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Simona Makselienė,
Vilniaus Aukciono vadovė

Sveiki, mielieji,
prieš šešerius metus, 2009 m. gegužės 16 d. buvome surengę išvažiuojamąjį Vilniaus 
Aukcioną Kaune. Šįkart  liekame Vilniuje, tačiau grįžtame prie daugeliui brangios 
Kauno temos. Juk dauguma lietuvių genetiškai susieti su Kauno miestu, tame tarpe 
daugelio vilniečių šaknys taipogi slypi Kaune. Šis savitas miestas iki šiol spinduliuoja 
nepakartojamą laikinosios sostinės magnetizmą, art deco ir Bauhazo dvasią. Buvęs 
provincijos miestelis herojiškai susidorojo su netikėtai užklupusiu iššūkiu tapti jaunos 
valstybės sostine, tarpukariu jame vyko neįtikėtino intensyvumo procesai, ypač – 
meno ir kultūros srityje: universiteto, muziejaus, teatro, meno mokyklos, kultūrinės 
žiniasklaidos atsiradimas ir sparti raida siekiant įsilieti į modernius to meto europinius 
kultūros procesus. Kauno meno mokyklos profesūra ir studentai uždavė toną visai 
XX-o a. Lietuvos dailei. Šiame aukcione atiduodame duoklę šiems garbingiems Kauno 
kūrėjams.

Aukcione atskira rubrika in focus skirta pačiam Kauno miestui, jo ikonografijai to 
meto dailėje. Kita rubrika pristato chrestomatinius, ikoninius Kauno dailinininkus. 
Galiausiai atskira rubrika pristatome kauniečio menininko par excellence – Kazio 
Šimonio kūrybą. Ypač dabar, postmoderno, konceptualaus, inetrdisciplininio, medijų ir 
kt. meno epochoje toks kažkiek naivus, kažkiek saloninis, tačiau visuomet nuoširdus 
Šimonio menas atrodo ne tik vintažinis, bet ir autentiškai bylojantis prieškario ir 
amžiaus vidurio Lietuvos meno mylėtojų skonį, netgi – tapatybę. Ir tai tampa vertybe, 
nepaisant menotyrininkų purkštavimų, kad Šimonis kopijuoja Čiurlionį. Kopijuoja, bet 
ir perkuria, o čiurlioniškus motyvus jungdamas su art deco elementais, sukuria grynai 
šimonišką stilistiką, kuri dabar, XXI a., atrodo savita: egzotiška ir artima tuo pat metu. 

Galiausiai, tradiciškai turime bendros imties Lietuvos tapybos ir grafikos rubrikas. 
Galime pasidžiaugti nepaprasto subtilumo Vlado Eidukevičiaus tapytu moters portretu 
bei Justino Vienožinskio peizažu. Yra aukcione ir išeivių, ir litvakų kūrybos pavyzdžių. 
Buvome sužavėti 7-ojo dešimtmečio plakatais, kuriuos pristatome atskira rubrika: 
juose menininkai puikiausiai patyliukais inkorporuodavo ir pop-arto, ir op-arto, ir 
erotizmo bei ironijos elementus; dauguma plakatų turi paslėptas prasmes, ezopinės 
kalbos konotacijas. 

Žodžiu, visko ir po truputį, bet drauge viskas susiję su Lietuva, su lituanistika. Šiame 
globaliame pasaulyje mums tai atrodo įdomiausia. Tikiuosi, ir Jums.
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In Focus: Kaunas

1.  Bernardinų vienuolyno vartai  Kaune
1861, pop., spalv. medžio raiž., 21 x 14,5
Pagal Julian Cegliński (1827–1910) paveikslą
80 Eur | 276,22 Lt

2. Richard Bloos (1878–1957, Vokietija) 
Kauno vaizdas  /  Ansicht  von Kowno /  Litauen
1917, pop., ofortas, 23,5 x 17 (36 x 28), tir. 4
Sign. AD klišėje: Richard Bloos/Kowno 1917, AK pieštuku: Kowno, AD 
pieštuku: parašas / Nr. 4
260 Eur | 897,73 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

3. Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczyński, 1794–1879)
Kauno vaizdas /  Vidok Kowna /  Vue de Kowno
~1850, pop., plieno raiž., 22 x 27 (lakštas 38 x 55,5)
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1885) „Vilniaus albumo“ II ser., 3 sąs., Nr. 36. Spausta Paryžiuje, Chardon ainé et fils 
spaustuvėje Pagal Adolfo Čapskio (1819–1883) paveikslą. 
1200 Eur | 4143,36 Lt
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I n  f o c u s :  K a u n a s

