
 
 
 

1 
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS 
APELIACINIO TEISMO 

 
NUTARTIS 

dėl apeliacinio skundo priėmimo ir apeliacinės kolegijos sudarymo organizavimo 
 

2021-11-03, Kaunas 
 
 

 APELIACINIO SKUNDO PATEIKIMO APLINKYBĖS 
 

1. Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – ir LASF) 39 tikrieji nariai (toliau – 
Pareiškėjai) kreipėsi į LASF tarybą dėl nepasitikėjimo LASF prezidentu Sauliumi Girdausku 
(toliau – Pareiškimas). 
 

2. Pareiškėjai nurodė, jog Saulius Girdauskas, vairuodamas automobilį neblaivus, savo 
elgesiu šiurkščiai pažeidė LASF etikos ir drausmės kodeksą (toliau – Kodeksas). 
 

3. Saulius Girdauskas pateikė atsiliepimą į Pareiškimą, kuriame nurodė, jog su Pareiškimu 
nesutinka. 
 

4. LASF etikos ir drausmės komisija (toliau – Komisija) 2020-09-14 sprendimu (toliau – 
Sprendimas) nusprendė: (i) pripažinti, jog Saulius Girdauskas pažeidė Kodeksą; (ii) skirti 
Sauliui Girdauskui sankciją – 1500 EUR baudą. 

 
5. Sprendime nurodoma, kad Komisija vertino Sauliaus Girdausko elgesį Kodekso ribose. 

Komisijos vertinimu, Saulius Girdauskas savo elgesiu padarė žalą automobilių sporto 
reputacijai ir diskreditavo automobilių sportą. 
 

6. Nesutikdamas su Sprendimu, Saulius Girdauskas (toliau – Apeliantas) pateikė LASF 
apeliaciniam teismui (toliau – Apeliacinis teismas) 2020-09-18 apeliacinį skundą (toliau – 
Apeliacinis skundas). 
 

7. Apeliantas Apeliacinio teismo prašo: (i) panaikinti Sprendimą ir drausmės bylą nutraukti; 
arba (ii) pripažinti, jog Komisijos Sprendimas paremtas įrodymais, neturinčiais teisinės 
galios, ir atnaujinti drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimą. 
 
 
 APELIACINIO SKUNDO PRIĖMIMAS 

 
8. Drausmės pažeidimo byloje, pradėtoje pagal Pareiškėjų Pareiškimą, vertinami 2020 m. 

Apelianto veiksmai ir jų atitikimas Kodekso nuostatoms, todėl taikytina Kodekso redakcija, 
kuri buvo priimta 2017-03-25 LASF eiliniame narių suvažiavime (Kodekso 42 straipsnio 1 
dalis; prieiga per internetą: https://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2013/12/LASF-Etikos-ir-
drausm%C4%97s-kodeksas-2017.pdf). 
 

9. Skundus dėl Komisijos priimtų sprendimų apeliacine tvarka nagrinėja Apeliacinis teismas 
(Kodekso 23 straipsnio 6 dalis, 24 straipsnio 3 dalis). Apeliacinio teismo pirmininkas (toliau 
– Pirmininkas) išsprendžia apeliacinio skundo priėmimo klausimą (Kodekso 39 straipsnio 
5 dalis). 
 

10. Apelianto pateiktas Apeliacinis skundas atitinka Kodekse įtvirtintus reikalavimus, todėl yra 
priimtinas (Kodekso 39 straipsnio 1-4 dalys). 

https://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2013/12/LASF-Etikos-ir-drausm%C4%97s-kodeksas-2017.pdf
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 APELIACINĖS KOLEGIJOS SUDARYMO ORGANIZAVIMAS 

 
11. Pagal Apeliacinio teismo darbo nuostatų (toliau – Nuostatai; prieiga per internetą: 

https://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2021/06/2021-Apeliacinio-teismo-nuostatai-FINAL-
su-pastab.pdf) 7.4 punktą Pirmininkas organizuoja apeliacinės kolegijos (toliau – Kolegija) 
sudarymą. 
 

12. Kiekviena ginčo šalis per 10 kalendorinių dienų nuo Apeliacinio teismo pranešimo gavimo 
turi pasirinki po vieną arbitrą iš LASF eiliniame narių suvažiavime patvirtintų arbitrų sąrašo 
(prieiga prie arbitrų sąrašo: https://www.lasf.lt/lt/lasf-struktura/; Nuostatų 7.5 punktas). 
 

13. Pažymėtina, jog Kolegijos nariu negali būti nė vienas pareiškėjas ar jo atstovas, ar 
vairuotojas, organizatorius, arba oficialus varžybų asmuo, tiesiogiai susijęs su nagrinėjama 
apeliacija ar prašymu (Nuostatų 7.8 punktas). 
 

14. Be to, Komisijai, nagrinėjusiai Pareiškimą, pirmininkavo Kazimieras Vasiliauskas, kuris šiuo 
metu yra Apeliacinio teismo pirmininkas. Taigi, Kazimieras Vasiliauskas negali būti 
Kolegijos, kuri nagrinės Apeliacinį skundą, pirmininku. Nuostatų 7.9 punktas numato, jeigu 
Pirmininkas tiesiogiai yra susijęs su nagrinėjama apeliacija ar yra kitokių priežasčių dėl kurių 
Pirmininkas negali pirmininkauti Kolegijai, Kolegijos pirmininką išrenka šalių pasirinkti 
arbitrai iš LASF eiliniame narių suvažiavime patvirtinto Arbitrų sąrašo, ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo jų paskyrimo į Kolegiją. 
 

15. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, Apeliacinis teismas 
 

n u t a r i a : 
 

1. nustatyti 10 kalendorinių dienų terminą nuo šios nutarties gavimo dienos, per kurį 
LASF tikrieji nariai, pateikę pareiškimą dėl nepasitikėjimo LASF prezidentu Sauliumi 
Girdausku, pasirinktų vieną arbitrą iš LASF eiliniame narių suvažiavime patvirtintų 
arbitrų sąrašo (prieiga prie arbitrų sąrašo: https://www.lasf.lt/lt/lasf-struktura/); 
 

2. nustatyti 10 kalendorinių dienų terminą nuo šios nutarties gavimo dienos, per kurį 
Saulius Girdauskas pasirinktų vieną arbitrą iš LASF eiliniame narių suvažiavime 
patvirtintų arbitrų sąrašo (prieiga prie arbitrų sąrašo: https://www.lasf.lt/lt/lasf-
struktura/); 

 
3. apie šalių pasirinktus arbitrus informuoti Apeliacinį teismą el. p. lasf@lasf.lt ir 

apeliacinis@lasf.lt; 
 

4. nustatyti šalių pasirinktiems arbitrams 5 darbo dienų nuo jų paskyrimo į Kolegiją 
terminą, per kurį šalių pasirinkti arbitrai išsirinktų Kolegijos pirmininką iš LASF 
eiliniame narių suvažiavime patvirtintų arbitrų sąrašo (prieiga prie arbitrų sąrašo: 
https://www.lasf.lt/lt/lasf-struktura/); 
 

5. apie arbitrų pasirinktą Kolegijos pirmininką informuoti Apeliacinį teismą el. p. 
lasf@lasf.lt ir apeliacinis@lasf.lt. 

 
 
Apeliacinio teismo pirmininkas             Kazimieras Vasiliauskas 
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