu formatu. Be rankinio varžybų, vyko ir įvairūs konkursai, kurių rezultatai buvo 

sumuojami. Bendrojo fizinio pasiruošimo konkurse mūsų komanda užėmė pirmąją vietą, o 

auklėtinis V. Markovskis tapo pirmasis individualioje įskaitoje. Dar vyko įvairių kitų konkursų: 

ūgio, techninių elementų, erudito ir kiti. Rankinio varžybos vyko lauko aikštelėse. Netikėtai 

sulaukėme didelio žiūrovų palaikymo. Pasirodo, mus džiugiai palaikė lietuviai, kurie čia buvo 

ištremti Stalino represijų metu. Susitikimai ir pokalbiai su jais giliai įstrigo Gintauto ir mano širdyse. 

Tuo tarpu delegacijos vadovas, tarstelėjęs, kad turi reikalų Lietuvoje, išskrido į Vilnių, o mes, 

kepinami karštos stepių saulės, kovėmės toliau. Rankinio turnyre užėmėme antrąją vietą ir tapome 

Visasąjunginio turnyro nugalėtojais bei suteikėme vietiniams lietuvaičiams daug džiaugsmo. Ten, 

Pavlodare, oficialiame nugalėtojų pagerbime, delegacijos vadovo trūko. 

 

Visasąjunginių „Veržliojo kamuolio“ varžybų nugalėtojai 1978 m. (iš kairės): treneris R. 

Stankevičius, V. Matijošius, T. Vorobjovas, J. Sergejevas, A. Bartaška, A. Marčiulionis, R. 

Narbutas, A. Baltrimaitis, A. Palubinskas, A. Perovas, D. Vitkevičius, V. Markovskis,  

A. Barysas, L. Narušas, treneris G. Celskis.  
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Su čempionų taure (iš kairės): V. Matijošius, J. Sergejevas, R. Narbutas 

 

Šioje grupėje subrendo ir keturi Lietuvos moksleivių rinktinės nariai: A. Perovas, 

J. Sergejevas, A. Baltrimaitis ir D. Vitkevičius. Treneris V. Griškevičius ir aš tuo metu vadovavome 

moksleivių rinktinei. 1980 m. rugsėjį rinktinės vaikinai buvo atsiųsti į Vilniaus internatinę mokyklą. 

Treniruotės vyko du kartus per dieną, o savaitgaliais – varžybos. Spartakiadai pasiruošėme 

sėkmingai. XVI visasąjunginės moksleivių spartakiados rankinio varžybos vyko Vilniuje 1981 m. 

liepos 14–25 d. Užėmėme trečiąją vietą, į priekį praleidome tik Ukrainos ir RTFSR komandas.  

 

  



37 

 

 

 

 

XVI visasąjunginės moksleivių spartakiados rankinio varžybų Vilniuje 1981 m. bronzos medalio 

laimėtojai (stovi iš kairės): A. Dervinis, J. Sergejevas, A. Kurauskas, treneris R. Stankevičius,  

vyr. treneris V. Griškevičius, A. Švėgžda, A. Poteliūnas, S. Talačka; (pirmoje eilėje iš kairės):  

K. Čebatorius, R. Gudaitis, A. Maciulevičius, A. Baltrimaitis, A. Urmanavičius, A. Perovas 
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Šios grupės vaikinai, laimėję Respublikos jaunių respublikos čempionatą, iškovojo teisę 

kovoti TSRS jaunių čempionate. Laimėjome zonines varžybas, vykusias Šiauliuose. Finalinės 

varžybos vyko Tbilisyje. Čia užėmėme trečiąją vietą. 

 

 

TSRS jaunių čempionato bronzos medalininkai (stovi iš kairės): treneris R. Stankevičius, A. 

