
Vilniaus aukcionas
2014 m. gegužės 30 d. 18 val.

XXXII





Vilniaus 
aukcionas

2014 m. gegužės 30 d. 18 val.
XXXII
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

Ekspozicija:
gegužės 28–29 d. 10–18 val. 
gegužės 30 d. 10–14 val. 
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

registracija: www.menorinka.lt 



Turinys
Miestas          4
Lietuvos dailė         12
Išeivijos dailė          44
Lietuvos grafika         48
Varia Lituanica         50



Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Sveiki, mielieji,

šis aukciono rinkinys – labai lituanistinis. Ir turiu pasakyti, kad su lietuviška daile yra smagu dirbti: jos kontekstai, 
prasmės ir artefaktai – suprantami ir artimi. Tai formuoja mūsų lokalią meno rinką, kuri galbūt niekada neįgaus 
tarptautiškumo dimensijos, tačiau tai bus tarsi nišinė, lokali rinka, kuri turi savo aiškų braižą ir išskirtinumą. Būtent 
tokie dalykai Europoje yra labai vertinami meno mylėtojų, kurie ieško nenuvalkiotų, unikalių, autentiškų meno scenų 
ir rinkų.

Peržvelgus aukcione pateikiamų kūrinių autorių pavardes matome daug ikoninių Lietuvos dailės vardų. Matome 
ir kur kas mažiau žinomų. Žinomumą dažniausiai, žinoma, lemia talentas, tačiau nepaskutinėje vietoje – ir tiesiog 
sėkmingai susiklosčiusios aplinkybės. Mažiau žinomi autoriai dažnai stokojo būtent šio, antrojo, elemento. Todėl verta 
būti atidiems ir visų pirma vertinti patį kūrinį, jo meninę vertę.

Ir pabaigai – toks nedidelis pastebėjimas. O jis toks: pastebėjau, kad prie meno kūrinių žmonės mažiau pykstasi. 
Matyt, pasąmoningai kažkaip nepatogu meno kūrinių fone vienas ant kito šaukti. Tikrai, atkreipkite dėmesį i tai. 

Iki susitikimo XXXII Vilniaus Aukcione gegužės 30 d.
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Miestas

1. Rafaelis Chwolesas (1913–2002)
Vito gatvė
1955, kart., al., 34,5 x 24,5
Sign. AD: R.Chvoles 55
9800 Lt

2. Adomas Miendzyblockis (Adam Międzyblocki, 1883–1956) 
Literatų gatvelė  Vi lniuje
XX a. 4 d–metis, pop., akv., 23,5 x 17,5
Sign. AK: A. Międzyblocki
3500 Lt
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X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

3. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957) 
Gatvės vaizdas
1949, pop., spalv. piešt., 17 x 18,5
Sign. AD: monograma / 1949
13000 Lt
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M i e s t a s

5. Vincas Norkus (1927–2006) 
Katedra ir  Varpinė nuo Šventaragio 
gatvės pusės
1959, kart., al., 39 x 28,5
Sign. AK: parašas – 59 
900 Lt

4. Vincas Norkus (1927–2006) 
Neris  ž iemą (Antakalnis ,  S luškų rūmai)
1960, kart., al., 30,5 x 39,5
Sign. AK: parašas
850 Lt

7. Bronius Uogintas (1946–2013) 
Peizažas su bažnyčia

1980, drb., al., 60 x 73
Sign. AD: B. Uogintas 80 m.

1900 Lt
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X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

6. Pranciškus Porutis (1924–2009)
Miestas 

1996, drb., al., 55 x 60
Sign. AD: P. Porutis

3400 Lt

7. Bronius Uogintas (1946–2013) 
Peizažas su bažnyčia

1980, drb., al., 60 x 73
Sign. AD: B. Uogintas 80 m.

1900 Lt
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M i e s t a s

8. Jonas Čeponis (1926–2003)
Senamiestis  ž iemą
1985, drb., al., 73,5 x 92,5
Sign. AK: J. Čeponis 85
19000 Lt

9. Jonas Mackonis–Mackevičius (1922–2002)
Antakalnio mūrai
1991, drb., al., 55,5 x 46,5
Sign. AK: J. Mackonis 91
2200 Lt

11. Mindaugas Skudutis (g. 1948)
Peizažas su Tri jų  kryžių kalnu

2007, drb., al., 40 x 60
Sign. AD: parašas

3400 Lt
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X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

10. Jerominas Čiuplys (1928–1999) 
Vilniaus vaizdas nuo A. 

Mickevičiaus skvero pusės
1986, pop., akv., 50,5 x 68,5

Sign. AD: J. Č. 86
950 Lt

11. Mindaugas Skudutis (g. 1948)
Peizažas su Tri jų  kryžių kalnu

2007, drb., al., 40 x 60
Sign. AD: parašas

3400 Lt



10

M i e s t a s

12. Giedrius Kazimierėnas (g. 1948)
Bokštas 
1997, drb., al., 50 x 60
Sign. AD: Paris / Giedrius 79
3900 Lt

13. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
Mano kampas (prie  įė j imo į  Dai lės 
akademiją)
1974, drb., al., 104 x 103
9600 Lt
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X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

15. Vladimiras Kasatkinas (1924–2012)
Praha.  Karol io  t i l tas .

1979, drb., al., 72 x 92
Sign. AD: 79 г./ВКасаткин

7800 Lt

14. Neemija Arbit Blatas (1908–1999) 
Florenci ja
1960, fan., al., 59 x 91,5
Sign. AD: A. Blatas / 1960 Florence
44000 Lt
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Lietuvos dailė

Darbas sukurtas Paryžiaus laikotarpiu, apie kurį pats Gudaitis pasakoja taip: „Užsispyriau kaip nors įvaldyti 
piešinį. Lankyti kokių nors gerų mokyklų negalėjau, nes neturėjau lėšų, todėl pasirinkau vadinamąsias laisvas 
akademijas. Jų Monparnase buvo nemažai. Aš pasirinkau Kolarosio akademiją, eskizų skyrių [...]. Viduje – 
tarytum amfiteatras, jo centre pozuoja modelis. Sėdėdavo modeliai profesionalai. Jie keisdavosi [...]. Tai buvo 
nepaprastai atkaklus darbas. Tą akademiją lankiau kelerius metus ir beveik kiekvieną vakarą eidavau čia dirbti. 
Iš to laikotarpio yra mano Paryžiaus piešiniai.“
Cit. in: Tomas Sakalauskas, Antanas Gudaitis: septyni vakarai su dailininku (Vilnius, Mintis, 1989): ps. 39-40.

16. Kazimieras Alchimavičius (1940–1916) 
Čigonė
187[?], drb., al., 37,5 x 29,5
Sign. VK: Alchimowicz 187[?]
Kūrinys dalyvavo 1932 m. parodoje Lenkijoje Malarstwo polskie 
XIX wieku / Wystawa w Muzeum Wielkopolskiem
44000 Lt

17. Antanas Gudaitis (1904–1989) 
Moters  torsas

1932, pop., sangv., 54 x 30 (60 x 38)
Sign. AK: Gud

18000 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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19. Bari Egizas (1869–1946) 
Moters   portretas 
1938–1946, pop., piešt., akv., 35 x 28 (50 x 32,5)
4200 Lt

18. Bari Egizas (1869–1946) 
Damos su skrybėle  portretas 
1938–1946, pop., past., akv., 45,5 x 28,5 (50 x 32,5)
7200 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

23. Adomas Galdikas (1893–1969) 
Peizažas su akveduku

1947–1952, kart., temp., 39 x 59
6000 Lt

20. Kazimieras Stabrauskas 
(1869–1929) 
Freskos bažnyčios  interjere
~1911–1913, kart., past., 49 x 67
Sign. AD: K. Stabrowski
25000 Lt

21. Boleslovas Buika 
(Bolesław Buyko, 
1876–1940)
Veneci jos  peizažas
~1920, pop., akv., 33 x 48
Sign. AD: Buyko
3200 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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22. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Kaprio peizažas

1914–1929, fan., al., 26 x 21
Sign. AD: J. Mackevičius

5200 Lt

23. Adomas Galdikas (1893–1969) 
Peizažas su akveduku

1947–1952, kart., temp., 39 x 59
6000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

24. Kazys Šimonis (1887-1978)
Geležinis  vi lkas
1934, kart., temp., 50,7 x 67,5
Sign. AK: K. Šimonis / 1934
11000 Lt

25. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Pakluonis
XX a. 5–6 d–metis, pop., akv., 32 x 45
Sign. AD: K. Šimonis
9800 Lt

26. Kazys Šimonis (1887-1978)
Sodybos l iekanos

XX a. 7–8 d–metis, kart., temp., 36 x 52
Sign. AK: K. Š.

