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

XXIII Vilniaus aukcionas
2012 m. balandžio 5 d. (ketvirtadienis) 18:00 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

Aukciono ekspozicija
balandžio 3-4 d. 10:00-18:00 val.
balandžio 5 d. 10:00-14:00 val.
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)



Turinys 43450
Lietuvos dailė

Lietuvos grafika

Kartografija



Simona Makselienė,
Meno rinkos agentūros direktorė

Sveiki, mielieji,
su pavasariu jus! Ta proga ir aukciono rinkinys toks: pavasariškas, su 
daug gėlių ir peizažų. Lengvas, lyriškas ir... labai lietuviškas. Iš tiesų, 
bene tarptautiškiausi objektai jame – senieji Lietuvos žemėlapiai, 
mat leisti ne Lietuvoje. Džiugu paminėti pirmą kartą Vilniaus 
aukcione pristatomus autorius: Joną Švažą, Igorį Piekurą, rinkoje itin 
retą Liudą Truikį. Gal kiek netikėtu rakursu išvysite ir dažnesnius 
aukciono autorius, pvz. ankstyvus Leono Katino aktus, nepaprastos 
precizikos ir subtilumo Viesulo „Georgikų“ ciklą, anstyvą, Cézanne‘o 
dvasia persmelktą Gailiaus natiurmortą. Na, o kartografijos skiltyje 
pristatomi žemėlapiai yra nediskutuotina kiekvienos lituanistinės 
žemėlapių kolekcijos būtinybė. 

Iki greito susitikimo,
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

1. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Gėlės
1991, kart. ant fan., al., 52 x 40
Sign. AK: parašas 91
950 Lt

2. Valerija Zalensienė (1925–1997)
Bijūnai
~1990, kart., al., 50 x 40
550 Lt

Lietuvos dailė
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L i e t u v o s  d a i l ė

3. Boleslovas Motuza–Matuzevičius (1910–1990)
Natiurmortas su geltonom gėlėm
~1975, kart., al., 60 x 50
1300 Lt

4. Michel Adlen (1898–1980) 
Natiurmortas su gėlių vaza
1929 (?), drb., al., 55 x 38
Sign. AD: Adlen
3800 Lt

Michel Adlen (1898–1980) - vienas iš École de Paris atstovų, gimęs Ukrainoje, atvykęs į Paryžių po studijų 
Vienoje ir Berlyne bei aktyviai reiškęsis Paryžiaus meninėje scenoje XX a. viduryje.
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

5. Halina Bobaryko – Modelska (XX a. I p.)
Natiurmortas su virtuvės rakandais
Drb., al., 51 x 68 
4500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

6. Pranas Gailius (g. 1928) 
Natiurmortas raudono krūmo fone
1952, drb., al., 53 x 68
Sign. AD: Pranas
Repr. in Pranas Gailius. Kūryba (Vilnius, MRA, 2011): p. 46
17000 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

7. Česlovas Znamierovskis (Czeslaw Znamierowski, 1890–1977) 
Saulėlydis prie ežero
XX a. vid., kart., al., 50 x 80
Sign. AD: CZ
2800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

8. Jonas Buračas 
(1898–1977)

Linkuva
1969, drb. ant kart., al., 

45,3 x 63,4
4000 Lt

9. Jonas Buračas 
(1898–1977)

Peizažas (dviguba 
akvarelė)

Pop., akv., 25,4 x 33,9
Sign. AD: J. Buračas

1500 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

10. Rimtas Kalpokas (1908–1999) 
Vinco Mykolaičio–Putino portretas
1947, pop., anglis, guaš., 34,5 x 27
Sign. AD: R. Kalpokas 1947
2600 Lt

11. Eduardas Urbanavičius 
(1931–2008)
Senamiesčio kiemas
1991, fan., al., 90 x 99
Sign. AD: parašas 1991
3600 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

12. Leszek Pindelski (1902–1939)
Vilnius, Stiklių gatvė
1931, kart., al.,  50 x 35
Sign. AD: Wilno 1931/Pindelski
4200 Lt