Poteliūnas, A. Švėgžda, S. Talačka, A. Bartaška, J. Sergejevas, A. Baltrimaitis; (pirmoje eilėje iš 

kairės): S. Liuima, D. Vitkevičius, A. Perovas, R. Narbutas, T. Vorobjovas, V. Matijošius 

 

Vėliau surinkau dar vieną berniukų grupę. Tačiau, perėjus dirbti su vyrų komanda, o po to su 

moterų, šie vaikinai, auklėjami kitų trenerių, žymesnių laimėjimų nepasiekė. 
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Atėjo 1984-ieji metai. Vilniaus sporto valdžia nusprendė mano auklėtinių pagrindu 

sukomplektuoti miesto vyrų komandą. Taip išsipildė svajonė, kuri ruseno tiek mano, tiek mano 

auklėtinių širdyse. Komandą pavadinome „Ąžuolas“. Mus šefavo Kaimo statybos ministerija, o 

komandos kuratoriumi tapo ministro pavaduotojas Rimgaudas Vaičiulis. Jis tuo metu ėjo ir 

visuomenines Rankinio federacijos prezidento pareigas. Į pagalbą dirbti su komanda pasikviečiau 

trenerį Vytautą Griškevičių, tad perspektyva atrodė daug žadanti.  

 

Vilniaus rankinio komanda „Ąžuolas“ 1985 m. (stovi iš kairės): treneris V. Griškevičius, 

L. Morkūnas, A. Poteliūnas, A. Perovas, A. Venckus, J. Sergejevas, A. Baltrimaitis,  

G. Polita, A. Deksnys, vyr. treneris R. Stankevičius; (pirmoje eilėje iš kairės):  

R. Magalenga, R. Dapkus, V. Činčius, D. Pancekauskas, S. Šležas 
 

Būdami pavaldūs Kaimo statybos ministerijai, gavome teisę atstovauti Lietuvai Kaimo sporto 

draugijų visasąjunginėse rankinio varžybose. Baku mieste vykusiose varžybose užėmėme antrąją 

vietą ir į Lietuvą parvežėme sidabro medalius. 1985 m. grįžus į Vilnių iš Nidoje vykusios 

pasiruošimo Respublikos čempionatui stovyklos, laukė netikėtumas. Vadovai paaiškino, kad Kaimo 

statybos ministerija jungiama su Respublikiniu tarpkolūkiniu susivienijimu, o ją jau atstovauja 

rankinio komanda „Eglė“ su gerais rezultatais, tradicijomis ir infrastruktūra. Taigi dviejų komandų 

susivienijimas, esą, „nepatemps“, tad vaikinų komandą reikia išformuoti, o tu, Rimai, eik dirbti į 

„Eglės“ meistrų komandą. Taip, dešimtmetį treniravęs vaikinus, atsiradau moterų komandoje. 

Gaila buvo „Ąžuolo“ vaikinų, nors jie ir liko gero trenerio V. Griškevičiaus globoje. Tačiau, 

netekus finansinės paramos, „Ąžuolas“ sunyko.  
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Iš mano auklėtinių vaikinų geriausių rezultatų rankinyje pasiekė Lietuvos nusipelnęs treneris 

Andrejus Perovas, su savo komandomis tapęs pasaulio ir Europos jaunimo rankinio čempionatų 

sidabro medalių laimėtojais. Kelerius metus Andrejus vadovavo ir Lietuvos moterų rankinio 

rinktinei. 

 

 

Andrejus Perovas su žmona Regina 
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Apie darbą „Eglėje“ ir pasiekimus 

Moterų meistrų rankinio komanda „Eglė“ buvo naujas iššūkis mano, kaip trenerio, gyvenime. 

Aišku, dirbant antruoju treneriu, daug iniciatyvos neparodysi, tačiau buvo ką veikti. Į „Eglės“ 

kolektyvą atėjau, kai jau buvo įpusėjęs 1986 m. rankinio sezonas. Vyriausiuoju treneriu buvo 

Antanas Taraskevičius. Komanda TSRS čempionate ritosi apie vidurį. Prasidėjo įtemptas darbas 

treniruotėse, tarptautiniai turnyrai, čempionatų turai, kelionės į rankinio turnyrus užsienyje. 

Respublikos čempionate „Eglės“ komanda dalinosi į dvi dalis: „Mokslą“ ir „Šviesą“. Aš kuravau 

universiteto „Mokslą“, o Antanas Taraskevičius – Pedagoginio instituto „Šviesą“. Dvejus metus iš 

eilės „Mokslui“ išlošus prieš „Šviesą“ Respublikos čempionato finale ir tapus Lietuvos 

čempionėmis, praktika padėti mokslo institucijų komandoms buvo nutraukta. „Žinai, tai kelia 

papildomų nereikalingų įtampų“, – tuomet sakė Antanas.  