5800 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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27. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Vėjel is

XX a. 5–6 d–metis, pop., akv., 27 x 32,5
Sign. AC: ŜK

8800 Lt
25. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Pakluonis
XX a. 5–6 d–metis, pop., akv., 32 x 45
Sign. AD: K. Šimonis
9800 Lt

26. Kazys Šimonis (1887-1978)
Sodybos l iekanos

XX a. 7–8 d–metis, kart., temp., 36 x 52
Sign. AK: K. Š.

5800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

28. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) 
Audrotas  saulėlydis  Kuršių Neri joj
1938, drb., al., 46 x 52
Sign. AK: AŽemaitis–Žm. / - 38 –
A. Žmuidzinavičiaus darbų katalogo Nr. R968
28000 Lt

Ankstesni paveikslo savininkai:
Jurgis Dagilis (1903–1941) – Lietuvos teisininkas, žurnalistas, leidėjas, katalikų veikėjas, 1941 m. ištremtas į 
Sibirą, ten ir miręs; Juozas Dagilis (1889–1965) – Lietuvos politikas ir katalikų veikėjas, Lietuvos II ir III Seimo 
narys. 1929–1932 m. įsteigė Vilijampolės parapiją ir pastatė šv. Juozapo bažnyčią. 



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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29. Gerardas Bagdonavičius (1901–1986) 
Sodyba Kražių apyl inkėje
1930, pop., piešt., akv., 17,5 x 33,5
Sign. AD: GBagdonavičius/1930 m. 
1500 Lt

30. Vytautas Mackevičius (1911–1991)
Peizažas su gubomis
XX a. vid., drb. ant kart., 35 x 47,5
Sign. AK: VMack.
3600 Lt

31. Vytautas Mackevičius (1911–1991)
Neris  t ies  Vi lniumi
XX a. vid., drb., al., 32 x 44
1800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

32. Jonas Buračas (1898–1977)
Kaune Neries  apyl inkė
1938, drb., al., 39 x 41
Sign. AD: J. Buračas / 38.
4800 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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33. Česlovas Znamierovskis (1890–1977) 
Laukuose
1954, drb., al., 96 x 147
Sign. AD: CZnamierowski /54 
14750 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

34. Jonas Vaitys (1903–1963) 
Peizažas su upe
1960, drb., al., 57,5 x 71
Sign. AK: JVaitys 60
11500 Lt

35. Antanas Rūkštelė (1906-1990)
Prie  ežero
XX a. II p., drb., al., 51 x 76,5 
Sign. AD: ARūkštelė
3800 Lt

Antanas Rūkštelė – tapytojas, dailėtyrininkas, 1925-29 mokėsi Kauno meno mokykloje, kartu privačiai studijavo tapybą 
pas Petrą Kalpoką ir Joną Mackevičių. 4 d-mečio pradžioje lankė privačią Justino Vienožinskio studiją. 4 d-metyje dalyvavo 
jaunųjų dailininkų veikloje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Australiją, o 1955 m. į JAV. Nuo 1932 dalyvavo parodose 
Lietuvoje, Vokietijoje, Australijoje, JAV. Išeivijos tarpsnio kūrybai būdinga sentimentalus patriotizmas, iliustratyvumas, 
kartais – saloninės dailės tendencijos.

J. Mulevičiūtė in: Lietuvos dailininkų žodynas 1918 – 1944 (sud. I. Dobrovolskaitė  ir kt., Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas, 2013), t. 3: 1918–1944. 



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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34. Jonas Vaitys (1903–1963) 
Peizažas su upe
1960, drb., al., 57,5 x 71
Sign. AK: JVaitys 60
11500 Lt

35. Antanas Rūkštelė (1906-1990)
Prie  ežero
XX a. II p., drb., al., 51 x 76,5 
Sign. AD: ARūkštelė
3800 Lt

36. Nežinomas autorius (XX a., Lietuva)
Vištyčio  ežeras
1983, kart., temp., 70 x 75
Sign. AK: neįsk. sign., 83
750 Lt

37. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)
Peizažas
1984, kart., al., 40 x 50,5
850 Lt

38. Sergejus Gračiovas (1922–1993) 
Kalnų peizažas
XX a. 7–9 d–metis, kart., al., 24 x 32
700 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

39. Leonas Katinas (1907–1984)
Medžiai  prie  kel io
1956, kart., al., 24 x 35
Sign. AD: L. Katinas
2000 Lt

40. Adomas Varnas (1879–1979) 
Pajūrio  peizažas
XX a. 7–8 d–metis, drb. ant kart., al., 
55,5 x 70,5
Sign. AK: Varnas
14250 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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41. Vaclovas Kosciuška (1911–1984) 
Kopos ir  jūra

1959, drb., al., 42 x 50
3400 Lt

42. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)
Ryto peizažas

1960, kart., al., 34,5 x 43,5
2400 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

43. Pranas Paškevičius (1921–2009)
Kiemas Palangoje
1958, drb., al., 55,5 x 74,5
950 Lt

44. Pranas Paškevičius (1921–2009)
Takelis
1967, drb., al., 72 x 60
950 Lt

45. Vilius Ksaveras Slavinskas (g. 1943)
Palvė pavasarį
1982, pop., akv., 46 x 68
Sign. AD: parašas
900 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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46. Romas Dalinkevičius (1950–2001) 
Kopose

XX a. 9–10 d–metis, kart., al., 50 x 60
Sign. AK: monograma

1600 Lt

47. Vincas Kisarauskas (1934–1988) 
Be pavadinimo

1963, drb., al., 73 x 101
Sign. AD: Kisa 63

25000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

48. Algirdas Petrulis 
(2015–2010) 
Pavasaris
1982, drb., al., 81 x 100,5
Sign. AD: petrulis 
12000 Lt

49. Algirdas Petrulis (2015–2010) 
Abstrakti  kompozici ja
2006, pop., mišri techn., 25 x 35
Sign. AD: 06/petrulis 
1700 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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52. Algimantas Švėgžda (1941–1996)
Belkino peizažas

1988, pop., past., 25,3 x 36,2
Sign. AD: Švėgžda 88

2700 Lt

50. Nežinomas autorius (XX a., Lietuva)
Krėsle  sėdinčios  moters  portretas
XX a. 5 d–metis, drb., al., 122 x 121
950 Lt

51. Valerija Zalensienė (1925–1997) 
Moters  portretas
1961, kart., al., 66 x 49
900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

53. Leonas Katinas (1907–1984)
Moters  portretas
XX a. 8 d–metis, drb., al., 133,5 x 91,5
Sign. AK: L. Katinas
12000 Lt

54. Algirdas Petrulis (2015–2010)
Dirbtuvėje
1986, drb., al., 92 x 73
Sign. VD: petrulis 86
Repr. in: Algirdas Petrulis (Vilnius: Lietuvos aido galerija, 2001): 56
17000 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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56. Valerija Ostrauskienė (1927–1997) 
Mergaitė 
1979, kart., temp., 40,5 x 32
Sign. AD: V.Ostr./79 XI
1800 Lt

55. Valerija Ostrauskienė (1927–1997) 
Ieva
1968, drb., al., 50 x 70
Sign. AK: V.Ostr./68 m.
2900 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

58. Romualdas Audrūnas Kunca (1935–2011)
Moters  aktas
1985, drb., al., 100 x 81
Sign. AD: RKun 
6400 Lt

57. Valerija Zalensienė (1925–1997) 
Madona
1973, drb., al., 110 x 85
Sign. AD: parašas / 73
12750 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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59. Antanas Martinaitis (1939–1986) 
Svečias  mano kambary
1979–1980, drb., al., 73 x 65,5
36000 Lt



34

L i e t u v o s  d a i l ė

60. Jūratis Zalensas (g. 1952)
Natiurmortas  su verbomis
XX a. 9 d–metis, drb., al., 70,5 x 64,5
Sign. AK: Zalensas
4400 Lt

61. Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974)
Natiurmortas  su gėl ių  puokšte
XX a. vid., lenta., al., 61 x 45,5
Sign. AK: Max Band
7400 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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Kosciuška, kaip ir jo gimnazijos laikų bendramoksliai Vladas Drėma, Balys Macutkevičius, didžiąją gyvenimo 
dalį praleido Vilniuje. Čia, legendinėje Vytauto Kairiūkščio studijoje, įgijo pirmuosius dailės įgūdžius. Nepaisant 
dešimtmetį trukusios „emigracijos“ į Kauną, kur meno mokykloje dailininkas tęsė meno studijas, ir stažuotės 
Paryžiuje, jo vardas visą laiką buvo siejamas su Vilniaus lietuvių kultūra. Šis biografijos faktas, kurio išraiška 
tapo įvairiausi kūriniai Vilniaus tema, imponavo amžininkams, rūpi ir mums. 
G. Jankevičiūtė in: XX a. romantikas Vaclovas Kosciuška (Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2011): p. 7

62. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1985–1972)
Natiurmortas  su gėl ių  puokšte žal ioje  vazelėje
XX a. 6 d–metis, drb., al., 50,5 x 40,5
Sign. AK: S de Romer
5600 Lt

63. Vaclovas Kosciuška (1911–1984) 
Natiurmortas  su pavasarinių gėl ių  puokšte ir  žais l iuku
1961, kart., al., 59 x 68
Sign. AD: VKosciuška/1961
4600 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

36

64. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983) 
Natiurmortas  su gėlėmis
1974, drb., al., 70 x 60
Sign. AD: parašas 74
7800 Lt

65. Jonas Čeponis (1926–2003) 
Šventinis  natiurmortas 

1990, drb., al., 60,5 x 75
Sign. AK: J.Čeponis 90.

