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LSU prisimins ilgametį Senato pirmininką, profesorių, trenerį Aleksą Stanislovaitį 

Lietuvos sporto universitetas (LSU) rengia atminimo popietę, skirtą prieš penkerius metus 

amžinybėn išėjusiam ilgamečiam Senato pirmininkui ir garsiam treneriui Aleksui 

Stanislovaičiui atminti. 

Nuotoliniame renginyje, kuris vyks balandžio 23 dieną, A. Stanislovaitį prisimins gausus būrys 

auklėtinių, tarp kurių  – olimpinio medalio laimėtojai, pasaulio, Europos ar universiados čempionai 

bei prizininkai. Prisiminimais dalysis ir LSU bendruomenės nariai – su Universitetu glaudžiai susijęs 

visas Alekso Stanislovaičio gyvenimas: nuo studijų tuomečiame Lietuvos valstybiniame kūno 

kultūros institute iki atsakingų Senato pirmininko, sporto prorektoriaus pareigų Lietuvos sporto 

universitete. 

Kadangi auklėtiniai ar bendražygiai pasklidę po visą pasaulį, juos sujungs ne tik bendra popietė, bet 

ir įvairūs filmuoti prisiminimai apie šviesios atminties A. Stanislovaičio indėlį sporte ir moksle. 

Iš Joniškėlio (Pasvalio r.) kilęs Aleksas Stanislovaitis 1985 m. baigė tuometį Lietuvos valstybinį kūno 

kultūros institutą. 1985–1989 m. buvo Respublikinio olimpinio rezervo Nemuno sporto mokyklos, 

1989–1996 m. Kauno sporto mokyklos „Gaja“, nuo 1996 m. Kauno sporto mokyklos „Viltis“ 

lengvosios atletikos treneris, 1997–1999 m. Kauno futbolo klubo „Inkaras“ fizinio rengimo treneris.  

Nuo 1985 iki 2016 m. A. Stanislovaitis dirbo Lietuvos sporto universitete. 1992–1993 m. ir 1998–

2008 m. buvo Lengvosios atletikos katedros vedėjas, 1993–1994 m. vyr. asistentas, 1998 m. apgynė 

biologijos mokslų daktaro disertaciją „Specializuotų jėgos, greitumo, ištvermės fizinių krūvių 

poveikis griaučių raumenų funkcijos adaptaciniams ypatumams“. Nuo 2006 m. docentas, 2008 m. 

Individualių sporto šakų katedros vedėjas, 2010 m. profesorius, nuo 2000 iki 2016 m. LSU Senato 

pirmininkas, sporto ir infrastruktūros prorektorius. 

2010 m. profesoriui A. Stanislovaičiui suteiktas Nusipelniusio LR sporto darbuotojo vardas. Jam 

įteikta ir kitų garbingų apdovanojimų: LR Prezidento Valdo Adamkaus medalis (2007), KKSD 

medalis Už sporto pergales (2007), LLAF Atminimo medalis (2007), aukso medalis Už nuopelnus 

Lietuvos lengvosios atletikos sportui (2008). A. Stanislovaitis buvo Lietuvos olimpinės akademijos 

viceprezidentas, ilgametis Lietuvos lengvosios atletikos federacijos Trenerių tarybos pirmininkas, 

Lietuvos lengvosios atletikos rinktinės vyr. treneris. 

Prof. A. Stanislovaitis parengė daug žinomų lengvaatlečių: Lietuvos 100 m, 200 m, estafetės 

4 × 100 m bėgimo rekordininką, Pasaulio universiados sidabro medalininką  R. Sakalauską, 

Olimpinių žaidynių vicečempionę, Europos uždarų patalpų penkiakovės vicečempionę, Pasaulio 

uždarų patalpų bronzos laimėtoją A. Skujytę, Lietuvos rekordininkus bėgikus K. Klimą, V. Pipirą, 

A. Korniką, A. Dagelytę-Čekanauskienę ir kitus sportininkus. 

Prof. A. Stanislovaičio knygos ir monografijos: Lietuvos olimpinės rinktinės sportininko 

dienynas (bendraautorius, 2002), Trumpųjų nuotolių bėgimas (bendraautorius, 2006), Trenerio 

knyga. Fizinis rengimas (2007), Lengvoji atletika (2008) ir kt. 


