
Kodėl Š.Marčiulionio krepšinio akademijos absolventai v ėl žaidžia kartu? 
 

 
 
Šie žodžiai buvo parašyti beveik prieš penkiolika metų, kai Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykla 
šventė savo penkmetį... Tada mūsų kalbinami vyrai dar buvo vaikai ir jaunučiai, besimokantys 
mokykloje. Dabar gi jie – veiklūs ir sumanūs, protingi ir išsilavinę jauni vyrai.  Jie tebežaidžia krepšinį, 
vėl susibūrė į komandas su savo senais gerais draugais, nes krepšinis – tai jų gyvenimo būdas. 
 

 
 

Treneris Gintaras Vaitkus.  Ta karta (gim. 1983 m.) man įsiminė kaip labai vieninga 
komanda. Jų draugiškumas jaučiamas ir dabar: jie bendrauja tarpusavyje, o po 
devynerių metų netgi vėl susibūrė į komandą ir sėkmingai žaidžia kartu. Gal ir per 
griežtas aš jiems tada buvau, bet, matyt, tada to reikėjo. Kartą vienas kitos mokyklos 
direktorius finaliniame ture pasakė savo treneriui: “Jūs pralošėte tai “garbės 
kuopai”?!”,- mat mūsų komandos visų žaidėjų ūgis buvo nuo 184 iki 194 cm. 
Komandinis žaidimas ir buvo mūsų stiprybės pagrindas. Su šia komanda buvome 
Argentinoje, Urugvajuje, Japonijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, 
Latvijoje. 
 
Dainius Kinderevi čius (gim.1983 m.),  audito, mokesčių bei verslo konsultacijų 
paslaugų teikėjos UAB "Ernst & Young Baltic" Mokesčių skyriaus vyresnysis 
konsultantas. 
Po mokyklų baigimo M.Romerio universitete baigiau mokesčių administravimo 
magistrantūrą. Visus studijų metus žaidžiau M.Romerio universiteto krepšinio 
komandoje, o pabaigus mokymąsi universitete,  toliau žaidžiau krepšinį Vilniaus 
krepšinio sąjungos organizuojamose varžybose. 2010 m., pasikalbėjus su buvusiais 
Š.Marčiulionio krepšinio mokyklos draugais, subūrėme ŠMKM 83 - EASTING 
EXPRESS komandą. Joje žaidžia “marčiulioniukai” ir keli kiti draugai: dvylika 
gim.1983 m. “gynėjų” ir dar pora aukštesnių metais jaunesnių žaidėjų. Dabar 
patekome į Vilniaus krepšinio lygos “Iššūkio taurės” pusfinalį. Smagu vėl žaisti būryje 
senų draugų... Kai mokėmės Š.Marčiulionio krepšinio mokykloje, mūsų treneris buvo 
griežtas, tačiau ta drausmė ir tvarka dabar gyvenime mums labai praverčia. Mes 
patenkinti, kad mokėmės Š.Marčiulionio krepšinio mokykloje: čia didelės galimybės, 
kiekvienas gali pasiekti, ko nori. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Treneris Gintaras Razutis. Man buvo labai įdomu su šia karta (gim. 1984 m.) 
dirbti, nes tai buvo patys pirmieji mano auklėtiniai. Buvo labai gabių, perspektyvių 
vaikų, ypač gynėjų. Tai buvo išties įdomūs metai: daug pamatėm, daug pasiekėm. 
Tapom ir Lietuvos čempionais, ir patyrėme skaudžių pralaimėjimų. Tik taip ir 
grūdinasi charakteriai... Nors, atrodo, ir nedidelis metų skirtumas, bet ta karta 
smarkiai skyrėsi nuo dabartinių vaikų: jie ir draugiškesni, ir kolektyviškesni. Būdami 
labai komunikabilūs, jie gerbdavo vyresnius ir klausydavo jų patarimų. Dabar gi 
jaunieji krepšininkai labai atsipalaidavę ir dažnai geriau žino savo teises, nei 
pareigas... 
 