11750 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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67. Eduardas Urbanavičius (1931–2008)
Puokštė
1989, kart., al., 43 x 52
Sign. AD: E. Urbanav.
2700 Lt

66. Leonas Katinas (1907–1984)
Natiurmortas  su vaza ir  vazonu
XX a. 8 d–metis, pop., akv., 47 x 34,5
Sign. AD: L. Katinas
2400 Lt

65. Jonas Čeponis (1926–2003) 
Šventinis  natiurmortas 

1990, drb., al., 60,5 x 75
Sign. AK: J.Čeponis 90.

11750 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

68. Viačeslavas 
Sokoleckis (g. 1938)
Natiurmortas  su 
daržovėmis
2010, drb., al., 81 x 
116,5
Sign. AD: VSokoleckis 
10.
6900 Lt

69. Sigitas Nenorta (1933–1999) 
Artojas  ir  vaisiai
1999, drb., al., 80 x 64
Sign. AD: S.Nenorta
2400 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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70. Povilas Ričardas Vaitiekūnas 
(g.1940)

Debesys virš  Pažaisl io 
pievos

1985, pop., akv., 55 x 74,5
Sign. AD: parašas 85

7600 Lt

71. Viktoras Vizgirda  
(1904–1993) 

Miestel io  pakraštyje
1984, drb., akr., 86 x 112
Sign. VK: V. Vizgirda / 84

27000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

72. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
Kaukė „Šakelė  ant  lentos“
1987, pop., past., 50 x 60
Sign. VD: Stasys
12500 Lt

74. Henrikas Natalevičius (g. 1953)
Gaisras  miške

1988, kart., al., 24,5 x 34,5
Sign. AD: Natal. 88

1300 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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73. Henrikas Natalevičius (g. 1953)
Trys f igūros

1994, kart., al., 17 x 20,5
Sign. AD: Natal. 94

1200 Lt

74. Henrikas Natalevičius (g. 1953)
Gaisras  miške

1988, kart., al., 24,5 x 34,5
Sign. AD: Natal. 88

1300 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

75. Romanas Vilkauskas (g. 1949) 
Be pavadinimo (Dvi  f igūros)
XX a. pab., drb., mišri techn., 24,5 x 34
900 Lt

76. Jerominas Čiuplys (1928–1999) 
Peizažas su skrendančiomis 
žuvimis
XX a. 8–9  d–metis, pop., akv., 51 x 
73,5
950 Lt

77. Antanas Martinaitis (1939–1986) 
Be pavadinimo (Angelas  prie  stalo)
1976, pop., past., 30,5 x 42,5
Sign. VK: 76.VI / parašas
2900 Lt



X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s
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79. Silvestras Džiaukštas (g. 1928)
Žemaitukas
1991, kart., al., 79 x 49
Sign. AD: S. Džiaukštas
4900 Lt

78. Ignacas Martinaitis (1937-1993)
Sapnas su amžinybės ratais
1973, fan., al., 14,3 x 9
Kitoje pusėje – dedikacija 
600 Lt
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Išeivijos dailė

80. Jonas Rimša (1903–1978) 
Skalbimo diena
1958–1960, drb., al., 50,5 x 41
Sign. AD: J. Rimša
17000 Lt
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X X X I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

81. Pranas Gailius (g. 1928)
Akvariumas
1952, drb., al., 54,5 x 45
Sign. AD: pranas – 52 
9800 Lt
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I š e i v i j o s  d a i l ė

82. Aleksandra Kašubienė (g. 1923)
Natiurmortas  su smuiku ir  virduliu
1963, pop., mišri techn., 60,5 x 47,5
Sign. AK: A. Kasuba 63
2900 Lt

83. Viktoras Petravičius (1906–1989)
Be pavadinimo (Stirnos)
1984, pop., spalv. monotip., 71 x 51
Sign. VK: Petravičius / 84
3800 Lt

84. Viktoras A. Petravičius (1906-1989)
Mano gimtinėje
XX a. 5 d–metis, pop., linoraiž., 24 x 45,5, tir. 17/50
Sign. AK: 17/50 Mano gimtinėje. In my native Country, 
AD: V.A.Petravičius
1400 Lt

85. Marija Tūbelytė–Kuhlmann (g. 1923)
Natiurmortas
XX a. II p., kart., akr., 28 x 35
Sign. AK: M. Tubelis
900 Lt
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86. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997) 
Ši ltas  gražus rudenėlis
XX a. 7–8 d–metis, pop., tušas, akv., 60 x 45
Sign. AC: V.K.Jonynas 
2000 Lt

87. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997) 
Hamletas
1948, pop., sangv., 63,5 x 48
Sign. AK: Hamlet/VKL/1948 
2000 Lt
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Lietuvos grafika

88. Adomas Galdikas (1893-1969)
Raitas  šaulys
~1910–1920, pop., tušas, plunksnelė, 17,5 x 23,2
Sign. AK: Adas, AD: Galdikas
Provinencija: iš diplomato ir rašytojo Igno Šeiniaus (1889–1959) kolekcijos
2800 Lt

89. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1985–1972)
Namas Kelmėje
1931, pop., piešt., 23 x 19
Sign. AK: 25.8–31, AD: Zofia Romer
1500 Lt

90. Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1985–1972)
Gatvelė  Kelmėje
1931, pop., piešt., 15 x 21,5
Sign. AK: Kielmy 25.8–31 
1500 Lt
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91. Vladas Drėma (1910–1995)
Klaipėda.  1945.I .28.
1945, pop., medžio raiž., 34 x 23,7
Sign. AD klišėje: monograma 45; apačioje pieštuku: Vl.Drėma
2900 Lt

93. Algimantas Švėgžda (1941–1996)
Be pavadinimo

1987, pop., ofortas., 9,8 x 14,8
Sign. AK: E.d‘a; AD: Švėgžda 87; AD (klišėje): .A.Š.87.

1400 Lt

92. Stasys Krasauskas (1929 – 1977)
Jaunystė
1961, pop., linoraiž., 57,5 x 42,5
Sign. AD: autografas 61
4200 Lt
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Varia Lituanica

