
	  

SAULIUS	  GIRDAUSKAS	  

GIMĖ	  –	  1970.09.21	  Kaune	  

MOKĖSI	  -‐	  Kauno	  33	  –	  ioje	  vidurinėje	  mokykloje,	  kurią	  baigęs	  mokslus	  
tęsė	  Kauno	  Technologijos	  universitete	  (1989	  –	  1992),	  vėliau	  Vilniaus	  
Gedimino	  Technikos	  universitete	  (2001	  –	  2004)	  –	  	  įgijo	  transporto	  
mašinų	  ir	  įrenginių	  inžinieriaus	  specialybę.	  

ŠEIMYNINĖ	  PADĖTIS	  -‐	  Vedęs.	  Žmona	  Vilma,	  augina	  dukreles	  Justiną	  ir	  
Anetę.	  

ASMENINIAI	  SPORTINIAI	  PASIEKIMAI	  –	  Daugkartinis	  įvairių	  lenktynių,	  
bei	  čempionatų	  nugalėtojas	  ir	  prizininkas:	  

Kartingo	  sportas	  –	  (1980	  –	  1987),	  4	  kartus	  Lietuvos	  čempionas	  Jaunių	  
klasėje	  ir	  1	  vieta	  tarptautinėje	  C2	  klasėje,	  2	  vieta	  buvusios	  tarybų	  
sąjungos	  čempionate	  Jaunių	  klasėje.	  	  	  

Ralio-‐kroso	  lenktynės,	  slalomai,	  hipodromai	  –	  (1986	  -‐	  1987)	  Pirma	  vieta	  Ralio–kroso	  „Viktorija”	  lenktynėse	  
savo	  klasėje	  bei	  prizinės	  vietos	  slalomuose	  ir	  hipodromuose.	  

Automobilių	  ralio	  lenktynės	  –	  (1987	  –	  2012),	  3	  kartus	  Lenkijos	  ralio	  čempionas	  1600m2	  klasėje,	  5	  kartus	  
absoliutus	  Lietuvos	  automobilių	  ralio	  čempionas,	  9	  kartus	  –	  Lietuvos	  automobilių	  ralio	  čempionas	  savo	  
klasėse,	  5	  kartus	  laimėjo	  Ralį	  „Aplink	  Lietuvą“	  Lietuvos	  Prezidento	  taurei	  laimėti,	  nugalėjo	  daugelyje	  
Europos	  šalių	  lenktynių,	  2000	  metais	  buvo	  nominuotas	  Lietuvos	  žurnalistų	  įstegto	  „Metų	  vairu“.	  Nuo	  2000	  
iki	  2004	  metų	  startavo	  Pasaulio	  ralio	  čempionato	  etapuose	  Švedijoje	  V	  ir	  V	  vieta	  klasėje	  N4,	  Suomijoje	  IV	  
vieta	  klasėje	  N4,	  Kipre	  V	  vieta	  klasėje	  N4,	  Vokietijoje	  10	  vieta	  N4	  klasėje,	  Australijoje	  17	  vieta	  N4	  klasėje,	  o	  
2003	  metais	  iškovojo	  pasaulio	  čempionato	  I	  vietos	  taurę	  Turkijoje,	  savo	  klasėje	  N4.	  

Automobilių	  žiedo	  lenktynės	  –	  (1998	  –	  2018),	  “BMW	  Taurė”	  (98-‐	  II	  vieta,	  99-‐	  II	  vieta),	  	  1000	  KM	  lenktynės	  
Palangoje	  aukščiausi	  pasiekimai	  II	  vieta	  absoliučioje	  įskaitoje	  ir	  I	  vieta	  X1	  klasėje.	  NURBURG	  RING	  24	  H,	  
DUBAI	  24	  H,	  

Lenktyniauta	  su	  šiais	  sportiniais	  automobiliais	  –	  Rally	  –	  VAZ	  2105,	  VAZ	  2108,	  Lancia	  Delta	  Integrale	  N4,	  
Lancia	  Delta	  Integrale	  A	  grupė,	  MITSUBISHI	  Lancer	  Evo	  IV,V,VI,VII,VIII,	  MITSUBISHI	  Colt	  open	  klasėje,	  Ford	  
Focus	  WRC,	  Škoda	  Fabia	  WRC.	  Žiedas	  –	  BMW	  Compact,	  MITSUBISHI	  Lancer	  evo	  III,	  AUDI	  A4,	  RENAULT	  
MEGANE	  Trophi.	  

ASMENINIAI	  KARJEROS	  PASIEKIMAI	  –	  UAB	  HAUPAS	  -‐	  komercijos	  direktorius	  	  (94-‐97),	  UAB	  HAUTERA-‐
direktorius	  (97-‐2004),	  Kastyčio	  Girdausko	  ASK-‐Pirmininkas	  (95-‐2004),	  Lietuvos	  Respublikos	  Seimas	  (2004-‐
2008),	  Seimo	  Jaunimo	  ir	  sporto	  komisijos	  pavaduotojas,	  Seimo	  saugaus	  eismo	  komisijos	  narys.	  Lietuvos	  
Respublikos	  Susisiekimo	  Ministerijos	  –	  vice	  Ministras	  (2013-‐2016),	  UAB	  „Vils“	  –	  projektų	  vadovas.	  Nuo	  
2019.03.23	  	  Lietuvos	  automobilių	  sporto	  federacijos	  (LASF)	  Prezidentas.	  