Leszek Pindelski gimė 1902 m. Lenkijoje Jaslo mieste. Nuo 1917 iki 1927 m. studijavo Krokuvos dailės aka-
demijoje (dėst. Jozef Mehoffer, Ignaci Pienkowski, Wojciech Weiss). 1922–1923 studijų metais apdovanotas 
piniginiu prizu už tapybos darbus. Nuo 1926 m. studijavo Paryžiaus dailės akademijoje (dėst. Jozef Pankiewicz). 
Eksponavo savo tapybos darbus Paryžiuje Jozef Pankiewicz mokinių surengtoje parodoje. Nuo 1930 m. daug 
keliavo po Lenkiją ir Vilniaus kraštą. Buvo įvairių meno draugijų narys. Dalyvavo įvairiose parodose Krokuvoje 
ir Varšuvoje. Prasidėjus karo veiksmams žuvo 1939 m. aviacijos antskrydžio metu.
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

13. Česlovas Janušas (1907–1993)
Valtys mėnesienoje
1942, lenta, al., 50,5 x 60
Sign. AK: Č. Janušas 42
5800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

14. Atrib. Česlovui Janušui (1907–1993)
Gedimino Švelnio portretas
1937–1944, drb., al., 79,5 x 66,3
2900 Lt

15. Atrib. Česlovui Janušui (1907–1993)
Gedimino Švelnio žmonos portretas
1937–1944, drb., al., 79 x 66
2900 Lt

16. Atrib. Česlovui Janušui (1907–1993)
Švelnių vaikų portretas

1937–1944, kart., al., 64 x 57
2900 Lt

Gediminas Švelnys – odininkas, dailiosios odos mokslus baigęs Čekoslovakijoje, nuo 1936 m. dėstęs odos meną I 
valstybinėje amatų mokykloje Kaune (ten pat dėstė ir kurį laiką direktoriumi dirbo Česlovas Janušas).

Besidominčius šių trijų darbų provinencija ir aplinkybėmis, leidžiančiomis atributuoti juos Č. Janušui, 
prašome kreiptis į aukciono namų darbuotojus. 
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

17. Adomas Varnas 
(1879–1979)
Medis prie kluono
1920, kart., al., 24,7 x 34,8 
Sign. AD: AV 1920
Provinencija: iš diplomato 
ir rašytojo Igno Šeiniaus 
(1889–1959) kolekcijos
11800 Lt

18. Adomas Varnas 
(1879–1979)
Peizažas su medžiais
~1920, kart., al., 25 x 34,4
Provinencija: iš diplomato 
ir rašytojo Igno Šeiniaus 
(1889–1959) kolekcijos
11800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

19. Petras Kiaulėnas (1909–1955)
Namelis lygumoje (Cabane dans la plaine)
1946, drb. ant kart., al., 31 x 40,7
Sign. AK: P. Kiaulėnas;  pavadinimas užrašytas ranka kitoje pusėje
14000 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

20. Adomas Galdikas 
(1893–1969)
Abstrakcija
XX a. 6–7 d–metis, pop., 
temp., 54 x 74
Sign. AD: AGaldikas
4200 Lt

21. Adomas Galdikas 
(1893–1969)
Peizažas
XX a. 6–7 d–metis, pop., 
past., 29,5 x 43,5
Sign. AD: Galdikas
3800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

22. Pranas Gailius (g. 1928) 
Vasara Saint-Palais
1976, pop., al., 65 x 50
Repr. in: Pranas Gailius. Kūryba (Vilnius, MRA, 2011): p. 57
24800 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

23. Juozas Pautienius (1900–1978)
Miškas žiemą
1963, kart., al., 50,5 x 60,5
Sign. AK: J. Pautienius 63
8500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

24. Igoris Piekuras (1935–2006) 
Peizažas
1973, fan., al.,  62,5 x 76,5
Sign AD: IP73
2700 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

25. Antanas Vaitkevičius (1905–1968)
Peizažas su upeliu
XX a. 4-tas d–metis, drb., al., 50 x 75
Sign. AK: AVaitkevičius
3000 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

26. Kazys Šimonis (1887–1978) 
Preliudas
1968, fan., temp., 45 x 60
Sign. AD: KŠ
3600 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