„1774 metais Romos antikvaras L. Miris (Lodovico Mirri) ėmėsi iniciatyvos atkasti vadinamąsias „Tito 
termas“, o iš tiesų Nerono „Aukso namų“ griuvėsius [...]. Kadangi daiktinių radinių rasta nedaug, tai sumanus 
antikvaras sugalvojo panaudoti tuose griuvėsiuose atskleistas freskas su visa jų architektūrine ornamentika 
ir reprodukuoti jas graviūromis. Panašios senienų graviūros tuo metu buvo labai populiarios ir turėjo tarp 
kolekcionierių didelę paklausą. Ją sužadino garsusis Dž. Piranesis (G. Piranesi) savo ofortais [...]. Miris per 
keturiolika mėnesių atkasė šešiolika užgriuvusių kambarių, tuomet vadinamų grotomis (grotte), t.y. požemiais. 
Rasta labai įdomi ir turtinga sienų tapyba su gausia ornamentika, gimininga Pompėjos architektūrinei 
ornamentikai, vadinamai trečiuoju, arba „kandeliabriniu“, stiliumi. Nuo renesanso laikų šis stilius populiariai 
vadinamas groteskiniu („grotesco“), t.y. laisva, kupina kaprizingos fantazijos bei keistų būtybių ornamentika. 
Atrastiesiems sienų paveikslams bei ornamentams perpiešti Miris pasisamdė Pranciškų Smuglevičių ir 
architektą Vinčencą Breną (Vincenzo Brenna, 1745–1830). Smuglevičius perpiešė visus figūrinius siužetus, o 
Brena – architektūrinius ir ornamentinius. Smuglevičius vienas nupiešė 35 piešinius, o kartu su Brena – 20, 
Brena vienas – 5 piešinius. 60 piešinių išgraviravo varyje grafikas M. Karlonis (Marco Carloni). Šios graviūros 
sudarė albumą, išleistą 1776 metais ir pavadintą „Tito termų liekanos ir jų vidaus tapyba“ („Vestigia delle Terme 
di Tito e loro interne pitture“). Tas leidinys yra šiandien didelė bibliografinė retenybė [...].  Smuglevičius [...] 
kopijavo šias freskas prie lempų šviesos, varginančiomis sąlygomis. Jam teko ne tik kopijuoti, bet ir papildyti 
trūkstamas sunaikintų freskų vietas. [...] Freskose įvairūs senovės romėnų bei graikų dievai, kaip Neptūnas, 
Plutonas, Apolonas, Venera, Bakchas, Cerera, Pomona ir kiti, o taip pat įvairios nimfos ir satyrai. Greta 
sutinkamos ir mirtingųjų žmonių scenos, daugiausia apeiginės arba erotinio pobūdžio. Aplinkui figūras gana 
daug laisvos erdvės, panašiai kaip ir Pompėjos freskose. Visa tai sudarė linksmą ir giedrą, gyvą ir išraiškingą 
dievų ir žmonių pasaulį, kupiną šventiškos nuotaikos ir nerūpestingo laisvumo. [...] Leidėjas buvo patenkintas 
Smuglevičiaus kūrybiniu darbu, albumo įžangoje jis reiškia pagarbą jaunam dailininkui, giria jo sumanumą 
ir išradingumą. „Tito termų“ freskų albumas plačiai išgarsimo abu jį parengusius dailininkus. [...] Albumas 
turėjo neabejotiną pasisekimą, o leidėjas daug pelno. Albumo leidėjo ir dailininkų pavardės skambėjo visų 
lūpose. Reklamos tikslais Miris 1776 m. kovo mėn. surengė šių graviūrų parodą Vatikane, o patį albumą 
dedikavo popiežiui Pijui VI. Parodą lankė kardinolai, popiežiaus dvariškiai, diplomatinis korpusas, dailininkai, 
kolekcionieriai ir gausūs turistai. Visi jie gyrė tapytojo Smuglevičiaus mitrią ranką ir pastabią akį. Jo vardas tapo 
populiarus visame pasaulyje.“
Vladas Drėma, Pranciškus Smuglevičius (Vilnius, Vaga, 1973): p. 57–63.
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94. Pranciškus Smuglevičius (1745–1807, dail.)
Marco Carloni (1742–1796, grav.)
Antikinė scena (Nr.  13)
Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776–1787) 
1776–1787, pop., vario raiž., akv., guašas, 31 x 40,4 (klišė), 59,3 x 71,4 (lakštas)
Sign. AK: F. Smugliewicz disegno, AD: M. Carloni incise 
AC: Presso Ludovico Mirri Mercante di Quadri incontro al Palazzo Bernini a Roma
7000 Lt
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V a r i a  L i t u a n i c a

95. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549–1616, užsak.)
Thomas Makovius (Makowski, 1575–1630, sud.)
Gerrits (Gerard) Hessel (1581–1632, raiž.)
Willem (Guilhelmus) Janssonius (1571–1638, leid.) 
Magni  Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum i l l i  adiacentium exacta  descriptio
1613 (nurodyta žemėlapyje); 1635–1650 (pasirodė W. Blaeu atlase „Theatrum orbis terrarum“), akvarele spalvintas vario 
raiž., 76 x 74
Leista Amsterdame, Jansonijaus leidykloje
Repr. in: Lietuva žemėlapiuose (Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002): 55.
24000 Lt

Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis yra lietuviškos kartografijos pradininkas. 1590–1600 m. jis finansavo 
lauko kartografavimo ekspedicijas, kurių metu, Radvilos Našlaitėlio užsakymu buvo sudarytas pirmas, itin 
tikslus (lyginant su tuo metu cirkuliavusiais Europos regioniniais žemėlapiais, į kurių akiratį patekdavo ir 
Lietuva) LDK žemėlapis. Šis žemėlapis laikomas iškiliausiu LDK renesanso kartografijos kūrinių. 
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97. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957) 
Sceninio kostiumo projektas 
„Sentikė“
1948, pop., mišri techn., 31 x 23,5
Sign. AD: monograma / 1948
7000 Lt

96. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957) 
Portretas  iš  šono
1935, pop., piešt., tušas, 35 x 26,5
Sign. AK: monograma /1935 / London
7000 Lt

98. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957) 
Parko vaizdas su statula
1940, pop., akv., tušas, 37,5 x 26,5
Sign. AK: monograma / Dobujinsky 1940
16000 Lt
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100. Balys Buračas (1897–1972)
Įvairių  fotograf i jų  etnograf ine tematika r inkinys ,  40 vnt . 
XX a. 4–5 d–metis, sid. br. atsp., ~ 9 x 14
Nuotraukuose fiksuojama:  malūnai (Jurgeliškių km., Šiaulių apskr.), pilys (Kauno, Veliuonos, Labūnavos, Raudondvario), dvarai (Baisogalos), Kelmės 
žydų sinagoga, Tarpučiai (Kapsų kaimas), Druskininkų bažnyčios  ir “Villa Linksma” vaizdas nuo Druskonio ežero, laivai Klaipėdos uoste,  Vilijos krantai 
prie okupuotos Lietuvos, Trakų apskr. (dail. J. Buračo foto),  aukštaitiško tipo kluonas, Užgavėnės Žemaitijoje, dievdirbių portretai, kryžiai iš įvairių 
Lietuvos vietų.
1400 Lt

99. Ben Shahn (1898–1969) 
Plakatas  „This  is  Nazi  brutal i ty“
Poster No. 11 issued by the United States 

Office of War Information, Washington DC
1942, pop., poligraf., 96 x 72

Sign. AD: Ben Shahn
2300 Lt
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p. – pusė 
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pab. – pabaiga
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piešt. – pieštukai
poligraf. – poligrafija (spauda)
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pr. – pradžia
® - rezervinė kaina 
raiž. – raižinys, raižytojas 
raš. – rašalas 
relj. – reljefas
repr. – reprodukuota(s) 
s. ad. – sausa adata
sangv. – sangvina 
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sud. – sudarytoja(s) 
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tir. – tiražas
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užsak. – užsakovas 
V. – viršuje
VDA – Vilniaus dailės akademija

Sutrumpinimai



Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros nustatytos Meno kūrinių pardavimo 

aukcione tvarka ir sąlygos (toliau – „Meno kūrinių aukciono taisyklės“) 
yra privalomos visiems aukciono dalyviams. Pasirašydamas Registracijos 
anketą aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad yra susipažinęs su 
Meno kūrinių aukciono taisyklėmis, jas suprato bei pastabų ir pretenzijų 
dėl jų neaiškumo, netikslumo ir/ar nevisapusiškumo neturi.

1.2. Aukcionas – Meno rinkos agentūros (toliau – „Aukciono namai“) 
organizuojamas ir vykdomas viešas kultūros ir meno vertybių (toliau – 
„Meno kūrinių“) pirkimas-pardavimas aukcione, kai Meno kūriniai siūlomi 
pirkti keliems asmenims per Aukciono namus, o  Meno kūrinio pirkimo-
pardavimo sandoris sudaromas su tuo aukciono dalyviu, kuris aukcione 
pasiūlo už jį didžiausią kainą (toliau – „Pirkėjas“).

1.3. Aukciono namai – tarpininkas tarp aukcionui Meno kūrinį 
pateikusio savininko (toliau – „Savininkas“) bei Pirkėjo.

1.4. Aukciono administracija – aukciono vedėjas (aukcioną vedantis 
asmuo), aukciono protokoluotojas, aukciono finansininkas ir kiti už 
aukciono organizavimą ir vedimą atsakingi asmenys.

1.5. Aukciono meno kūrinių ekspozicija – aukcionui pateiktų meno 
kūrinių viešas eksponavimas, vykstantis ne trumpiau nei 2 dienos iki 
aukciono pradžios. 

1.6. Aukciono dalyvis – asmuo, užsiregistravęs dalyvauti aukcione 
kaip aukcione siūlomų meno kūrinių potencialus pirkėjas. 

1.7. Aukciono dalyvio atstovas – asmuo, fiziškai atstovaujantis 
aukciono dalyvį aukciono metu. Aukciono dalyvis privalo nurodyti savo 
atstovo vardą ir pavardę registracijos anketoje, o atvykęs į aukcioną, 
aukciono dalyvio atstovas privalo pateikti Aukciono namų administracijai 
asmens dokumentą bei aukciono dalyvio raštišką įgaliojimą dalyvauti 
aukcione pirkėjo teisėmis. 

1.8. Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama 
kiekvieno aukcione parduodamo meno kūrinio galutinė kaina ir pirkėjas. 
Aukciono metu daromas audio ir video įrašas yra aukciono protokolo dalis. 