4.  Plakatas  „Statomas Kaune Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo paminklas  Kristaus 
prisikėl imo bažnyčia“  su inž .  K .  Reisono projektu
1929, pop., spauda, 69 x 43. Spaudė „Spindulio“ spaustuvė Kaune.
180 Eur | 621,5 Lt

5. Vytautas Kazimieras Jonynas (1907–1997)
Kauno senamiesčio vartel iai
1942, pop., ofortas, 24,5 x 15,5
Sign. AD (klišėje): V.K.J./1942 IX 30, apačioje pieštuku: AK: 1942, Kaunas, AD: 
parašas
470 Eur | 1622,82 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

7. Vytautas Kazimieras Jonynas 
(1907–1997) 

Zapyškio bažnyčia
1942, pop., medžio raiž., 18,5 x 

14, tir. 50
Sign. AK klišėje: V.K.J./1942

Repr. in: R. Andriušytė–Žukienė, 
Akistatos. Dailininkas Vytautas 

Kazimieras Jonynas pasaulio 
meno keliuose (Vilnius, LDM, 

2007): p. 52
370 Eur | 1277,54 Lt

6. Jonas Šileika (1883–1960) 
Kauno ref leksai  į  Nerį
1947, kart., al., 23 x 35
Sign. AD: J. Šileika / 1947.
2450 Eur | 8459,36 Lt
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I n  f o c u s :  K a u n a s

8. Jonas Buračas (1898–1977)
Iš  parodos kalno
1946, drb., al., 41,5 x 52,5
Repr. in: Jonas Buračas (Vilniaus aukciono biblioteka, 2010): p. 78
2450 Eur | 8459,36 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

10. Jonas Buračas (1898–1977)
Vyskupų rūmai  Kaune

1937, pop., akv., 25 x 31,5
Sign. AD: Buračas J / 37

980 Eur | 3383,74 Lt

9. Jonas Buračas  
(1898–1977)

Savanorių prospektas 
(Čiurl ionio namas 

žiemą)
1946 (?), kart., al., 19,5 x 29,5

920 Eur| 3176,58 Lt
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I n  f o c u s :  K a u n a s

11. Petras Kalpokas (1880–1945) 
Kauno Rotušės aikštė .  Pranciškaus Ksavero bažnyčia
XX a. 3 d–metis, drb., al., 65 x 73
Sign. AD: Petras Kalpokas
21500 Eur | 74235,2 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

12. Jonas Mackevičius (1872–1954)
Kauno pi l ies  griuvėsiai
XX a. 4 d–metis, drb., al., 76 x 112
Sign. AD: J. Mackevičius
9800 Eur | 33837,44 Lt
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I n  f o c u s :  K a u n a s

13. Steponas Varašius (1894–1982) 
Nemunas t ies  tunel iu
1939, pop., akv., 46 x 70
Sign. AK: S. Varašius–39
1100 Eur | 3798,08 Lt

14. Jonas Buračas (1898–1977)
Kauno marios
XX a. 7 d–metis, kart., al., 43 x 64
370 Eur | 1277,54 Lt

15. Jonas Vaitys (1903–1963)
Laisvės alėja  šventės  vakarą
1961, drb., al., 100 x 49,5
Sign. AD: JVaitys 61
4200 Eur | 14501,76 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

16. Rimtas Kalpokas (1908–1999)
Gamyklos statyba prie  Kauno Prisikėl imo bažnyčios
1956, drb., al., 69 x 88,5
Sign. VK: R. Kalpokas 1956
680 Eur | 2347,9 Lt

17. Osvaldas Jablonskis (g. 1944)
Kauno panorama su katedra
1998, pop., akv., 50 x 72
Sign. AK: 1998 parašas
390 Eur | 1346,59 Lt

18. Pranciškus Porutis (1924–2009)
Kauno panorama
XX a. 8–9 d–metis, drb., al., 67 x 67
Sign. AD: P. Porutis
580 Eur | 2002,62 Lt

19. Vladimiras Kasatkinas (1924–2012)
Senasis  Kaunas
1990, kart., al., 57 x 70
Sign. AD: ВКасаткин
520 Eur | 1795,46 Lt
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In Focus: Kazys Šimonis

21. Kazys Šimonis (1887-1978)
4 lapai  iš  eskizų sąsiuvinio
XX a. 1–2 d–metis, pop., piešt., akv., 29 x 41
Sign. AD (viename iš lapų): K. Šimonis
360 Eur | 1243,01 Lt

20. Kazys Šimonis (1887-1978)
Geležinis  vi lkas
1934, kart., temp., 50,7 x 67,5
Sign. AK: K. Šimonis / 1934
3000 Eur | 10358,4 Lt