1986 m. vasarą gimtajame Jurbarko rajone Smalininkuose prasidėjo pasiruošimas 1987 m. 

sezonui. Į šią stovyklą išvykome be vyriausiojo trenerio A. Taraskevičiaus, mat jis dar atostogavo. 

Nors, matyt, tuo tik buvo siekta patikrinti, ar susitvarkysiu su komanda, kaip seksis dirbti. O 

stovykla praėjo puikiai. Pritaikius kontrolinių normatyvų principą bei varžybinį metodą, treniruotės 

vyko intensyviai, bendro fizinio pasiruošimo rezultatai gerėjo. Buvo nustatomos vietos kiekvienoje 

rungtyje, o tai kėlė komandos motyvaciją. Kad buvo padėtas geras pagrindas, parodė kito Sovietų 

Sąjungos čempionato rezultatai. Jame „Eglės“ rankininkės iškovojo trečiąją vietą ir kartu įgijo teisę 

žaisti Europos IHF taurės varžybose.  

 

 

______ 

Tuomet, kai vyko stovykla, Tu, Tėti, jau sunkiai sirgai. Lankant Tave, pakalbėdavome apie 

daug ką, tik apie rankinį – niekuomet. Tu neleidai liesti šios temos. Tik Tavo akys nebyliai 

priekaištaudavo, tarsi sakydamos: „Ką tu darai, sūnau?“ O aš buvau pagautas jaunystės įkarščio ir 

įsitikinimo, kad tai, ką Tu, Tėti, pradėjai, aš pajėgus tęsti toliau.  

______ 
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„Eglės“ komanda 1987 m. su TSRS rankinio čempionato bronzos medaliais Vilniaus oro uoste 

 

IHF taurė – tai trečioji pagal svarbą rankinio Europos taurė. Svarbiausioji buvo Čempionų 

taurė, antroji – Taurių taurė, na o trečioji – Tarptautinės rankinio federacijos (IHF) taurė. Varžybos 

traukė visuomenės dėmesį, buvo gausiai lankomos žiūrovų. Man, kaip treneriui, labiausiai įsiminė 

ir paliko įspūdį ketvirtfinalio rungtynės su Rumunijos komanda „Rulmentul“. Pirmąsias rungtynes 

Vilniaus sporto rūmuose sugebėjome laimėti tik 5 įvarčių persvara 20:15, - o tai buvo maži 

dividendai atsakomajam mačui Rumunijoje. Prieš išvyką situacija tapo kritinė, nes vyr. treneris vis 

dar gulėjo ligoninėje, o komandos vadovas Stasys Ilikevičius turėjo neatidėliotinų darbo reikalų 

Suomijoje. Tad atsakomajam vizitui komanda išvyko be vyriausios valdžios. Delegacijos vadovu 

buvo sporto komiteto atstovas Grigorijus Gutermanas. Tačiau iš Rumunijos grįžome išdidūs, 

parveždami pergalę 21:17, kurios nelabai kas tikėjosi. Pusfinalio ir finalo rungtynes prieš Vokietijos 

ir Jugoslavijos rankininkes komanda laimėjo nesunkiai didele įvarčių persvara. Taip tapome IHF 

taurės laimėtojais.  
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Vilniaus „Eglės“ moterų rankinio komanda 1988 m. IHF taurės laimėtoja (stovi iš kairės): 

gydytojas K. Pranckevičius, S. Strečen, R. Sypkuvienė, L. Kavaliauskienė, A. Miklušytė, D. 

Kalauskaitė, treneris R. Stankevičius, komandos viršininkas S. Ilikevičius, vyr. treneris A. 

Taraskevičius, R. Šulskytė, M. Trainovskaja, komandos administratorius A. Vaitkevičius,  

L. Selenikaitė; (pirmoje eilėje iš kairės): masažuotoja A. Žižiūnaitė, A. Krasauskienė,  L. Sadzon, 

L. Ivanauskienė, L. Berčiūnienė, J. Žemaitytė 

 

 

 

Kitų metų IHF taurės turnyre žaidėme praėjusių metų taurės laimėtojų teisėmis. Sėkmingai 

įveikę visus barjerus, finale nesugebėjome susitvarkyti su įtampa. Komandos puolimas buvo 

klampus, gindamiesi darėme daug klaidų ir pralaimėjome tai pačiai Rumunijos komandai, kurią 

prieš metus ketvirtfinalyje įveikėme. 