1.9. Dalyvio numeris – aukciono dalyvio kortelė su numeriu, kurią jis 
iškelia, siūlydamas savo kainą.

1.10.  Intervalas – aukcionuojamo Meno kūrinio kainos didinimo tarpas.
1.11. Katalogas – aukcionui pateikiamų meno kūrinių aprašymas, 

nurodant meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, 
išmatavimus, pradinę kainą ar estimaciją bei kitus duomenis.

1.12. Kūrinio pasas – oficialus aukcionui pateikto meno kūrinio 
dokumentas, kuriame nurodomas objekto pavadinimas, autorius, sukūrimo 
laikas ir vieta, technika ir medžiagos, išmatavimai, būklė, signatūros bei 
kiti objekto identifikacijai svarbūs duomenys. 

1.13.  Meno kūrinys – aukcionui pateiktas ir aukciono dalyviams įsigyti 
siūlomas meno ar kultūros kūrinys ar objektas. Meno kūrinys ar kūriniai, 
aukcionuojamas(-i) kaip vienas objektas (turintis vieną numerį ir kainą 
kataloge) sinonimiškai gali būti įvardinamas kaip „lotas“.

1.14. Pabrangimas – skirtumas tarp Meno kūrinio galutinės 
(pardavimo) ir pradinės kainos.

1.15. Pardavimo kaina – didžiausia aukciono metu už Meno kūrinį 
aukciono dalyvių pasiūlyta kaina. Į šią kainą neįskaičiuotas pridėtinės 
vertės mokestis (PVM), kuris  pridedamas prie  meno kūrinio pardavimo 
kainos. Aukciono namai naudoja maržinę PVM apskaičiavimo schemą (LR 
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 107 str.).

1.16. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama aukcione pradedant 
konkretaus meno kūrinio pardavimą. Ši kaina yra be PVM.  

1.17. Rezervinė kaina – konfidenciali suma (aukštesnė už nurodytą 
kataloge pradinę kainą), kurios aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas 
neparduotu. Ji pažymima ženkleliu ® kataloge prie konkretaus kūrinio 
kainos. 

2. Registracija dalyvavimui aukcione
2.1. Dalyvauti ir pirkti aukcione gali fiziniai ir juridiniai asmenys. 

Fiziniai asmenys, dalyvaujantys aukcione, turi būti ne jaunesni kaip 18 

metų. Pirkėjas aukcione dalyvauja asmeniškai, arba telefonu, arba per savo 
atstovą, arba užregistruodamas Nedalyvaujančio pirkėjo anketą.

2.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti aukcione pirkėjo teisėmis, 
turi užsiregistruoti – užpildyti registracijos anketą. 

2.3. Registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti 
šiuos duomenis (i) fizinis asmuo – vardas, pavardė, adresas, telefonas, 
elektroninio pašto adresas; (ii) juridiniai asmenys – pavadinimas, 
įmonės kodas, buveinės adresas, PVM mokėtojo kodas, telefonas, faksas, 
elektroninio pašto adresas, interneto svetainė, banko rekvizitai, įgalioto 
įmonės atstovo dalyvauti aukcione vardas, pavardė, telefonas, elektroninio 
pašto adresas. Registracijos anketoje Aukciono dalyvis turi nurodyti, ar 
nupirktą kūrinį jis išsigabens pats, ar reikės transportavimo paslaugų, 
taip pat – ar reikės tarpininkavimo paslaugų, jei kūrinys bus išvežamas į 
užsienį. 

2.4.  Norintys dalyvauti aukcione telefonu, turi užpildyti Telefoninio 
aukciono dalyvio anketą, kurioje būtina nurodyti lotų, dėl kurių norima 
varžytis, numerius, bei telefono numerį, kuriuo Aukciono namų darbuotojai 
susisieks su dalyviu tiesiogiai aukciono eigoje. Jeigu telefono numeris yra 
registruotas Lietuvoje, ir dalyvis fiziškai yra Lietuvoje, už telefono ryšį 
moka Aukciono namai. Jeigu telefono numeris yra registruotas ne Lietuvoje, 
arba jei dalyvis yra už Lietuvos ribų – dalyvis. Aukciono namai neatsako už 
telefoninio ryšio sutrikimus. 

2.5. Nedalyvaujančio pirkėjo anketą gali pildyti asmenys, norintys 
pirkti aukcione, bet nedalyvaujantys fiziškai pačiame aukciono renginyje. 
Nedalyvaujančio dalyvio anketoje, be įprastinėje registracijos anketoje 
teikiamų duomenų, dalyvis turi nurodyti kūrinį (-ius), kuriuos jis nori 
pirkti, bei didžiausią kainą, kurią jis sutinka mokėti už tą kūrinį (be 
PVM). Protokolavimo tikslais Aukciono namai savo nuožiūra suteikia 
Nedalyvaujančiam dalyviui numerį. 

2.6. Anketą galima užpildyti „on-line“ aukciono namų interneto 
svetainėje, arba užpildyti kataloge esančią formą ir atsiųsti faksu. 
Registruotis taip pat galima aukciono organizavimo vietoje ekspozicijos 
metu ar prieš aukciono pradžią. 

2.7. Registracijos anketos, siunčiamos faksu arba registruojantis 
„on-line“ turi būti gaunamos likus nemažiau 4 val. iki aukciono pradžios. 
Registracija aukciono vietoje baigiasi likus 10 min. iki aukciono pradžios.

2.8. Aukciono namai atsako už registracijos duomenų 
konfidencialumą. Anketose pateikta informacija nebus perduota, perleista 
ar kitu būdu atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to 
imperatyviai reikalauja galiojantys teisės aktai.

2.9. Aukciono namai deda visas pastangas, kad kūrinių metrikos 
būtų tikslios ir pateikiami teisingi duomenys apie aukcione parduodamus 
meno kūrinius, tačiau neprisiima atsakomybės už galimas klaidas. 
Aukciono dalyviai yra primygtinai raginami pirkti tik atidžiai apžiūrėję 
norimus įsigyti kūrinius priešaukcioninėje ekspozicijoje bei kritiškai 
įvertinti jų būklę ir autentiškumą. Aukciono dalyviai gali konsultuotis su 
Aukciono namų ekspertais arba atsivesti į ekspoziciją savo ekspertus bei 
remtis jų rekomendacijomis dėl pirkimo. Aukciono namai po pirkimo fakto 
nepriima jokių pretenzijų dėl nusipirktų kūrinių. 

3. Aukciono vykdymo tvarka
3.1. Aukcionas vyksta Aukciono namų nustatytoje vietoje nustatytu 

laiku, kurie  nurodomi Kataloge bei Aukciono namų interneto svetainėje.
3.2. Aukciono namai suteikia galimybę visiems suinteresuotiems 

asmenims apžiūrėti aukciono meno kūrinių ekspozicijoje visus meno 
kūrinius ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki aukciono pradžios. 
Užsiregistravę gali gauti nemokamą Aukciono namų specialistų 
konsultaciją dėl aukcionui pateikiamų objektų. Dėl individualios 
konsultacijos laiko būtina iš anksto susitarti Aukciono namų tinklalapyje 
nurodytais telefonais. 

3.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo 
parduodamų meno kūrinių skaičiaus, aukcionas gali vykti be pertraukos 
arba su pertrauka. 



3.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną meno kūrinį (autorius, 
pavadinimas, sukūrimo metai) ir skelbia pradinę kainą. Pradinė meno 
kūrinio kaina didinama tokiais intervalais:

100 Lt –  999 Lt: didinimo intervalas yra kas 50 Lt;
1000 Lt – 2999 Lt: didinimo intervalas yra kas 100 Lt;
3000 Lt – 9999 Lt: didinimo intervalas yra kas 200 Lt;
10000 Lt – 14999 Lt: didinimo intervalas yra kas 250 Lt, 
15000 Lt – 19999 Lt: didinimo intervalas yra kas 500 Lt;
20000 Lt – 49999 Lt: didinimo intervalas yra kas 1000 Lt;
50000 Lt – 79999 Lt: didinimo intervalas yra kas 2000 Lt;
80000 Lt ir daugiau – didinimo intervalas yra kas 5000 Lt;
3.5 Aukciono dalyviai, siūlydami kainą, turi aiškiai pakelti dalyvio 

numerį, nukreiptą į aukciono vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo siūlomą 
kainą.

3.6. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas 
iš pirkėjų nebesiūlo didesnės kainos, aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą 
didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio dalyvio numerį ir kainą pakartoja 
3 kartus, fiksuodamas plaktuko dūžiu. Nuskambėjus plaktuko dūžiui, meno 
kūrinys laikomas parduotu, o didžiausia pasiūlyta kaina ir ją pasiūliusio 
dalyvio numeris įrašomi aukciono protokole.