22. Kazys Šimonis (1887-1978)
Laukelis

1970, pop., mišri techn., 33,5 x 48
Sign. AD: KŠ 

1100 Eur | 3798,08 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

22. Kazys Šimonis (1887-1978)
Laukelis

1970, pop., mišri techn., 33,5 x 48
Sign. AD: KŠ 

1100 Eur | 3798,08 Lt

23. Kazys Šimonis (1887-1978)
Alegorinė kompozici ja

XX a. 7–8 d–metis, pop., temp., 18,5 
x 29,5

Sign. AD: KŜ
1350 Eur | 4661,28 Lt
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I n  f o c u s :  K a z y s  Š i m o n i s

24. Kazys Šimonis (1887-1978)
Pavasaris
1973, pop., temp., 36,8 x 52,5
Sign. AK: KŜ
1500 Eur | 5179,2 Lt

25. Kazys Šimonis (1887-1978)
Kompozici ja  su piramidėmis
XX a. 7–8 d–metis, pop., temp., 34 x 48
Sign. AD: KŜ
1900 Eur | 6560,32 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

26. Kazys Šimonis (1887-1978)
Gėlė nišoje
1970, pop., temp., past., 47 x 35
Sign. AK: KŠ
1900 Eur | 6560,32 Lt
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In Focus: Kauno dailininkai

27. Antanas Martinaitis (1939–1986)
Vakaras su skrendančiu paukščiu
1977, kart., al., 79,5 x 76
6700 Eur | 23133,76 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

28. Valerija Ostrauskienė (1927–1997)
Peizažas

1968, drb., al., 64,3 x 82,5
Sign. AK: parašas / 68

1500 Eur | 5179,2 Lt

30. Vytautas Povilaitis (1927–2009)
J iesia
1978, kart., al., 50 x 70
Sign. AK: VP78
610 Eur | 2106,21 Lt

29. Vytautas Povilaitis (1927–2009) 
Kompozici ja
1971, drb., al., 73 x 92,5
Sign. AD: VP 71
610 Eur | 2106,21 Lt



20

I n  f o c u s :  K a u n o  d a i l i n i n k a i

32. Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954)
Ryto šviesa
1983, drb., al., 114 x 80
2200 Eur | 7596,16 Lt

31. Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954)
Moteris
1984, drb., al., 91 x 61
1200 Eur | 4143,36 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

33. Rimvidas Jankauskas–Kampas 
(1957–1993)
Be pavadinimo
~1992, kart., al., 51,5 x 73
1800 Eur | 6215,04 Lt

34. Raimundas Mikšys (1961–2008)
Abstrakti  kompozici ja
1993, drb., al., 100,5 x 81,5
Sign. AC: R. Mikšys 93
980 Eur | 3383,74 Lt

36. Arūnas Vaitkūnas (1956–2005) 
Laiptai
1983, kart., al., 70 x 49
900 Eur | 3107,52 Lt

35. Alfredas Šatas (1948–2014) 
Namo motyvas
1989, drb., mišri techn., 70 x 50
Sign. AK: A. Šatas 89
580 Eur | 2002,62 Lt
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Lietuvos dailė

37. Vladas Eidukevičius (1891–1941) 
Moters  portretas
1930, drb. ant kart., al., 21 x 16,7
Sign. VD: Eidukevičius / Vladas / 1930
1500 Eur | 5179,2 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

38. Justinas Vienožinskis (1886–1960)
Saulei  tekant  (Obelių  sodas)
1927 (1934), drb., al., 79,7 x 60
Repr. in: Dalia Ramonienė, Justinas Vienožinskis (VDA leidykla, 2004): 215 ps. Kūrinys buvo eksponuotas 1986 m. 
personalinėje dailininko parodoje ir yra reprodukuotas jos kataloge (96 il.)
15000 Eur | 51792 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

39. Zigmas Petravičius (1862–1955)
Prie  vandens
XX a. I p., drb., al., 59,4 x 90,4
Sign. AK: Z. Petravičius
1900 Eur | 6560,32 Lt

40. Adomas Galdikas (1893-1969)
Nemuno peizažas
XX a. 3–4 d–metis, pop., guašas, 45 x 68
3550 Eur | 12257,44 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

41. Adomas Galdikas (1893–1969)
Sti l izuota moters  galva
Iki 1944, pop., akv., 26,4 x 29

Sign. AD: AGaldik
580 Eur | 2002,62 Lt

42. Pranas Gailius (g. 1928)
Paryžius  naktį  (Paris  la  Nuit)

1949, drb., mišri techn., 46 x 55
Sign. AK: pranas

3000 Eur | 10358,4 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

44. Jonas Vaitys (1903–1963)
Paryžiaus bulvaras naktį
1961, kart., al., 35,5 x  33
Sign. AD: JVaitys 61
1850 Eur | 6387,68 Lt

43. Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский, 1918–1984) 
Kalnų kel ias
XX a. 6–7 d–metis, pop., akv., 43 x 63
Sign. AD: N. Zilinskis
300 Eur | 1035,84 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