Tadas Stanaitis (gim. 1984 m.), - “Beta Baltics” verslo ir turizmo įmonės 
direktorius. 
Kai baigiau Š.Marčiulionio krepšinio akademiją ir vienuolika klasių mokykloje, 
išvažiavau su komandos draugu Paulium Joneliūnu mokytis į JAV. Ten pabaigėme 
dvylika klasių ir įstojome į universitetus. Po metų mokymosi, gavau traumą, grįžau į 
Lietuvą ir įstojau į Vilniaus Universitetą. Baigiau geografijos specialybę su turizmo 
pakraipa, todėl tokią įmonę ir įkūriau.  
Po Š.Marčiulionio krepšinio mokyklos baigimo, nemažai mūsų išvažiavo į Ameriką. 
Būtent nuo mūsų kartos ir prasidėjo masiniai krepšininkų išvažiavimai. Bet 
mūsiškiai visi, baigę JAV mokslus, grįžo į Lietuvą: kitoks bendravimas, dideli 
kultūriniai skirtumai ir milžiniška gerų krepšininkų pasiūla nelaikė mūsų Amerikoje. 
Ten gerai suderinta mokslai ir krepšinis, bet krepšinyje patobulėja, tikriausiai, tik 
vienetai. Ne kiekvienas gali valgyti duoną iš krepšinio...  
Mūsų karta žaidžia Sostinės krepšinio lygoje jau penktus metus. Pradžioje 
komandoje buvo 3-4 mūsiškiai, nes kiti dar buvo išvažiavę. Dabar mūsų daugėja, ir 
kasmet tampame vis stipresni... Tiesa, kai kas iš mūsų laidos dar profesionaliai 
sportuoja: tai M.Prekevičius, P.Joneliūnas, bet kai baigs, tikimės, prisijungs prie 
mūsų.  
Mes iki šiol beveik visi bendraujame tarpusavyje: kartu leidžiame laisvalaikį, kartu 
sportuojame. Kiek žinau, niekas taip artimai nebendrauja tarpusavyje, kaip 
bendraujame mes, Š.Marčiulionio krepšinio mokyklos absolventai. Fizinis darbas, 
tikslo siekimas, disciplina, kolektyvizmas ir kartu konkurencija labai mus užgrūdino 
ir psichologiškai gerai paruošė gyvenimui. Mes krepšinio mokykloje įgijome labai 
reikalingas charakterio savybes, todėl daugelis mūsų baigė aukštuosius mokslus, 
turi savo įmones ir gerus darbus.  
Mokydamiesi Š.Marčiulionio krepšinio mokykloje daug keliavome, todėl išmokome 
laisvai angliškai bendrauti su įvairiais žmonėmis. Mes ne tik teoriškai mokėmės 
anglų kalbos, bet ir patikrindavome tai praktiškai. Pabuvojome Australijoje, Pietų 
Afrikos Respublikoje, Italijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Estijoje, 
Rusijoje ir Baltarusijoje. Mums labai daug davė ne tik kelionės, bet ir čia - krepšinio 
mokykloje rengiami turnyrai, šventės, kurių labai laukdavome. Tie dešimt metų čia 
prabėgo labai greitai...  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ignas Bak ėjus (gim.1985 m.), -  UAB Recomm group bendrasavininkas, komercinio 
nekilnojamojo turto brokeris. 
Po mokyklos baigimo su krepšiniu tikrai neatsisveikinau. Studijavau Lietuvos Kūno 
Kultūros Akademijoje, žaidžiau krepšinį už pagrindinę jos komandą, bet greitai grįžau į 
Vilnių ir įstojau į Vilniaus Universitetą, kur studijavau Socialinį Darbą. Tuo metu 
žaidžiau Sostinės A lygoje kartu su keliais gim. 1985 m. savo ŠMKM komandos 
draugais, bet man galvoje nuolat sukosi mintis suburti kiek įmanoma daugiau draugų, 
su kuriais tiek daug metų kartu žaidėme Š.Marčiulionio krepšinio mokykloje. Ten mes 
kartu gyvenome, kartu liūdėjome ir džiaugėmės. Iki šiol kai kurie šių žaidėjų yra mano 
labai geri draugai, manyčiau visam gyvenimui.  Mūsų buvo išties nemažai, todėl gimė 
ne viena, o dvi komandos iš kurių vieną kūriau aš, o kitą - kiti žaidėjai. Bet tikėtina, 
kad greitai apsijungsime į vieną komandą, nes norisi daugiau laiko praleisti kartu. 
Bendraujame ir su vyresniais, ir su jaunesniais krepšininkais, baigusiais 
Š.Marčiulionio krepšinio akademiją, ir tai išties nuostabu, nes praėjo nemažai metų po 
baigimo, o viskas lyg buvo vakar... Mūsų dabartinėje ARCHSTUDIJA komandoje 
žaidžia 8 žaidėjai, baigę Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklą. 
Tuo metu, kai treniravomės, Š.Marčiulionio krepšinio mokykla mums buvo antri namai, 
o treneris G. Ulys mūsų visų antras tėvas! Jis mums buvo nuostabus treneris, 
patarėjas, mokytojas, draugas ne tik krepšinio aikštėje, bet ir už jos ribų. Jis padėjo 
suformuoti požiūrį į gyvenimo vertybes ir labai daug davė mums, savo auklėtiniams. 
Laikas, praleistas su juo iki žūties, įsiminė visam gyvenimui.  
Š.Marčiulionio krepšinio mokykloje mes gavome  labai daug, tapome disciplinuoti, 
aplankėme svečias šalis. Gyvenime labai praverčia komandinio darbo principas ir 
įprotis sportuoti. Tik su geriausiais prisiminimais atsiliepiu apie šią puikią mokyklą. 
Dabar tuo pačiu keliu pradėjo eiti mano jaunesnysis brolis, tikiuosi, kad ir mano sūnus 
Bernardas lankys krepšinio treniruotes Š.Marčiulionio krepšinio akademijoje. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Treneris Džiugas Nutautas, pirmasis treneris.  Ši karta (gim. 1986 m.) buvo labai 
stipri. Mūsų krepšinio mokykloje tada buvo didžiulis konkursas - net dvylika berniukų į 
vieną vietą! Po stojamųjų egzaminų suformuotos, kaip ir kitų kartų, – keturios grupės. 
Po poros metų išryškėjo pagrindinė komanda. Tai buvo draugiška komanda, vaikinai 
gerai dirbdavo, buvo didelė konkurencija, ypač tarp gynėjų.  
 