3.7. Aukcionuojant kūrinius Aukciono namų darbuotojai skambina ir 
atstovauja telefonu dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems, atitinkamas 
registracijos anketas užpildžiusiems, aukciono dalyviams. 

3.8. Jeigu kyla ginčas tarp aukcione fiziškai dalyvaujančių pirkėjų ir 
dalyvaujančių telefonu arba užpildžiusių Nedalyvaujančio pirkėjo anketą 
(pvz. paskelbus kainą tiksliai vienu metu pakeliami numeriai), pirmenybė 
suteikiama fiziškai aukcione dalyvaujančiam asmeniui. Jeigu kyla ginčai 
tarp aukciono dalyvių dėl pirmumo, aukciono vedėjas savo sprendimu gali 
kūrinį, dėl kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. 

3.9. Jeigu yra keli Nedalyvaujančio pirkėjo anketą užpildę asmenys, 
kurie tam pačiam kūriniui (lotui) nurodė tą pačią kainą, tuomet pirmenybė 
suteikiama tam pirkėjui, kuris anketą užpildė anksčiau. 

3.10.  Aukcione valstybinėms kilnojamųjų kultūros vertybių 
saugykloms suteikiama pirmenybė įsigyti kultūros vertybes, įrašytas į 
nesančių valstybinėse saugyklose valstybės saugomų kilnojamųjų kultūros 
vertybių registrą. Paskelbus aukcione galutinę meno kūrinio, kuris yra 
kultūros vertybė, kainą, valstybinės saugyklos atstovas turi pirmumo 
teisę šį meno kūrinį nupirkti. Šiuo atveju valstybinės saugyklos atstovas 
turi garsiai pareikšti apie tokį sprendimą dar prieš pereinant prie sekančio 
meno kūrinio aukcionavimo. Valstybinės saugyklos atstovas turi būti 
užsiregistravęs aukcione bei fiziškai jame dalyvauti, turėti institucijos 
vadovo įgaliojimą pirkti meno kūrinius aukcione. 

3.11. Ženklelis ® kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra 
konfidenciali rezervinė kaina, kurios aukcione nepasiekus, kūrinys 
laikomas neparduotu. 

3.12. Pasibaigus aukcionui, aukciono dalyviai grąžina aukciono 
administracijai dalyvių numerius. 

3.13. Aukciono namai savo nuožiūra gali įvesti arba atšaukti įėjimo 
į aukciono renginį su bilietais sistemą, bei savo nuožiūra nustatyti bilietų 
kainas. Pirkėjams, kurie aukcione pirko meno kūrinį, bilieto kaina yra 
grąžinama atsiimant nusipirktą kūrinį. 

4. Atsiskaitymas
4.1. Iškart po aukciono meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie 

aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą sąskaitą. 
4.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam meno kūriniui 

išrašo išankstinio apmokėjimo sąskaitą (du egzempliorius), kurioje nurodo 
meno kūrinio numerį ir privalomą sumokėti kainą (su PVM). Pirmasis 
išankstinio apmokėjimo sąskaitos egzempliorius įteikiamas aukciono 
dalyviui, antrasis  lieka aukciono administracijoje, kuri sąskaitos rekvizitus 
įrašo į aukciono protokolą.

4.3. Telefonu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam pirkėjui sąskaita 
yra išsiunčiama faksu ir/ar elektroniniu paštu kitą darbo dieną; ją privalu 

apmokėti banko pavedimu per 5 darbo dienas (įskaitant tą dieną, kai 
sąskaita buvo gauta faksu ir/ar elektroniniu paštu). Sąskaitos originalas, 
drauge su kūrinio pasu, bus atiduotas atsiimant nupirką kūrinį.

4.4 Užmokėti už meno kūrinį galima aukciono vietoje grynais pinigais, 
arba banko kortele (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro), arba 
banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas po aukciono. 

4.5. Mokant aukciono vietoje banko kortele ar grynais pinigais, aukciono 
dalyviui išrašomas grynųjų pinigų priėmimo kvitas bei atiduodamas meno 
kūrinys ir kūrinio pasas. 

4.6. Sumokėjus banko pavedimu, meno kūrinys atiduodamas Pirkėjui 
kai pinigai įplaukia į Aukciono namų sąskaitą. Banko pavedime būtina 
nurodyti pirkėjo vardą ir pavardę, arba įmonės pavadinimą, bei įsigyto 
meno kūrinio pavadinimą arba numerį. 

4.7.Aukciono namai nepriims įmokų už meno kūrinį iš trečiųjų asmenų, 
tik iš užsiregistravusių ir didžiausią kainą už objektą pasiūliusių dalyvių, 
kaip tai yra fiksuota aukciono protokole, nebent yra atskiras, dar prieš 
aukciono pradžią pasirašytas trišalis susitarimas tarp Aukciono namų, 
aukciono dalyvio ir mokėtojo. 

4.8. Pirkėjas privalo atsiimti meno kūrinį per 3 darbo dienas nuo pinigų 
sumokėjimo momento. Jei pirkėjas neatsiima meno kūrinio per nurodytą 
laiką, jam skaičiuojami mokesčiai už meno kūrinio saugojimą – 0,2 % meno 
kūrinio pirkimo vertės už vieną parą. 

4.9. Jei meno kūrinį pirkėjui pristato Aukciono namai, jie meno kūrinį 
turi išsiųsti per 60 val. nuo piniginių lėšų pateikimo į Aukciono namų 
sąskaitą. Už pristatymą Aukciono namai ima papildomą mokestį, kuris turi 
būti sumokėtas kartu su mokesčiu už nusipirktą meno kūrinį. Į šią sumą 
įskaičiuojami pakavimo, transportavimo, muitinės  bei draudimo pervežimo 
metu (jei taikytina) kaštai.

4.10. Kartu su nusipirktu meno kūriniu pirkėjui išduodamas oficialiai 
aukciono namų patvirtintas jo pasas.

4.11.  Atsiimdamas meno kūrinį, pirkėjas privalo pasirašyti Meno 
kūrinių atidavimo pirkėjams žurnale arba analogiškame kurjerio 
pateikiamame dokumente. Šiuo parašu patvirtinama, kad pirkėjas Aukciono 
namams neturi jokių pretenzijų. 

4.12. Jeigu meno kūrinys yra kultūros ir meno vertybė, įrašyta į 
valstybinę apskaitą, jis išduodamas pirkėjui kartu su Kultūros vertybių 
apsaugos reglamentu. 

4.13. Jeigu Pirkėjas nori meno kūrinį (kuriam daugiau kaip 50 metų) 
išvežti į užsienį, jis turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 
m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1424 patvirtintomis Kilnojamųjų kultūros 
vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklėmis 
bei kontaktuoti su atsakinga institucija – Kultūros paveldo departamentu. 

4.14. Jeigu Pirkėjas laiku – per 5 darbo dienas po aukciono – neatsiskaito 
su Aukciono namais už įsigytą meno kūrinį, jis neribotam laikui praranda 
teisę dalyvauti Aukciono namų rengiamuose aukcionuose, o jo pavardė ir 
įsiskolinimo suma viešai skelbiama Aukciono namų interneto svetainėje 
bei paviešinama kitais Aukciono namų pasirinktais viešosios informacijos 
skleidimo kanalais. Aukciono namai gali pasiūlyti tokiais atvejais meno 
kūrinį pirkti pirkėjui, aukciono eigoje siūliusiam intervalu mažesnę kainą. 
Aukciono namai taip pat turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmonę ar 
į teismą ginti savo pažeistas teises įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant 
ieškinį dėl reikalavimo pripažinti meno kūrinio pirkimą-pardavimą 
įvykusiu bei reikalavimą sumokėti Aukciono namams bei pardavėjui 
priklausančias sumas.  

5. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas 
5.1. Meno kūrinių aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra 

taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
5.2. Ginčai, kylantys dėl Aukciono namų organizuojamo ir vykdomo 

meno kūrinių aukciono tvarkos, sąlygų, aukcione parduotų meno kūrinių 
perleidimo pirkėjams ir kitų susijusių atvejų, sprendžiami Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.



1. Main Definitions
1.1. The terms and conditions established by UAB Meno Rinkos 

Agentūra for the sale of artworks at the auction (hereinafter referred 
to as the Art Auction Rules) are binding on all bidders. By signing the 
registration form, the bidder irrevocably confirms that he has familiarized 
himself with the Art Auction Rules, has understood them, and has no 
comments and/or claims regarding their ambiguity, inaccuracy, and/or 
incompleteness.

1.2. The Auction is a public purchase-sale of objects of cultural and 
artistic value through an auction organized and held by UAB Meno Rinkos 
Agentūra (hereinafter referred to as the Auction House), where works of 
art are offered for sale to several persons through the Auction House and 
the contract for the sale-purchase of a work of art is concluded with the 
highest bidder (hereinafter referred to as the buyer).