45. Adomas Galdikas (1893-1969)
Pamiškės motyvas

XX a. 3–4 d–metis, pop., temp., 23 x 33,6
Sign. AD: A. Galdikas

1200 Eur | 4143,36 Lt

46. Adomas Varnas (1879–1979)
Peizažas su kel iu

1952, drb., al., 71 x 91,5
Sign. AD: a.varnas / 1952

6000 Eur | 20716,8 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

48. Telesforas Valius (1914–1977) 
Prakartėlė
~1970, pop., guašas, 28,5 x 45
380 Eur | 1312,06 Lt

47. Viktoras Vizgirda (1904–1993) 
Peizažas
1971 (?), pop., past., 29,3 x 39,3
Sign. VK: Vizgirda
1200 Eur | 4143,36 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

50. Juzefa Katiliūtė (1916–2009) 
Natiurmortas  su gėlėmis  ir  vaisiais
XX a. vid., drb., al., 56,5 x 50,3
620 Eur | 2140,74 Lt 

47. Viktoras Vizgirda (1904–1993) 
Peizažas
1971 (?), pop., past., 29,3 x 39,3
Sign. VK: Vizgirda
1200 Eur | 4143,36 Lt

49. Juozas Bagdonas (1911–2005)
Kompozici ja  su tr im f igūrom
1959, pop., past., 63 x 49
Sign. AK: J. Bagdonas / – 59 –
840 Eur | 2900,35 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė
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51. Vytautas Kasiulis (1918–1995) 
Eifel io  bokšto papėdėje
XX a. 7–8 d–metis, pop., past., 53,5 x 75
Sign. AD: Kasiulis
2900 Eur | 10013,12 Lt

52. Vytautas Kasiulis (1918–1995) 
Gaidžio perdavimas
1965, pop., akv., 20 x 26 
Sign. AD: Kasiulis /31-7-65
1500 Eur | 5179,2 Lt



31

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

53. Kazimieras Žoromskis (1918–2004)
Miškas 

~1960, drb. ant kart., al., 17 x 23
Sign. KP: K. Žoromskis

980 Eur | 3383,74 Lt

54. Zigmas Petravičius (1862–1955)
Miškas

XX a. vid., fan., al., 27,5 x 40,5
Sign. AD: Z Petravičius

1300 Eur | 4488,64 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

55. Antanas Gudaitis (1904–1989)
Pavilnys
1946, kart., al., 21,2 x 26,7
Sign. KP: gudaitis / 1946 m. / Pavilnys
1900 Eur | 6560,32 Lt

56. Česlovas Znamierovskis (1890–1977)
Vilniaus apyl inkės
1950, kart., al., 24 x 31
Sign. AD: CZ
180 Eur | 621,5 Lt

57. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)
Peizažas
XX a. 7–8 d–metis, drb., al., 32 x 39,3
580 Eur | 2002,62 Lt

58. Bronius Uogintas (1913–1988) 
Sodyba Rusnės apyl inkėse (prie  upel io  Šiša)

1978, drb., al., 52,5 x 70,5
Sign. AD: Br. Uogintas 78

600 Eur | 2071,68 Lt

59. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Peizažas su medžiais  prie  upės

1976, drb., al., 43,7 x 56,7
Sign. AD: parašas 76

950 Eur | 3280,16 Lt

60. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Amari l iai

1981, drb., al., 65,5 x 81,5
Sign. AK: parašas 1981

2400 Eur | 8286,72 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

58. Bronius Uogintas (1913–1988) 
Sodyba Rusnės apyl inkėse (prie  upel io  Šiša)

1978, drb., al., 52,5 x 70,5
Sign. AD: Br. Uogintas 78

600 Eur | 2071,68 Lt

59. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Peizažas su medžiais  prie  upės

1976, drb., al., 43,7 x 56,7
Sign. AD: parašas 76

950 Eur | 3280,16 Lt

60. Bronė Mingilaitė–Uogintienė (1919–1983)
Amari l iai

1981, drb., al., 65,5 x 81,5
Sign. AK: parašas 1981

2400 Eur | 8286,72 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

61. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)
Natiurmortas  su alyvų ir  narcizų 
puokšte
1957, drb., al., 54,5 x 62,5
Sign. AD: V. Kosciuška–57 
2500 Eur | 8632 Lt

62. Vaclovas Kosciuška (1911–1984)
Natiurmortas  su gėlėmis ,  obuoliais 
ir  drugel iu
1967, pop., past., 45 x 57
Sign. AK: V. Kosciuška / - 1967
680 Eur | 2347,9 Lt