27. Jonas Švažas (1925–1976) 
Darbininko portretas
1958, drb., al., 51 x 69
Kitoje pusėje – nežinomo vyro portreto eskizas
Kitas šio darbo variantas, priklausantis Nacionaliniam K.M.Čiurlionio 
dailės muziejui, reprodukuotas albume Lietuvos tapyba (Vilnius, 
1976): p. 246
21800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

28. Jonas Švažas (1925–1976) 
Keturi žvejai
1961, drb., al., 43 x 58
Kitoje pusėje – nežinomo vyro portreto eskizas
15800 Lt



24

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

29. Leonas Katinas (1907–1984)
Sėdinčios moters aktas
1946, drb., al., 60 x 50
Sign. AD: Katinas 46
1500 Lt

31. Leonas Katinas (1907–1984)
Gulinčios moters aktas
1946–7, drb., al., 45 x 66
2200 Lt

30. Leonas Katinas (1907–1984)
Mergaitės aktas
1946–7, drb., al., 104 x 69
Kitoje pusėje – nežinomo autoriaus (Vilniaus dailės instituto studento?) tapytas 
vyro aktas
2800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

32. Leonas Katinas (1907–1984)
Peizažas
1978, drb., al., 105 x 85,5
Sign. AK: LKatinas 78
15000 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

34. Leonas Linas Katinas (g. 1941)
Jono bokštas
1967, fan., al., 100 x 81
2800 Lt

35. Leonas Linas Katinas (g. 
1941)
Langas
1971, fan., al., 85,5 x 116,5
Sign. AK: Linas 1971
2800 Lt

33. Leonas Katinas (1907–1984)
Kompozicija
1980, drb., akr., 50 x 33,5
Sign. AD: L.Katinas 80
2500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

36. Vladimiras Kasatkinas (g. 1924)
Namas prie Kauko laiptų Kaune
1965, kart., al., 50,5 x 69,5
Sign. AD: ВКас65
950 Lt

37. Pranas Porutis 
(1924–2009)

Klaipėdos uoste
1964, kart., al., 34 x 48,5

Sign. AK: P.Porutis
4000 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

38. Vytautas Povilaitis (1927–2009) 
Abstrakti kompozicija
2004, fan., al., 70 x 58,5
Sign. AD: VP 2004
1500 Lt

39. Vytautas Povilaitis (1927–2009) 
Darželis
2002, kart., al., 50 x 70
Sign. AC: VP 2002
1500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

40. Jonas Daniliauskas (g. 1950)
Einanti
1977, drb., al., 100 x 81
Sign. AK: 77 parašas
5800 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

41. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Į žūklę
1964, kart., al., 39,5 x 56,5
4000 Lt

42. Sergejus Gračiovas (1922–1993)
Rudeniško Vilniaus peizažas su 
bažnyčia
1980, kart., al., 46 x 54,5
Sign. AK: parašas 80
1500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

43. Leopoldas Surgailis (g. 1928)
Maloningoji
1963, kart., al., 69,4 x 49,4
17000 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

44. Algis Skačkauskas (1955–2009) 
Madona su straubliu
Kart., al., 100 x 81
Sign. VD: A.Sk 
4600 Lt

45. Algis Skačkauskas (1955–2009) 
Sesuo
2006 (?), drb., al., 92 x 61
Sign. AD: SK
4800 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

47. Povilas Ričardas Vaitiekūnas (g. 1940)
Jonas kieminėtojas
2009, pop., past., 64 x 49
Sign. AK: parašas 2009
6800 Lt

46. Vilmantas Marcinkevičius (g. 1969)
A girl in the Landscape
2002, drb., al., 65 x 50
Sign. AK: Vilmantas 2002
9000 Lt



34

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

Lietuvos grafika

48. 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
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L i e t u v o s  g r a f i k a

49. Liudas Truikys (1904–1987) 
Alebardisto kostiumo projektas G. Verdi operai „Don Carlos“
1978, ton. pop., anglis, past., balt., 101,5 x 68
26000 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

50. Vincas Kisarauskas (1934–1988)
4 ekslibriai Vilniaus universiteto 
400 metų jubliejaus proga
1979, pop., linoraiž., 11,5 x 15 (visi)
Sign. AD: parašas 79 (visi)
1200 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

51. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)
Aktas I
1964, pop., monotip., 50 x 35
Sign. AD: Saulė 64
1000 Lt

52. Saulė Kisarauskienė (g. 1937)
Aktas II
1964, pop., monotip., 50 x 35
Sign. AD: Saulė 64
1000 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

54. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Iš ciklo „Vilnius“. Miesto vaizdas nuo Bekešo kalno
1967, pop., medžio raiž., 50 x 50, tir. 4/20 (70+110)
Sign. AD: parašas 67
Repr. in Rimtautas Gibavičius (sud. I. Korsakaitė, VDA leidykla, 1995): p. 11
1000 Lt

53. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Iš ciklo „Vilnius“. Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios
1967, pop., medžio raiž., 50 x 50, tir. 30/200
Sign. AD: parašas 67
Repr. in Rimtautas Gibavičius (sud. I. Korsakaitė, VDA leidykla, 
1995): p. 12
1000 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

54. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Iš ciklo „Vilnius“. Miesto vaizdas nuo Bekešo kalno
1967, pop., medžio raiž., 50 x 50, tir. 4/20 (70+110)
Sign. AD: parašas 67
Repr. in Rimtautas Gibavičius (sud. I. Korsakaitė, VDA leidykla, 1995): p. 11
1000 Lt

57. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Iš ciklo „Vilnius“. Dominikonų bažnyčios vaizdas iš 
reprezentacinių rūmų kiemo
1967, pop., medžio raiž., 50 x 50, tir. 26/200
Sign. AD: parašas 67
Repr. in Rimtautas Gibavičius (sud. I. Korsakaitė, VDA leidykla, 
1995): p. 13
1000 Lt

55. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Iš ciklo „Vilnius“. Tilto gatvė ir šv. Jurgio bažnyčia
1967, pop., medžio raiž., 50 x 50, tir. 25/200
Sign. AD: parašas 67
Repr. in Rimtautas Gibavičius (sud. I. Korsakaitė, VDA leidykla, 1995): p. 14
1000 Lt

56. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Iš ciklo „Vilnius“. Aušros vartai.
1967, pop., medžio raiž., 50 x 50, tir. 26/200
Sign. AD: parašas 67
Repr. in Rimtautas Gibavičius (sud. I. Korsakaitė, VDA leidykla, 1995): p. 15
1000 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

58. Leonas Linas Katinas (g. 1941)
Oranžinė serija (22 vnt.)
1970, pop., cinkograf., 33 x 25, tir. 40
Visi signuoti
2800 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

59. Vytautas Šerys (1931–2006)
Be pavadinimo
1992, kart., moliotip., 64 x 49
Sign. AK: monograma 92
1600 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

60. Romas Viesulas (1918–1996) 
Iš ciklo „Georgikos“, I
1982, pop., litograf., 46 x 30,5,  
tir. 10/20
Sign. AD: Romas Viesulas 82
1400 Lt

61. Romas Viesulas (1918–1996) 
Iš ciklo „Georgikos“, II
1982, pop., litograf., 46 x 30,5,  
tir. 10/20
Sign. AD: Romas Viesulas 82
1400 Lt

62. Romas Viesulas (1918–1996) 
Iš ciklo „Georgikos“, III
1982, pop., litograf., 46 x 30,5,  
tir. 10/20
Sign. AD: Romas Viesulas 82
1400 Lt

63. Romas Viesulas (1918–1996) 
Iš ciklo „Georgikos“, IV
1982, pop., litograf., 46 x 30,5,  
tir. 10/20
Sign. AD: Romas Viesulas 82
1400 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

65. Romas Viesulas (1918–1996) 
Piemenukas
1960, pop., spalv. litograf.,  56 x 44, A.P. 
(author‘s proof)
Sign. AD: Romas Viesulas 60
2000 Lt

64. Romas Viesulas (1918–1996) 
Pieta
1959, pop., litograf.,  40 x 54, tir. 2/30
Sign. AD: Romas Viesulas 59
2000 Lt



44

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

66. Arvydas Gurevičius (g. 1951)
Stikso upė
2011, mišri techn., 63 x 88
4300 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