1.3. The Auction House is the intermediary between the owner who 
has submitted the work of art to the auction (hereinafter referred to as the 
owner) and the buyer.

1.4. The auction administration is the auctioneer (the person 
conducting the auction), the auction recorder, the auction accountant, and 
other persons responsible for organizing and conducting the auction.

1.5. Pre-auction viewing is the public exhibition of the works of art 
submitted for auction, held at least two days before the start of the auction.

1.6. The bidder is a person who has registered to participate in the 
auction as a potential buyer of the works of art offered at the auction.

1.7. The bidder’s representative is the person who physically 
represents the bidder during the auction. The bidder must indicate his 
representative’s first and last name on the registration form, and upon 
arrival at the auction, the bidder’s representative must submit to the 
administration of the Auction House his personal identification and the 
bidder’s written authorization to represent him at the auction as a buyer.

1.8. The auction record is the document recording the final price and 
buyer for each work of art sold at the auction. The audiovisual recording 
made during the auction is part of the auction record.

1.9. The bidder’s number is the numbered bidding paddle that the 
bidder raises when bidding.

1.10. An increment is the increase in the price of the work of art being 
auctioned.

1.11. The catalogue is the description of the works of art submitted for 
auction. It specifies the author, title, year of creation, measurements, initial 
or estimated price of the work of art, and other data.

1.12. The certificate of authenticity is the official document of the work 
of art submitted for auction. It indicates the title of the object, its author, 
time and place of creation, technique and materials used, measurements, 
condition, signatures, and other data important for its identification.

1.13. The work of art, or artwork, is the artistic or cultural work or 
object submitted for auction and offered for sale to bidders. A work or 
works of art being auctioned as a single object (with a single number and 
price in the catalogue) may synonymously be called a lot.

1.14. The increase in price is the difference between the final (selling) 
price and the initial price of the work of art.

1.15. The selling price is the highest bid offered by bidders for a work 
of art during the auction. This price does not include the value-added tax 
(VAT), which is added to the selling price of the work of art. The Auction 
House uses the VAT margin scheme to calculate the VAT (§107 of the VAT 
Law of the Republic of Lithuania).

1.16. The initial price is the first price announced at the auction when 
starting the sale of a specific work of art. This price does not include the 
VAT.

1.17. The reserve price is a confidential amount higher than the initial 
price indicated in the catalogue. If it is not reached during the auction, the 
work is considered unsold. It is indicated in the catalogue by the symbol ® 
beside the price of a specific work of art.

2. Bidder Registration
2.1. Natural and legal persons may participate and make purchases 

in the auction. Natural persons participating in the auction must be at 

least eighteen years old. The bidder participates either personally or by 
telephone or through his representative or by registering an absent bidder 
form.

2.2. A bidder who wishes to participate in the auction with rights of 
purchase must register by filling out the registration form.

2.3. On the registration form, the bidder must indicate the following 
information: (i) a natural person – first and last name, address, telephone 
number, E-mail address; (ii) a legal person – name, company code, company 
address, VAT payer’s code, telephone number, fax number, E-mail address, 
Web site, and banking details as well as the first and last name, telephone 
number, and E-mail address of the company representative authorized 
to participate in the auction. On the registration form, the bidder must 
indicate whether he will collect the purchased work of art himself or will 
need transportation services, also whether he will need the services of an 
intermediary if the work of art is to be taken abroad.

2.4. Those who wish to participate in the auction by telephone must fill 
out the telephone bidder form, on which they need to indicate the numbers 
of the lots they want to bid on as well as the telephone number at which 
employees of the Auction House will be able to reach them during the 
auction. If the telephone number is registered in Lithuania, and the bidder 
is in Lithuania, the Auction House will pay for the telephone connection. 
If the telephone number is registered outside Lithuania, or if the bidder is 
outside Lithuania, he must pay for the telephone connection. The Auction 
House is not responsible for problems with the telephone connection.

2.5. The absent buyer form may be filled out by persons who want to 
buy an artwork at the auction but are not physically present at the auction 
event itself. On the absent bidder form, apart from the information provided 
on the usual registration form, the bidder must indicate the work(s) of art 
that he wants to buy and the highest (pre-VAT) price he is willing to pay for 
this work of art. At its own discretion, for purposes of record keeping, the 
Auction House gives a number to the absent bidder.

2.6. The registration form may be filled out online on the Web site of 
the Auction House, or the form in the catalogue may be filled out and sent 
by fax. Bidders may also register at the auction location during the pre-
auction viewing or before the start of the auction.

2.7. Registration forms sent by fax or filled out online must be received 
no later than four hours before the start of the auction. Registration at the 
auction location ends ten minutes before the start of the auction.

2.8. The Auction House is responsible for the confidentiality of 
registration data. The information provided on registration forms will not 
be transmitted, transferred, or otherwise disclosed to any third parties, 
except as required by law.

2.9. The Auction House makes every effort to ensure that the works 
of art to be sold at the auction are correctly identified and that accurate 
information is provided about them, but it does not assume responsibility 
for possible errors. Bidders are strongly urged to make purchases only 
after closely inspecting the works they want to acquire during the pre-
auction viewing and to critically evaluate their condition and authenticity. 
Bidders may consult experts from the Auction House or bring their own 
experts to the pre-auction viewing and rely on their recommendations 
concerning making a purchase. After a purchase has been completed, the 
Auction House does not accept any claims concerning the works of art that 
have been bought.

3. The Auction Procedure
3.1. The auction is held at the location and time set by the Auction 

House and indicated in the catalogue and on the Web site of the Auction 
House.

3.2. The Auction House provides an opportunity for all interested 
persons to view all the works of art at a pre-auction viewing at least two 
business days before the auction. Registered bidders may receive a free 
consultation from Auction House specialists concerning the objects to be 
auctioned. An appointment for an individual consultation must be made 
by calling one of the telephone numbers indicated on the Web site of the 
Auction House.

3.3. The auction starts at the designated time. Depending on the 
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number of works of art to be sold, the auction may be held with or without 
a break.

3.4. The auctioneer briefly presents each work of art (author, title, year 
of creation) and announces its initial price. The initial price for a work of art 
may be increased by the following increments:

     100 Lt –      999 Lt: by increments of      50 Lt;
  1,000 Lt –   2,999 Lt: by increments of    100 Lt;
  3,000 Lt –   9,999 Lt: by increments of    200 Lt;
10,000 Lt – 14,999 Lt: by increments of    250 Lt;
15,000 Lt – 19,999 Lt: by increments of    500 Lt;
20,000 Lt – 49,999 Lt: by increments of 1,000 Lt;
50,000 Lt – 79,999 Lt: by increments of 2,000 Lt;
80,000 Lt      or more: by increments of 5,000 Lt.
3.5. When offering a bid, a bidder must clearly raise his bidding paddle 

with the number facing the auctioneer and loudly announce his bid.
3.6. The auctioneer repeats each bid offered. When none of the bidders 

offers a higher bid, the auctioneer announces the final, highest bid offered, 
the number of the bidder who offered it, and repeats the amount of the bid 
three times with a stroke of his gavel. After the stroke of the gavel, the work 
of art is considered sold, and the highest bid offered and the number of the 
bidder who offered it are recorded in the auction records.

3.7. While the works of art are being auctioned, employees of the 
Auction House represent by telephone the absent bidders who have filled 
out the relevant registration form.

3.8. If a disagreement arises between bidders present at the auction 
and those participating by telephone or those who have filled out the absent 
bidder form (e.g. numbers are raised at exactly the same time after a bid 
has been announced), priority is given to the person physically present 
at the auction. If disagreements arise between bidders about priority, the 
auctioneer may decide to restart the auction of the work over which the 
disagreement arose.

3.9. If several persons who filled out the absent bidder form make the 
same bid for the same work (lot), priority is given to the bidder who filled 
out the form earlier.

3.10. During the auction, state depositories for movable objects of 
cultural value are given the right of pre-emption to acquire works of art 
included in the register of movable objects of cultural value that are not held 
by state depositories but are protected by the state. When the final bid has 
been announced for a work of art that has cultural value, the representative 
of a state depository has the right of pre-emption to buy this work of art. In 
this case, the representative of a state depository must audibly announce 
his intention before the auctioning of the next work of art has begun. The 
representative of a state depository must be registered for the auction and 
physically present and have the authorization of the head of the institution 
to buy works of art at the auction.

3.11. In the catalogue, the symbol ® beside the price for a work means 
that there is a confidential reserve price. If this price is not reached during 
the auction, the work is considered unsold.