65. Algimantas Švėgžda (1941–1996)
Natiurmortas  su vaisiais

1979, kart., temp., al., 47 x 69
Sign. AD: Švėgžda 79

4900 Eur | 16918,72 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

63. Meilė Aurelija Meškelytė Šveikauskienė
Natiurmortas  su lauko augal i ja
1978, kart., al., 99,5 x 63,5
490 Eur | 1691,87 Lt

65. Algimantas Švėgžda (1941–1996)
Natiurmortas  su vaisiais

1979, kart., temp., al., 47 x 69
Sign. AD: Švėgžda 79

4900 Eur | 16918,72 Lt

64. Leonardas Tuleikis (1939–2014) 
Natiurmortas
1972, drb., al., 100 x 80
Sign. AD: L. Tuleikis 72
2400 Eur | 8286,72 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

66. Jonas Čeponis (1926–2003)
Natiurmortas  su vyno butel iu
1965, drb., al., 50,5 x 64
Sign. VD: Čeponis 
3800 Eur | 13120,64 Lt

67. Jonas Čeponis (1926–2003) 
Vilniaus motyvas
1977, kart., al., 65,5 x 81,5
Sign. AK: Čeponis 77
4900 Eur | 16918,72 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

68. Jonas Mackonis–Mackevičius (1922–2002)
Vilniaus mūrų arka
1990, drb., al., 55,4 x 46,5
Sign. AK: J. Mackonis. 90
450 Eur | 1553,76 Lt

69. Vincas Kisarauskas (1934–1988) 
Stovintis  žmogus
1965, kart., al., 57 x 44
Sign. AK: K65
1600 Eur | 5524,48 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

72. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Žemės sargas
1975, drb., al., 73 x 60
380 Eur | 1312,06 Lt

71. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Laimės burbulai
1972, drb., al., 73 x 60
380 Eur | 1312,06 Lt

70. Nijolė Valadkevičiūtė (g. 1944)
Paslapčių sodas
1974, drb., al., 100,5 x 90,3
1500 Eur | 5179,2 Lt
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X X X V I I  V i l n i a u s  a u k c i o n a s

76. Algis Skačkauskas (1955–2009)
Keleivis  su paveikslu
2005, drb., al., 81 x 54
Sign. VK: Sk
1500 Eur| 5179,2 Lt

75. Juzefa Čeičytė (g. 1922)
Be pavadinimo
XX a. II p., pop., mišri techn., 39,5 x 49
Sign. AD: JČeičytė
450 Eur | 1553,76 Lt

73. Raimundas Sližys (1952–2008)
Mem
2005, drb., al., 50 x 40
Sign. AD: monograma
2600 Eur | 8977,28 Lt

74. Stasys Eidrigevičius (g. 1949)
Be pavadinimo
1993, pop., past., 41,5 x 29
Sign. AD: stasys 19/93
1500 Eur | 5179,2 Lt
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L i e t u v o s  d a i l ė

77. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Kompozici ja  su Lozoriumi
1987, kart., al., 170 x 122
Sign. VD: Leonardas/987.
1400 Eur | 4833,92 Lt

78. Leonardas Gutauskas (g. 1938)
Didžioj i  Pieta
1989, kart., al., 171 x 122
Sign. VD: Leonardas
1400 Eur | 4833,92 Lt
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79. Dalia Kasčiūnaitė (g. 1947)
Tapyba

1980, kart., al., 47,5 x 57,5
Sign. VD: Dalia

1000 Eur | 3452,8 Lt

80. Bronius Grušas (g. 1932)
Žiemos sutemos

1977, drb., al., 59,5 x 85
Sign. AD: parašas 1977 I 30
1100 Eur | 3798,08 Lt
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81. Stasys Jusionis (g. 1927)
Peizažas su bokštu
1972 (?), lenta, al., 42,5 x 50,3
Sign. AD: parašas
1000 Eur | 3452,8 Lt

82. Bronius Uogintas (1946–2013)
Vasara
1990, drb., al., 46 x 74
Sign. AD: B Uogintas 90
450 Eur | 1553,76 Lt

83. Anatolijus  
Mačiulaitis (1925–1999)
Jūros pakrantė
1993, drb. ant lentos, al., 
32 x 79,5
Sign. AD: A. Mačiul. 93
250 Eur | 863,2 Lt
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85. Vilius Ksaveras Slavinskas (g. 1943)
Kuršių Neri joje

1989, pop., akv., 48 x 71
Sign. AD: parašas

200 Eur | 690,56 Lt

84. Vilius Ksaveras Slavinskas (g. 1943)
Peizažas

1990, pop., akv., 47,5 x 70,5
Sign. AK: parašas

180 Eur | 621,5 Lt

86. Edvardas Malinauskas (g. 1937)
Dešiniuoju bakštagu

1976, kart., al., 59,5 x 80
Sign. AD: E.M.