67. Arvydas Gurevičius (g. 1951)
Viduramžių kalvis
1977, pop., piešt., 118 x 84,5
Sign. AD: monograma
7000 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

68. Alfonsas Dargis (1909–1996)
Be pavadinimo
1993, pop., linoraiž., 58 x 45, tir. 21/29
Sign. AK: A.Dargis
2500 Lt

69. Vytautas Kasiulis (1918–1995)
Medžiotojas
Pop., spalv. litograf., 62 x 47,5, tir. 39/50
Sign. AD: Kasiulis
2000 Lt
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L i e t u v o s  g r a f i k a

70. Maksas Bandas (Max Band, 1900–1974)
Be pavadinimo
1923, pop., medžio raiž., 16 x 11
Sign. AK klišėje: Max Band 23
Užrašas kitoje pusėje: Kunstdankblatt der Juryfreisen 
Kunstschau Berlin (J.K.B.)
750 Lt

71. Zelma Tālberga (1900–1972)
Rygos miesto gatvė
1937/1947, pop., ofortas, sausa adata, 35 x 24,5
Sign. AD: Z. Tālberga, 1937/47
650 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

72. Mstislavas Dobužinskis (1875–1957)
Moteriško sceninio kostiumo projektas
Pop., anglis, akv., 35,5 x 21,5
Sign. AD: monograma
2800 Lt

74. Mošė Rosentalis (1923–2008)
Duetas

Pop, šilkografija, 38 x 45,5, tir. 69/90
Sign. AD: M.Rosentalis

2500 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

73. Samuelis Bakas (Samuel Bak, 
g. 1933)

Paslaptis
Pop., spalv. litograf., 24,5 x 24,5, tir. 

107/120
Sign. AD: Bak

950 Lt

74. Mošė Rosentalis (1923–2008)
Duetas

Pop, šilkografija, 38 x 45,5, tir. 69/90
Sign. AD: M.Rosentalis

2500 Lt
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

Kartografija

75. Gerard Mercator (1512–1594)
Lithuania / Lietuvos žemėlapis
Iš Gerardo Mercatoriaus „Atlas sive cosmographicae meditationes“
1595–1634, pop., vario raiž., 37 x 44
4000 Lt

„Pirmasis atskiru lapu išleistas Lietuvos žemėlapis, sudarytas apie 1570 m. ir išspausdintas trečiajame G. 
Mercatoriaus atlaso leidime 1595 m. Dabartinės Lietuvos plote pavaizduota apie 20 upių ir daugiau kaip 60 
gyvenviečių.“

Lietuva žemėlapiuose, sud. B. Kulnytė ir kt. (Vilnius: LNM, 2002): p. 44
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k a r t o g r a f i j a

76. Georg Braun (1541–1622, leidėjas), 
Franz Hogenberg (1535–1590, raižytojas)

Vilna Litvaniae Metropolis
Vilniaus miesto planas iš G. Brauno 

„Civitates orbis terrarum“. Kitoje lapo 
pusėje – Vilniaus miesto aprašymas lotynų 

k. „Vilna“
1581, pop., vario raiž., 37 x 50,5

8600 Lt

Georgas Braunas – vokiečių geografas ir kartografas, XVI a. pab. išleido „Pasaulio miestų atlasą“ („Civitates orbis 
terrarum“), kuriame patalpintas ir detalus, didelio formato Vilniaus planas – panorama. „Tai vienintelis iki šiol 
žinomas seniausias grafinis dokumentas, vaizduojantis Vilniaus gatvių tinklą, aikštes, pilies rūmų ansamblį, 
gyvenamuosius kvartalus ir svarbiausius kultūros bei administracinius pastatus. G. Brauno sprendimas dėti 
Vilniaus planą į „Pasaulio miestų“ atlasą rodo jo didelę pagarbą Vilniui. Tai reiškė, kad Vilnius yra ne eilinis 
miestas civita, o urbs, tai yra miestas tvirtovė, apsuptas gynybine siena ir turintis miesto teises. Taip Vilnius 
atsidūrė greta 350 žymiausių ir gražiausių pasaulio miestų, tokių kaip Roma, Atėnai, Paryžius...“

„Lietuvai svarbi G. Brauno ir F. Hogenbergo atlaso III-oji knyga – „Svarbiausieji pasaulio miestai“, nes joje yra 
Vilniaus planas piešinys „Vilnius, Lietuvos sostinė“ (...). Plane Vilnius vaizduojamas kiek iš viršaus, kaip sakoma, 
iš paukščio skrydžio (...). Plane ryškios trys miesto dalys: abiejų pilių teritorija, pats miestas (aptvertas gynybine 
siena) ir priemiesčiai (plotai už sienos).