1989 m. TSRS čempionatą pradėjome užtikrintai. Ture Brovaruose (Ukrainoje) iškovojome 6 

taškus, komanda subrendo, stabiliai žaidė aukšto lygio rankinį, švietėsi gera perspektyva 

čempionate. Tačiau įvykiai už aikštelės ribų turėjo įtakos tolesniam „Eglės“ gyvavimui. Lietuvos 

Respublikos vyriausybė nutarė nedalyvauti jokiame renginyje, kuris būtų siejamas su Sovietų 

Sąjunga, todėl „Eglės“ komanda atsisakė žaisti TSRS čempionate. Didžiulio potencialo „Eglės“ 

rankinio komandai Lietuvoje nebuvo ką veikti. Žaidėjas kaipmat pradėjo medžioti užsienio šalių 

komandos. 
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Apie trenerio darbo pabaigą 

1991 m. išsisprendė ir mano, kaip rankinio trenerio, likimas. Besiruošiant vienai iš treniruočių, 

trenerių kambarėlyje pažiro iš A. Taraskevičiaus kišenės pinigai. „Antanai, sakau, tau parduodant 

komandos žaidėjas į užsienio šalis, pinigai kišenėse netelpa. Tai tu pasidalink su manimi, nes dirbam 

tai kartu.“ Nuo tos akimirkos mano darbas „Eglės“ rankinio meistrų komandoje pasidarė 

nebeįmanomas. Išėjau iš darbo šioje komandoje. Bet nemaniau, kad mano išėjimas iš „Eglės“ bus 

išėjimas iš darbo rankinyje apskritai. 

Artėjo 1993 m. Pasaulio jaunimo rankinio čempionato atrankos turas Vilniuje. Rašau 

Rankinio federacijai raštą:  

„Raštas rankinio federacijos Prezidiumui nuo trenerio R. Stankevičiaus 

Kreipiuosi į Jus dėl darbo Lietuvos merginų jaunimo rinktinės treneriu, kuriuo buvau Jūsų 

patvirtintas, ir nesuprantu, dėl kokių priežasčių esu dabar nušalinamas. 

Visi bandymai kalbėtis ir tartis su kitomis rankinio struktūromis rezultatų nedavė. Taip pat 

nebuvau išklausytas 1991.XI.15 vykusiame trenerių tarybos posėdyje, kuriame buvau pasiruošęs 

išdėstyti savo mintis ir planus dėl Lietuvos merginų rinktinės pasiruošimo 1993 metų pasaulio 

pirmenybėms. 

Mano išėjimas iš „Eglės“ rankinio klubo nereiškia atsisakymo dirbti rankinio srityje. 

Norėčiau dirbti, kaip kad ir buvau paskirtas, jaunimo rinktinės treneriu, nes tuo tikslu 4 metus 

mokiausi L. V. KKI, tam paskyriau 16 savo darbo metų, tuo gyvenu ir dabar. 

Trumpai apie pasiruošimą 1993 metų pasaulio pirmenybėms: 

1. Nuostata, kad merginų rinktinė pasiruoš po moterų rinktinės dalyvavimo 1992 m. pasaulio 

pirmenybėse, manau, yra neteisinga, nes: 

a) per trumpas pasiruošimo laikas; 

b) nemaža dalis šiandien pajėgiausių Lietuvos rankininkių, nesančių „Eglės“ klubo narėmis, 

praras galimybę būti merginų jaunimo rinktinėje;... 

...Siūlau 1992 metais, suderinus su Lietuvos rankinio federacija ir pagrindiniais rankinio 

klubais, organizuoti šešias mokomųjų treniruočių vienos savaitės trukmės stovyklas ir organizuoti 

25 + 30 rungtynių, sukviečiant į rinktinę visas pajėgiausias Lietuvos rankininkes. 

3. 1993 metais pasaulio pirmenybėms turi būti ruošiamasi pagal atskirą intensyvaus darbo 

planą. 