350 Eur | 1208,48 Lt
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87. Osvaldas Jablonskis (g. 1944)
Laivai  Kuršių mariose
1989, pop., akv., 42 x 73,5
Sign. AD: 1989, monograma OJ
250 Eur | 863,2 Lt

88. Osvaldas Jablonskis (g. 1944)
Rusnė
2014, pop., akv., 70 x 50
Sign. AK: 2014 monograma
320 Eur | 1104,9 Lt

89. Jonas Rudzinskas (g. 1956)
Peizažas
XX a. pab., kart., al., 54 x 79,5
Sign. AD: Rudzinskas
300 Eur | 1035,84 Lt

90. Elvyra Kairiūkštytė 
(1950–2006) 
Merginos portretas
1987, pop., akv., 64 x 44,5
Sign. AK: EKairiūkštytė‘87
180 Eur | 621,5 Lt
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91. Jonas Buračas (1898–1977)
Žiemos peizažas su upe
1972, pop., akv., 50 x 69
450 Eur | 1553,76 Lt
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Lietuvos grafika

92. Vytautas Kazimieras Jonynas 
(1907–1997)
Moters  aktas
1954, pop., tušas, 29 x 21
Sign. AC: VKJ/1954.
400 Eur | 1381,12 Lt

93. Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский, 1918–1984) 
Scenovaizdžio projektas  Ž .  Batujevo baletui  „Čurumčuku“
1972, pop., akv., 19,5 x 27,2
Sign. K: Балет „Чурумчуку“ 2 карт. NZ 72.
190 Eur | 656,03 Lt

94. Mikalojus Povilas Vilutis (g. 1944)
Parašiutininkas
1973–1979, pop., šilkograf., 59 x 44, tir. 
24/30
Sign. AD: 73–79 M. Vilutis
250 Eur | 863,2 Lt

95. Vytautas Baltramiejus Valius 
(1930–2004)
Jūratės  pi l is
1970, pop., mišri techn., 71 x 54
Sign. AK: „Jūratės pilis“ / mišri techn. / 
autor. atsp. / Ep. d‘A/, AD: VytValius 70
290 Eur | 1001,31 Lt

96. Rimtas Tarabilda (g. 1943)
Iš  c iklo  „Vi lniaus miesto žal i 
bromai“
1970, pop., linoraiž., 29,5 x 23,5
Sign. AD: R. Tarabilda 1970
120 Eur | 414,34 Lt
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99. Rimtautas Gibavičius (1935–1993) 
Iš  J .  Vaičiūnaitės  ei lėraščių r inkinio 

„Klajoklė  saulė“  i l iustraci jų  c iklo ,  I I I , 
IV,  V,  VI

1974, pop., cinkograf., 12 x 12, tir. 15/25
Sign. AK: 15/25, AD: parašas 74

Repr. in: Ingrida Korsakaitė, Rimtautas Gibavičius 
(VDA leidykla, 1995): p. 50
290 Eur | 1001,31 Lt

97. Romanas Krasninkevičius (1926–1996)
Ciklas  „Seniej i  Pašešupiai“  (11 vnt .)
1982, pop., monotip., ~50 x 40
Sign. AK: parašas 1982
1. Senieji Pašešupiai. 2. Paskutinė Pelėdukės naktis. 3. Be pavadinimo. 4. Ona renka bulves. 5. Rojaus kūdikėli, man reikia tave palikti. 6. Blesius. 
7. Be pavadinimo. 8. Paklydusio karvelėlio suradimas. 9. Tėveliai, laukite mūsų ateinant erškėčių takais. 10. Slibinų durpyne. 11. Anelė
980 Eur | 3383,74 Lt

98. Viktorija Daniliauskaitė (g. 1951)
Viena naktis  virš  žemės (tr iptikas)

1984, pop., sp. linoraiž., 37 x 26, tir. 15/18, 8/20, 
16/16

Visi signuoti
480 Eur | 1657,34 Lt
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103. Petras Repšys (g. 1940)
Kiemas Mikalojaus 
gatvėje
1990, pop., ofortas, 17,5 x 
12,3
Sign. AK: E‘da Kiemas Mi-
kalojaus gatvėje, AD: Petras 
Repšys 90
100 Eur | 345,28 Lt

102. Petras Repšys (g. 1940)
Pranciškonų bažnyčia
1990, pop., ofortas, 13,7 x 17,5
Sign. AK: E‘da Pranciškonų bažnyčia, AD: Petras 
Repšys 90
100 Eur | 345,28 Lt

101. Petras Repšys (g. 1940)
Miesto s iena
1989, pop., ofortas, 11,2 x 16,7
Sign. AK: E‘da Miesto siena, AD: Petras Repšys 89
100 Eur | 345,28 Lt