Aloyzas Samas, Žemėlapiai ir jų kūrėjai (Vilnius, MELI, 1997): ps. 146-7 
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X X I I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

77. Joannes Blaeu (1596–1673)
Magni ducatus Lithvaniae et Regionum Adiacentium exacta descriptio
1646–1648, pop., spalv. vario raiž., 45 x 53,5
Leista Amsterdame, Blaeu kartografijos leidykloje. Žemėlapis sudarytas  Mikalojaus 
Kristupo Radvilos Našlaitėlio (1549–1616) užsakymu. Įdomus tuo, kad netipiškai 
orientuotas (ne į šiaurę, o į pietvakarius). Kitoje pusėje - Lietuvą aprašantis tekstas 
prancūzų kalba. 
6400 Lt
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k a r t o g r a f i j a

78. Matthäus Merian (1593–1630) 
Magni ducatus Lithvaniae et Regionum Adiacentium exacta descriptio
1650–1672, pop., vario raiž., 31,2 x 37,7
Leista pagal Joannes Blaeu žemėlapį (žr. lotą nr. 77), mažesnė jo versija.  
1700 Lt
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79. Homann Heirs (Johann‘o Baptist‘o Homann‘o įpėdinių leidybos įmonė, po 1730)
Mažosios Lietuvos žemėlapis su Gumbinės miesto planu / Plan von der in Lithauen 
neu angelegten Stadt Gumbinnen
1735, pop., vario raiž., spalv. akv., 
Viršutinė dalis: 50,2 x 59,2
Apatinė dalis: 50,4 x 59,8
Leista Niurnberge
5000 Lt



55

k a r t o g r a f i j a

80. Franz Johann Joseph von Reilly (1776–1820); Agnaz Albrecht
Des Grobherzogthums Litauen ostsüdlicher Theil Nro 47, 
Des Grobherzogthums Litauen nordöstlicher Theil Nro 48
Des Grobherzogthums Litauen nordwestlicher Theil Nro 49
Des Grobherzogthums Litauen westsüdlicher Theil Nro 50
1789, pop., spalv. vario raiž., ~24,5 x 30,5 (kiekvienas)
2100 Lt
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A. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
atrib. – atributuojama, priskiriama
balt. – baltalas 
C. – centre
cinkograf. – cinkografija 
D. – dešinėje
d. – diena
d–metis – dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
graf. – grafitas 
guaš. – guašas
K. – kairėje
kart. – kartonas
linoraiž. - linoraižinys
litograf. - litografija 
LDM – Lietuvos dailės Muziejus
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus

m. – metai
mėn. – mėnesis
moliotip. – moliotipija 
monotip. – monotipija 
p. – puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. - pieštukai
pop. – popierius
pr. – pradžia
raiž. – raižinys
relj. – reljefas
s. ad. – sausa adata
sign. – signatūra
s–ga – sąjunga
spalv. – spalvintas, spalvotas
t. - tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
ton. – tonuotas, tonavimas 
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.

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.  

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 ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 1000 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. 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. 

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

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. 
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 pavedimu į Aukciono namų nurodytą sąskaitą 
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po aukciono. 

4.5. Mokant 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 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.



XXIV Vilniaus aukcionas 
2012 m. birželio 1 d. 
Tolerancijos centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

Daugiau informacijos:
Tel. (5)2307 200
Mob. tel.: (8-615) 29023, (8-685) 76500
El. paštas: info@menorinka.lt.
www.menorinka.lt

Norėčiau užsiprenumeruoti Vilniaus aukciono katalogą 
(Nr. 24-26) 2012 metams.  