4. Turiu sponsorių, kuris finansuotų Lietuvos merginų jaunimo rinktinę, tam tikslui skirdamas 

100 000 rublių metams nuo 1992.I.1. Taip pat rinktinė būtų aprūpinta paradine bei darbine sporto 

apranga. 
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5. Dalykiškai kalbantis ir ieškant sąlyčio taškų su pagrindiniais Lietuvos rankinio klubais, 

manau, merginų jaunimo rinktinė tinkamai pasiruoštų atstovauti Lietuvai pasaulyje. 

Laikas nelaukia, reikia duoti atsakymą sponsoriams ir jau šiandien pradėti ruoštis 1993 m. 

Pasaulio pirmenybėms. 

Aš pasiruošęs atsakyti į visus Jums iškilusius klausimus ir neaiškumus. 

Su pagarba 

treneris R. Stankevičius 

1991.XII.“ 

Federacija į raštą sureagavo. Eilinėje Vykdomojo komiteto posėdžio dienotvarkėje buvo 

svarstomas ir mano pasiūlymas. Tačiau jam pritarta nebuvo. Vietoje konstruktyvaus pokalbio vyko 

kryptingas manęs puolimas ir, girdėdamas tuščias kalbas, iš posėdžio išėjau. Taip išėjau iš rankinio 

apskritai.  

Natūraliai kyla klausimas, kodėl išėjau? Maniau, kad priimti mano pasiūlymą būtų buvęs 

vienintelis teisingas sprendimas to laikotarpio visuotiniame neaiškume 1990 m. Taip galvojau aš. 

Tačiau kiti manė kitaip. Kai kas nesuprato, kaip galima siūlyti federacijai privatų rėmimą. Be to, 

„Dzūko“ įtakotas „Šešėlis“, dirbo savo juodą darbą. Lemtingo posėdžio metu Federacijos 

prezidentas G. Stasiulevičius sėdėjo nudelbęs akis, nepratardamas nė žodžio. O jis nieko pasakyti ir 

negalėjo, - juk netrukus kartu su A. Taraskevičiumi vyko į Pasaulio moterų čempionatą antruoju 

treneriu. Keista buvo girdėti ir ilgamečio meistrų komandos žaidėjo V. Trinkūno dėstomas mintis 

dėl jaunimo rinktinės pasiruošimo Pasaulio čempionatui galimybių. Buvo aiškiai juntama, kad mano 

lemtis iš anksto nuspręsta už posėdžio durų. Gaila, kad daugelis net nebuvo susipažinę su mano 

pasiūlymu. Teko trauktis. Tiek man, tiek, manau, ir rankiniui tai buvo smūgis žemiau juostos.  

Beje, merginų jaunimo rinktinė, kuriai siūliausi padėti žengti į Pasaulio čempionatą, atrankos 

į Pasaulio pirmenybes turnyre Vilniuje nesugebėjo prasimušti į finalą, nors ir gerai pažinojo savo 

varžoves, ne kartą jas nugalėjusios Europos šalių turnyruose. 

______ 

Kokie, Tėti, mudviejų panašūs likimai. Tavo akys, priekaištaudamos man, nemelavo, bet 

mano jaunystė nesugebėjo visa tai deramai įvertinti. Ir aš į rankinį daugiau nebegrįžau, tik visomis 

išgalėmis stengiausi išsaugoti Tavo atminimą. 

_______  
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Apie naują pradžią 

Keleri metai buvo psichologiškai sunkūs. Nežinojau, ką daryti, kokių tikslų siekti. Keista buvo 

savijauta. Negalėjau suprasti, kodėl nenorima išnaudoti kupino trenerio žinių bagažo, sėkmingos 

patirties, aukštojo pedagoginio išsilavinimo privalumų. 

Išsikapanoti iš nepavydėtinos padėties padėjo laimingas atsitiktinumas. 1992 m. pavasarį 

žingsniuoju su žmona gatve, o kita gatvės puse eina anuomet vyrų „Ąžuolo“ komandos kuratorius 

Rimgaudas Vaičiulis su žmona. „Štai eina žmogus, su kuriuo galiu paatvirauti apie savo bėdas“, - 

kirba mintyse. O Rimgaudas kerta gatvę ir tiesiai prie manęs: „Rimai, visą laiką žinojau, kad yra 

man reikalingas žmogus, tik niekaip nesukonkretinau. O tave pamačiau, ir viskas susidėliojo į savo 

vietas. Pirmadienį tu atvažiuok pas mane iki pietų adresu Meistrų g. 16, ir mudu pasišnekėsim“. 