3.12. After the auction has ended, the bidders must return their bidding 
numbers to the auction administration.

3.13. At its discretion, the Auction House may introduce or revoke 
a ticket system for admission to the auction event and set ticket prices. 
Bidders who bought an artwork during the auction will be refunded the 
price of their ticket when they collect the work they have bought.

4. Payment
4.1. Immediately after the auction, the bidder who has bought a work 

of art must go to the table of the auction administration and get the invoice 
issued to him.

4.2. For each work of art sold, the auction administration issues a 
prepayment invoice (in two copies) that indicates the number of the 
work of art and the price to be paid (including VAT). The first copy of the 
prepayment invoice is given to the bidder, and the second is kept by the 
auction administration, which enters the details of the invoice into the 
auction records.

4.3. Invoices for absent and telephone bidders are sent by fax and/or 
E-mail on the next working day; they must be paid by bank remittance 

within five working days (including the day on which the invoice was 
received by fax and/or E-mail). The original copy of the invoice, together 
with the certificate of authenticity, will be presented when the sold artwork 
is collected.

4.4. Payment for a work of art may be made at the auction location 
by cash or bank card (Visa/Visa Electron/MasterCard/Maestro) or bank 
remittance to the account indicated by the Auction House no later than five 
working days after the auction.

4.5. When payment is made at the auction location by bank card or 
cash, the bidder is given a cash receipt and the work of art along with its 
certificate of authenticity.

4.6. When payment is made by bank remittance, the work of art is given 
to the buyer after the money has been received in the account of the Auction 
House. The bank remittance must indicate the buyer’s first and last name 
or the name of the company as well as the title or number of the work of art 
acquired.

4.7. The Auction House will not accept payment for a work of art from 
a third party, but only from the registered bidder who offered the highest 
price for an object as indicated in the auction records, unless a separate 
tripartite agreement was signed before the auction between the Auction 
House, the bidder, and the payer.

4.8. The buyer must collect his work of art within three working days 
after payment of the money. If the buyer fails to collect his work of art within 
the indicated period, he will be charged for storage of the work of art – 0.2% 
of the purchase price of the work of art per day.

4.9. If the work of art is to be delivered to the buyer by the Auction 
House, it must dispatch this work within sixty hours after payment has been 
received in the account of the Auction House. The Auction House will charge 
an additional fee for delivery, which must be paid together with the price 
for the purchased work of art. This amount includes all applicable costs for 
packing, transportation, customs, and insurance during transportation.

4.10. Together with the work of art purchased, the buyer will receive a 
certificate of authenticity issued by the Auction House.

4.11. Upon receiving his work of art, the buyer must sign a record book 
for the delivery of artworks to buyers or a similar document presented by 
the courier. This signature certifies that the buyer does not have any claims 
against the Auction House.

4.12. If a work of art is listed in state records as an object of cultural and 
artistic value, it will be given to the buyer together with the Regulations for 
the Protection of Cultural Treasures.

4.13. If a buyer wants to take a work of art (which is more than fifty 
years old) out of the country, he must comply with the Rules for Exporting 
Movable Cultural Treasures and Antiques From the Republic of Lithuania, 
approved by Act No. 1424 of the Government of the Republic of Lithuania on 
9 November 2004, and he must contact the responsible state institution – 
the Department for Cultural Heritage.

4.14. If a buyer fails to pay the Auction House in a timely manner (within 
five working days after the auction) for the work of art he has acquired, he 
loses the right to participate in auctions held by the Auction House for an 
unlimited period of time, and his name and the amount of his debt will be 
publicly announced on the Web site of the Auction House and made public 
through other channels for the dissemination of public information chosen 
by the Auction House. In such cases, the Auction House may offer the work 
of art to the bidder who made the second last bid during the auction. The 
Auction House also has the right to apply to a debt collection agency or to 
a court to defend its violated rights according to the procedure prescribed 
by law. This procedure includes filing a claim demanding that the purchase-
sale of the work of art be declared as having taken place and that the 
amounts owed be paid to the Auction House and the seller.

5. Applicable Law and Dispute Settlement
5.1. These art auction rules shall be construed, interpreted, and 

implemented in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.
5.2. Any disputes arising from the terms and conditions of the auction 

of artworks organized and held by the Auction House, the transfer of 
artworks sold at the auction to buyers, and other related matters shall be 
settled in compliance with the laws of the Republic of Lithuania.

Terms and conditions for the sale of artworks at the auction
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Aukciono dalyvio registracijos anketa

Data: _________________  Aukciono numeris: ____

vardas 

pavardė 

adresas 

Įmonė Pavadinimas:
Įm. kodas: 
PVM mok. kodas: 
Adresas:

mob. tel. 

el. paštas 

□ sutinku gauti Meno rinkos agentūros naujienlaiškį
ar aukcione dalyvaus 
tiesiogiai?

□  Taip 
□  Ne 
Atstovo vardas, pavardė:
Įgaliojimo atstovauti dokumentas:
(turi pateikti atvykęs į aukciono vietą)

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: 

Apmokėjimo forma
(terminas – 5 darbo 
dienos)

□ grynaisiais
□ banko pavedimu 
□ kreditine kortele (pildyti toliau tik nedalyvaujantiems pirkėjams):
kortelė: Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro
kortelės numeris: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
galioja iki:  mėn. _ _  metai _ _ _ _
Apsaugos kodas: _ _ _  (3 skaičių kodas kitoje kortelės pusėje po kortelės numerio 
parašo laukelyje)
Kortelės savininko vardas ant kortelės:_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESU SUSIPAŽINĘS SU MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKA IR  SĄLYGOMIS BEI SU JOMIS  SUTINKU

parašas

Aš pageidauju pirkti šiuos aukciono kūrinius, už kuriuos siūlau šias maksimalias kainas bei laimėjimo 
atveju besąlygiškai įsipareigoju apmokėti MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKOJE IR SĄLYGOSE 
nurodytais terminais:

Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas Maksimali mano siūloma 
kaina Lt,  be PVM

        *   
*

1.

2.

3.

4.

5.

*Jeigu pageidaujate aukcione dalyvauti telefonu, tuomet užuot nurodę maksimalią siūlomą kainą, pažymėkite 
varnele stulpelyje     . Telefonu varžytis galima tik dėl tų lotų, kurių pradinė kaina aukštesnė nei 1000 Lt. Aukciono 
namai neatsako už telefoninio ryšio sutrikimus.

Primename, kad kainos kataloge nurodomos be PVM. PVM dydis yra apskaičiuojamas naudojant „PVM nuo 
maržos“ schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 106 str.)

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (+370 5) 230 7200
arba info@menorinka.lt

Nedalyvaujančių ar telefonu dalyvaujančių pirkėjų anketos turi būti gautos ne vėliau nei likus 4 
valandoms iki aukciono pradžios

Partneriai



Auction Participant’s Registration Form

Date: _________________  Auction Number: ____

First Name 

Last Name 

Address 

Firm Name:
Business Code:
VAT Code: 
Address: 

mob. tel. 

E-Mail 

□ I agree to receive the Art Market Agency newsletter.
Will you participate 
in the auction 
personally?

□  Yes 
□  No 
Your representative’s first and last name:
Document authorizing him/her to represent you:
(must be presented upon arrival at the auction)

Will transportation 
services be needed 
for the purchased art 
work?

□  No
□  Yes
Delivery address: 

Method of payment
(deadline – 5 working 
days)

□ Cash
□ Bank draft 
□ Credit card (to be filled out only by nonparticipating buyers):
Card: Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro
Card number: _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _
Expires:  month _ _  year _ _ _ _
Security code: _ _ _  (3 digit code on the back of the card below the card number 
signature field)
Card holder’s name on the card: _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I HAVE ACQUAINTED MYSELF WITH THE TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF ART WORKS AT THE 
AUCTION AND AGREE TO THEM.

signature

I wish to buy the following art works being auctioned, i offer the following maximum bids for them, and 
if my bid wins, i unconditionally agree to pay for them in accordance with the TERMS AND CONDITIONS 
INDICATED FOR THE SALE OF ART WORKS AT THE ACTION:

No. L o t 
no.

Name of lot Maximum bid offered in Lt, 
excluding VAT

   *

1.

2.

3.

4.

5.

* If you wish to participate in the auction by telephone, instead of indicating the maximum bid you are willing to 
offer, please check column      . You may bid by telephone only for those lots whose opening bid is higher than 1000 
Lt. The Auction House does not assume responsibility for problems with the telephone connection.

Please remember that the prices in the catalogue do not include VAT. The amount of VAT is calculated by 
following the “VAT margin scheme” (LR Value Added Tax Law, art. 106).

After filling out this form, please send it to us by
fax (+370 5) 230 7200 or e-mail info@menorinka.lt

Nonparticipating and telephone bidders must submit this registration form
no later than 4 hours before the beginning of the auction.
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