Sutinku apmokėti prenumeratos kainą - 50 Lt.

Duomenys:

Fizinio asmens vardas, pavardė   Įmonė

Pristatymo adresas

Pašto indeksas

Telefonas

El. paštas

Surašykite  nurodytus duomenis ir siųskite anketą faksu (8-5)2307 200
arba tuos pačius duomenis el. paštu: aukcionas@menorinka.lt

Tel. (8-5)2307 200, www.menorinka.lt

Aukciono namai primygtinai rekomenduoja aukciono dalyviams apsilankyti aukciono 
ekspozicijoje ir atidžiai įvertinti norimus įsigyti kūrinius natūroje. 

Vėliau pretenzijos dėl būklės nebus priimamos.



Aukciono dalyvio registracijos anketa

Fizinis asmuo:                                                  Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

ar aukcione dalyvaus 
tiesiogiai?

□  Taip 
□   Ne 
Atstovo vardas, pavardė:.....................................................................
Įgaliojimo atstovauti 
dokumentas:*.......................................................................................
Atstovo dokumentas:* ........................................................................

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: ............................................................................
..............................................................................................................

PARAŠAS

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

* Būtina pateikti Aukciono namų administracijai atvykus į aukcioną

Primename, kad kainos kataloge nurodomos be PVM. PVM dydis yra apskaičiuojamas naudojant „PVM nuo maržos“ 
schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 107 str.) 

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200 

2012



Nedalyvaujančio aukciono pirkėjo registracijos anketa

                                        Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: ............................................................................
.............................................................................................................

Parašas

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

Aš pageidauju pirkti šį (šiuos) kūrinį(ius), už kurį(iuos) siūlau šią maksimalią(ias) kainą (as) 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, 
be PVM

1.

2.

3.

4.

5.

Vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200

2012



Telefonu dalyvaujančio aukciono pirkėjo registracijos anketa

                                           Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

vardas 

pavardė 

adresas 

mob. tel. 

el. paštas 

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: ............................................................................
..............................................................................................................

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

Aš pageidauju pirkti šį (šiuos) kūrinį(ius), dėl kurių noriu varžytis aukciono eigoje telefonu. Laimėjimo 
atveju besąlygiškai įsipareigoju apmokėti MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKOJE IR  SĄLYGOSE 
nurodytais terminais:

Nr. L o t o 
Nr.

Loto pavadinimas

1.

2.

3.

4.

5.

Telefono numeris: _____________________________________
Pastaba: jeigu telefono numeris yra registruotas Lietuvoje ir dalyvis fiziškai yra Lietuvoje, už telefono ryšį moka Aukciono namai; jeigu 
telefonas yra registruotas ne Lietuvoje, arba dalyvis fiziškai yra ne Lietuvoje, už telefono ryšį moka dalyvis.

Vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200

2012



Aukciono dalyvio registracijos anketa

Juridinis asmuo:                                              Data: 2010 m. ___________________     _____   d.

Pavadinimas

Teisinė forma

Įmonės kodas

Įmonės vadovas

adresas

el. paštas

mob. telefonas

ar yra pvm 
mokėtojas?

□  Ne
□  Taip      PVM mokėtojo numeris:.....................................................

Aukcione 
dalyvausiantis 
įmonės atstovas:

Vardas

Pavardė

Asmens dokumentas*

Įmonės vadovo pasirašyto 
įgaliojimo data ir numeris*

Ar bus reikalingos 
nupirkto kūrinio 
transportavimo 
paslaugos?

□  Ne
□  Taip
Pristatymo adresas: ............................................................................
..............................................................................................................

PARAŠAS
Vardas, pavardė
Pareigos
A.V.

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

* būtina pateikti Aukciono namų administracijai atvykus į aukcioną

Primename, kad kainos kataloge nurodomos be PVM. PVM dydis yra apskaičiuojamas naudojant „PVM nuo 
maržos“ schemą (LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 107 str.) 

Užpildytą anketą prašome siųsti faksu (5) 230 7200

2012



© Meno rinkos agentūra, 2012 

 1 viršelyje panaudota: 
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Daugiau informacijos:
tel.  (5) 2307 200

mob. tel. (8-615) 29023
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