Taip prasidėjo mano darbas „Roto Frank“ atstovybėje. Kursai Vokietijoje, o paskui langų 

gamybos technologinės plonybės Lietuvos įmonėse, konsultacijos langų furnitūros klausimais, 

pirmųjų europinio standarto langų gamyba, dalyvavimas statybos parodose, metinės ataskaitos 

Vokietijoje, Austrijoje, Sankt Peterburge, Vilniuje ir kitur. Pradžia buvo sunki, bet labai įdomi. 

„Roto Frank“ atstovybės vadovas R. Vaičiulis, dalyvaudamas statybininkų asociacijos 

konferencijoje ir dėstydamas europinio standarto langų pranašumus prieš mūsiškius senuosius, rodė 

naujos furnitūros langams teikiamus privalumus. „Tai kiek, Rimgaudai, kainuos ta tavo furnitūra 

vienam langui?“ – klausia statybininkai. „Apie 120 Vokietijos markių“, – sako Rimgaudas. „Ką tu, 

brolyti, tiek pas mus visas langas kainuoja! Nieko iš tos tavo furnitūros gero nebus!“. Tokie buvo 

mūsų pirmieji žingsniai.  

Vis dėlto nuoseklus darbas davė savo vaisius. Šiandien neįsivaizduojama statyba be europinio 

standarto langų. Einu gatvėmis ir matau žvilgančius, gražius naujus langus, džiaugiuosi, kad čia 

įdėtas ir mano triūsas, kad jie tokie pas mus yra. Nepamirštami naujovių seminarai Vokietijoje.  
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„Roto Frank“ atstovai parodoje Vilniuje 1997 m. (iš kairės): „Roto Frank“, AG, koncerno 

Vokietijoje atstovas dr. Engelhartas, K. Dubinskas, G. Stankevičiūtė, R. Stankevičius,  

biuro vadovas R. Vaičiulis 
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Pirmojo europinio standarto lango gamyba 1996 m. Batumyje, Gruzijoje (iš kairės): gamybos vadovas, 

konsultantas furnitūros klausimais R. Stankevičius, langų profilių konsultantas austras Kurtas 
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Suradau įmonę, kuri susidomėjo naujo pavyzdžio langais, ir savo gimtajame Jurbarke. Ir 

šiandien ji gali pagaminti aukščiausios kokybės europinio standarto medinius langus jūsų namams. 

O su įmonės vadovu Algimantu Kuzminsku pažintis peraugo į draugystę, kuri neapsiribojo vien 

langais, bet ir iki šiol leidžia kartu pažvejoti, paslidinėti įvairiuose kalnų kurortuose ar apsistoti 

viešint gimtajame Jurbarke.  

 

 

Su Algimantu Kuzminsku Vokietijos kalnų slidinėjimo kurorte Mairhofene   
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Algimantas Kuzminskas savo biure 
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Apie Tėčio Jono Stankevičiaus atminimo išsaugojimą 

Mintys apie rankinį vis tolo. Tačiau 2000 m. rudenį, perskaičius Jurbarko laikraštyje „Šviesa“ 

žinutę, kad Tėčio auklėtinių R. Sabaliausko ir E. Klimaičio iniciatyva buvo suorganizuotas 

mokytojo Jono Stankevičiaus atminimo rankinio turnyras, širdyje vėl viskas atgimė. Aktyviai 

ėmiausi dalyvauti šių turnyrų organizavime. Nuo tada jau greitai bus 20 metų, kaip rankinio turnyras 

Tėčiui atminti rengiamas kasmet.  