100. Algimantas Švėgžda (1941–1996)
Malka
1984, pop., ofortas, 7,8 x 16,2, tir. 13/20
Sign. AK: 13/20; AD: Švėgžda 84; AD (klišėje): .A.Š.84.
380 Eur | 1312,06 Lt



49

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

104. Jurga Ivanauskaitė (1961–2007) 
Be pavadinimo (Žemuogių pievelė)
XX a. 9 d–metis, pop., litograf., 48,5 x 36,5,  
tir. 2/5
Sign. AK: E’d a 2/5. AD: J. Ivanauskaitė
130 Eur | 448,86 Lt

105. Arūnas Mėčius (1965–2013) 
Iš  c iklo  “Tamsos gyvūnai”
1992, pop., ofortas, 64,5 x 50, tir. 3/10
Sign. AK: bandomasis atspaudas 3/10 ofortas, 
AD: Arūnas Mėčius 92
130 Eur | 448,86 Lt

106. Aleksandra Kašubienė (g. 1923)
Triptikas
XX a. II p., pop., ofort., 22,7 x 15 (visi)
Sign. AD: A. Kasuba (visi)
290 Eur | 1001,31 Lt
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Plakatas

107. Propagandinių plakatų rinkinys (22 vnt.)
XX a. 7 d–metis, pop., poligraf., dydžiai įvairūs
1. Подруги наши с нами рядом во всех свершеньях и делах! (1969)
2. Pirčiupis·1944·6·3 (dail. J. Galkus, 1969)
3. Прибалтийские моды. Выставка (dail. A. Každailis, 1968)
4. Kovo 8 (dail J. Gudmonas, 1970)
5. Lankykite istorines–revoliucines vietoves! (dail. I. Bajorūnaitė, 1969)
6. Tvarkinga sodyba – malonus poilsis (dail. V. Lysinas, 1967)
7. Išjunk kai nereikia (dail. K. Šveikauskas)
8. Tarybų Lietuvos penkmetis. Pagrindinių gyvulininkystės produktų gamyba  (dail. V. Kaušinis, 1966)
9. Tarybų Lietuvos penkmetis. Lietuvos TSR nacionalinių pajamų augimas  (dail. V. Kaušinis, 1966)
10. Tarybų Lietuvos penkmetis. Bendroji pramonės produkcija (dail. V. Kaušinis, 1966)
11. Tarybų Lietuvos penkmetis. Kapitaliniai įdėjimai į liaudies ūkį  (dail. V. Kaušinis, 1966)
12. Žmonės, budėkite! (dail. J. Galkus, 1966)
13. Skaidrioji – darbui ne į sveikatą (dail. J. Galkus, 1966)
14. Birželio 1 – tarptautinė vaikų gynimo diena (dail. J. Gelguda, 1967)
15. Ką darai – daryk gerai (dail. J. Gudmonas, 1966)
16. Spalio 5–11 / Laiško savaitė (dail. P. Rauduvė, 1964)
17. Amžina šlovė komunistams, žuvusiems fašistiniuose kalėjimuose! (dail. J. Galkus, 1967)
18. Visi į Dainų šventę (dail. J. Galkus, 1965)
19. Партия (dail. E. Cvik, 1965)
20. Visi ant slidžių! (dail. J. Galkus, 1966)
21. Graži aplinka padeda našiau dirbti (dail. T. Bajoriūnaitė)
22. Tepalas – įmonės turtas. Nešvaistyk! 1 kg – 12 kp (dail. K. Šveikauskas)
190 Eur| 656,03 Lt
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108. Kino afišų rinkinys  (21 vnt.)
XX a. 7 d–metis, pop., poligraf., dydžiai įvairūs
1. Kino komedija „Gyveno toks vaikinas“
2. Niekas nenorėjo mirti (dail. S. Kireilis, 1965)
3. Nauja lietuviška dokumentinė kino apybraiža „Kryžiaus šešėlyje“
4. Laiptai į dangų (dail. K. Šatūnas, 1966)
5. Lietuviška dokumentinė kino apybraiža „Nebaigtas pokalbis“ (1965)
6. Naujas lietuviškas dokumentinis filmas „Vandens ir vėjo fuga“ (dail. J. Galkus, 1969)
7. Meninis dviejų serijų filmas „Negęstanti liepsna“
8. Naujas lietuviškas meninis filmas „Paskutinė atostogų diena“ (dail. J. Galkus, 1965)
9. Pabaltijo kino festivalis (1966)
10. Naujas lietuviškas meninis filmas „Žingsniai naktį“ (dail. S. Kazimieraitis, 1962)
11. Naujas lietuviškas meninis filmas „Naktys be nakvynės“ (dail. S. Kireilis, 1966)
12. Naujas lietuviškas meninis filmas „Svetimi“ (1962)
13. Naujas lietuviškas meninis filmas „Kai susilieja upės“ (dail. L. Grabauskas, ~1960)
14. Naujas lietuviškas meninis filmas „Laiptai į dangų“ (dail. K. Šatūnas, 1966)
15. Naujas lietuviškas meninis filmas „Kanonada“ (dail. S. Kazimieraitis, 1961)
16. Nauja lietuviška dokumentinė kino apybraiža „Doremi“ (1966)
17. Nauja lietuviška kino apybraiža „Lino giesmė“ (1965)
18. Nauja lietuviška dokumentinė kino apybraiža  „Saulės pasakos“ (dail. D. Umbrasienė, 1965)
19. Кинокомедия  „Отдых у моря“
20. Художественный фильм „Невидимая армия“ (dail. I. Judinas, 1964)
21. Фильм-сказка „Морозко“ (dail. V Ostrovskis, 1965)
150 Eur | 517,92 Lt
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109. Parodų afišų rinkinys (10 vnt.)
XX a. 7 d–metis, pop., poligraf., dydžiai įvairūs
1. Roberto Antinio skulptūros paroda (1962)
2. Veronika Šleivytė. Paroda 
3. Koncertas. Valst. M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Vitražo–skulptūros galerija
4. Aplankydami IX forto muziejų, pagerbsime fašizmo aukas
5. Aplankykite Kauno IX-ojo forto muzieju! (dail. J. Galkus, 1965)
6. Ausstellung souvenirs aus Litauen (dail. A. Krištopaitis)
7. Керамика Прибалтики (1968)
8. Lietuvių liaudies meno paroda (1968)
9. Paroda (Valst. M. K. Čiurlionio dailės muziejaus afiša–klišė, 1963)
10. Liaudies kultūros paminklai (dail. A. Kučas, 1966)
90 Eur | 310,75 Lt
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110. Sveikatinimo plakatų rinkinys (10 vnt.)
XX a. 7 d–metis, pop., poligraf., dydžiai įvairūs
1. Jei nori būti sveikas – sportuok! (dail. J. Gudmonas, 1968)
2. Švara – sveikata (dail. D. Karaškaitė, 1962)
3. Daugiau daržovių vaikams (dail. A. Žilinskaitė, 1965)
4. Rūkymas skatina plaučių vėžį (dail. M. Urmanovičiūtė, 1965)
5. Rūkai – save žudai (1962)
6. Nesinuodykime alkoholiu! (dail. J. Galkus, 1964)
7. Religinės apeigos platina ligas (dail. I. Danilova, 1963)
8. Maitinkimės įvairiu maistu, saikingai ir reguliariai (1966)
9. Būsiu sveikas (dail. A. Žilinskaitė, 1965)
10. Vitaminai – sveikata (dail. A. Žilinskaitė, 1964)
120 Eur | 414,34 Lt
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Varia Lituanica