Treneris Rolandas Penikas.  Tai buvo išties draugiška komanda, geras buvo ir 
komandos mikroklimatas, - tai leido pasiekti puikių sportinių rezultatų. Krepšinis 
vaikinus suvienijo, smagu, kad komandos žaidėjai išliko kartu, toliau draugauja ir netgi 
vėl žaidžia kartu vienoje komandoje. Tiesa, jaunių amžiuje pusę komandos “nuplovė” 
emigracinė banga: vaikinai išvyko ieškoti laimės į JAV. Ne visiems pavyko ten 
įsitvirtinti, kai kas grįžo su neišsipildžiusiomis viltimis, kai kas – gavę gyvenimo 
pamokas. Tik Tomas Balčėtis puikiai baigė Harvardo universitetą ir dabar dirba 
prestižinį darbą. “Žalgirio” gynėjas Martynas Pocius taip pat sėkmingai baigė Duke 
universitetą, puikiai žaidė už jį, bet aš įsitikinęs, kad jei Martynas būtų likęs Lietuvoje,- 
čia jam tikrai nebūtų buvę blogiau.   
 
Tomas Steik ūnas (gim.1986 m.),   –  “Eventum group” laisvalaikio pramogų 
organizatorius:  “jaunų, energingų ir drąsių žmonių komanda, kurios tikslas  - visada 
siekti aukščiausių tikslų, geriausių rezultatų, kuriant jūsų laisvalaikio pramogas.” 
Po vidurinės mokyklos ir krepšinio akademijos baigimo žaidžiau NKL “MRU-
Akademijos” komandoje, - tada buvo suburta gera komanda, kuri laimėjo NKL 
čempionatą. Po to M.Romerio universitete studijavau Teisę ir valdymą, pabandžiau 
kartu dirbti įvairius darbus. Su savo komanda susirinkome žaisti, praėjus porai metų 
po baigimo. Už aikštelės ribų visą laiką kartu bendravome,  todėl buvo didelis noras 
vėl žaisti kartu. Pirmaisiais žaidimo metais laimėjome vienos Vilniaus mėgėjų lygos 
čempionatą. Tai buvo ypatingai smagi pergalė, nes žaidėme su savais 
Dabar mūsų komandos aštuonių žaidėjų branduolys žaidžia dviejose lygose. Dalis 
mūsų buvusios ŠMKA komandos liko užsienyje, bet mes vistiek bendraujame, 
susirašinėjame, susitinkame vasarų metu. Vienas geriausių dalykų, ką mums davė 
krepšinis – tai draugai. Mes esame kartu jau daug metų, gerai jaučiamės, būdami 
senų draugų būryje. Laisvalaikį mes leidžiame taip pat kartu, o su kitu Tomu kartu ir 
dirbame. Dar būdami moksleiviais, mes  buvome draugiška ir vieninga komanda, 
vienas kitą palaikėme, todėl buvome ganėtinai stiprūs. Visiškai kitas gyvenimas, kai 
kartu su draugais kovoji ir laimi. Tai nerealus jausmas. Tai puikios emocijos ir 
malonūs prisiminimai. Š.Marčiulionio krepšinio akademijoje mes turėjome galimybę 
išmokti komandinio darbo principų, išsiugdyti atsakomybę už kolektyvinio darbo 
rezultatus. Joje praleista vaikystė, paauglystė buvo labai graži ir gera, ir tai lieka visam 
gyvenimui...  
 
 



 
 
 