Ir ne tik rankinio. Jau 19 metų Jurbarko A. Giedraičio – Giedriaus gimnazijos kolektyvas 

mokytojų A. Kvietkienės ir R. Brazaičio iniciatyva kasmet organizuoja mokytojų Dalios ir Jono 

Stankevičių atminimo krepšinio turnyrą. Mes, trys vaikai – Vilija, Arūnas ir aš, - taip pat aktyviai 

prisijungėme prie šių krepšinio turnyrų rengimo. Visuomet jų metu malonu sutikti savo buvusius 

mokytojus, tėvelių kolegas Birutę Skandūnienę, Mildą Piliutienę, Iną Nedelčenko, gimnazijos 

direktorių Alvydą Januškevičių.  

Organizuoti turnyrus padėjo Jurbarko sporto vadas Petras Valutis. Kad šie turnyrai vyktų 

sklandžiai ir tinkamu lygiu, daug prisidėjo ir mano pusbroliai, Lietuvos ąžuolai, Ramūnas ir Arvydas 

Garbaravičiai.  

      

Ramūnas ir Arvydas Garbaravičiai 
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Krepšinio turnyras įprasmino mokytojų atminimą 
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Išlikusi graži tradicija kasmet atminimo turnyrų metu pagerbti tėvelių atminimą, aplankant  

Dalios ir Jono Stankevičių kapą Jurbarke 
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2001 m. rankinio turnyro nugalėtojai – Jurbarko jaunieji rankininkai kartu su  

turnyro organizatoriais (iš kairės): J. Gečas, A. Damušis, R. Sabaliauskas,  

trenerė G. Girdžiuvienė, V. Juzėnas, Rimantas, Vilija ir Arūnas Stankevičiai 

 

  



55 

 

 

 

 

2002 m. rankinio turnyro nugalėtojai – Utenos jaunieji rankininkai kartu su Lietuvos moksleivių 

rankinio vyr. treneriu R. Bukšnaičiu, trenere D. Butkiene, Rimantas, Vilija ir Arūnas Stankevičiai 
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2002 m. krepšinio turnyro nugalėtojai – A. Sabonio sporto mokyklos auklėtiniai  

su treneriu jurbarkiškiu R. Radvilavičiumi, Arūnu, Vilija ir Rimantu Stankevičiais 

  



57 

 

 

 

 

2005 m. rankinio turnyro nugalėtojai – Jurbarko rankinio komandos žaidėjai (iš kairės tupi): 

 T. Štrekis, K. Dobrovolskis, T. Puišys, M. Balčiūnas; (iš kairės stovi): V. Rimkus,  

A. Radavičius, trenerė G. Girdžiuvienė, R. Švedas, G. Cibulskis, P. Balčiūnas, A. Šlėderis 
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Turnyro viešnios – mokyklos suolo ir vienos komandos draugės 

A. Lasickaitė-Gončarova ir M. Ševelytė-Strončikienė 

 

  



59 

 

 

 

2006 m. rankinio turnyro nugalėtojai – jaunieji jurbarkiškiai 
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Apdovanojimus įteikia R. Stankevičius ir turnyro steigėjas R. Sabaliauskas 
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2008 m. krepšinio varžybų nugalėtoja – Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos  

komanda su R. Stankevičiumi (kairėje) ir mokytoju R. Brazaičiu (dešinėje) 
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Rankinio turnyro steigėjui R. Sabaliauskui ir R. Stankevičiui 

pokalbių temų niekada nepritrūko 
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2011 m. krepšinio turnyro nugalėtojai jurbarkiškiai su mokytojais (iš kairės): R. Brazaičiu, 

S. Motulu, V. Giedraičiu, I. Giedraitiene, A. Kvietkiene, M. Piliutiene, I. Nedelčenko, gimnazijos 

direktoriumi A. Januškevičiumi, B. Skandūniene ir R. Stankevičiumi 
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Treneriai J. Žemaitaitis, V. Zeringis, A. Stropienė su turnyro steigėju 

 R. Sabaliausku rankinio turnyro pertraukėlės metu. 
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Jurbarko sporto vadas Petras Valutis ruošiasi apdovanojimams 
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2016 m. skelbimas Jurbarko laikraštyje „Šviesa“ 
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Lietuvos rankinio federacijos J. Stankevičiaus vardo supertaurė. 
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2018 m. Jurbarko gimnazijos krepšinio komanda – turnyro nugalėtoja su komandos treneriu 

mokytoju P. Valaičiu ir mokytoju R. Brazaičiu. 
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Nuoširdūs pašnekesiai su mokytoja B. Skandūniene,  

prisimenant Tėvelius (dešinėje – A. Stankevičius) 
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2019 m. tarptautinio rankinio turnyro organizatoriai (iš kairės): 

 P. Valutis, R. Sabaliauskas ir R. Stankevičius 
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19-ojo Jono Stankevičiaus atminimo rankinio turnyro nugalėtojai – Latvijos RK „Vainoda“ 
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Ant mano stalelio įvairių metų atminimo turnyrų prizai 
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Ir po daugelio metų smagu susitikti su senais draugais ir kolegomis rankininkais. Visada yra ką 

prisiminti bei apie ką pakalbėti. 

Mano 70-čio šventėje 

 

 

Su Rimantu ir Jūrate Bukšnaičiais, 2020 m. 
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Su draugais ir kolegomis rankininkais (š kairės): rankinio sporto meistras A. Poteliūnas, 

Respublikinio sporto centro vyr. treneris R. Bukšnaitis; (iš dešinės): nusipelnęs Lietuvos  

treneris A. Perovas, Lietuvos rankinio lygos vadovas T. Jansonas, 2020 m. 
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Įžvalgos 

Šiuo metu mūsų Lietuvoje, Tėti, kūno kultūra yra „podukros“ vietoje. Tik Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerija gali ir turi pakreipti kūno kultūrą ir žmogaus sveikatinimą geresne linkme. Šio 

tikslo turėtų būti siekiama mokykloje, nes joje mūsų vaikai praleidžia apie 6 valandas per dieną. 

Fiziniam lavinimui galėtų būti skirtos 3 sudvigubintos savaitinės pamokos, t. y. po 2 akademines 

valandas kiekvienai. Metų pabaigoje privalėtų būti keliamoji įskaita kontrolinių normatyvų 

pagrindu, rezultatus fiksuojant elektroninėse sistemose. Kontroliniai normatyvai turėtų būti 

kiekvienam moksleiviui individualūs, atsižvelgiant į jo fizinį pajėgumą. Moksleivis, išlaikęs 

normatyvus, galėtų gauti skatinamąjį balą stojimui į aukštąją mokyklą. Tik tokiu būdu būtų 

pasiektas aktyvesnis, sistemingai sveikesnis gyvenimo būdas bei paskata sportuoti.  

Neabejoju, kad geresnių rezultatų siekti ir pakeisti požiūrį į sportą padėtų motyvacinės 

sistemos sukūrimas, bet kurios amžiaus grupės nacionalinių ar tarptautinių varžybų prizininkus 

skatinant finansiškai. „Popierinių“ padėkų laikas jau nukeliavo praeitin.  

Šiuo metu vyksta daug sporto renginių, tačiau tai tik fasadinė pusė. O sisteminga sportinė 

veikla – tai kasdienis nuoseklus darbas. Net ir būsimieji matematikai, biologai ar literatai turėtų būti 

stiprūs fiziškai, aktyvūs ir sveiki. Ne be reikalo senovės išminčiai sakė, kad tik sveikame kūne yra 

sveika siela. 

Rankinio federacijai noriu palinkėti suburti Lietuvos rankinio bendruomenę, kuri pastaruoju 

metu yra gerokai pakrikusi. Manau, kad būtų tikslinga rengti kuo daugiau seminarų, kur savo mintis 

galėtų išdėstyti ir patirtimi pasidalinti patyrę treneriai.  

Puikia tradicija galėtų tapti rankinio supertaurės varžybų rengimas miesteliuose, kuriuose 

dirbo Lietuvos rankinio pradininkai. 

 

 

Sėkmės Jums, rankininkai!  
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Rimanto Stankevičiaus apdovanojimai 

 

 

Apdovanojimo metu (iš kairės):  

LTOK generalinis sekretorius V. Paketūras, Lietuvos nusipelnęs treneris R. Stankevičius, 

LTOK prezidentė D. Gudzinevičiūtė,  Lietuvos nusipelnęs treneris J. Čižauskas  

  



77 

 

 



78 

 

 



79 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 



81 

 

 



82 

 

 



83 

 

 



84 

 

 



85 

 

 



86 

 

 



87 

 

 

 