113. Neemija Arbit Blatas (1908–1999)
Prisiminimas iš  Prancūzi jos
1956, pop., tušas., akv., 47 x 55
Sign. AK: un souvenir / A. Blatas / Mai 16, 1956.
680 Eur | 2347,9 Lt

111. Wojciech Święcki (1827–1873)
Plaketė „Kompozitorius  Stanislavas Moniuška 
(1819–1872)“
1857, met., ø 11,8, lietas Varšuvoje.
Sign. AK: W. Swięcki / 1857, KP: Sekcya im. St. Moniuszki / 
Odl. „Brzask“ J. L. Lopieński / Warszawa
400 Eur | 1381,12 Lt

112. A. Gallus (XX a. I pr.)
Kuršių Neri ja  t ies  Nida
XX a. pr., drb., al., 50,5 x 70,5
Sign. AD: Die Kurische Nehrung bei Nidden / A. Gallus
1200 Eur | 4143,36 Lt
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114. Mošė Rozentalis (1922–2008) 
Miesto motyvas
XX a. II p., drb. ant lentos, al., 23,7 x 32,5
Sign. AD: parašas 
890 Eur | 3072,99 Lt

115. Théo Tobiasse (1927–2012)
Smuiku grojanti  nuotaka (La 

mariée joue du violon)
XX a. II p., pop., litograf., 77 x 57, tir. 137/150

Sign. AD: parašas
370 Eur | 1277,54 Lt
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A. – apačioje
a. – amžius
akv. – akvarelė
akr. – akrilas
al. – aliejus
asamb. – asambliažas 
atrib. – atributuojama 
aut. techn. – autorinė technika 
balt. – baltalas 
C. – centre
cinkograf. – cinkografija 
chromolitograf. – chromolitografija 
(spalvota)
D. – dešinėje
d. – diena
dail. – dailininkas 
d–metis – dešimtmetis
drb. – drobė
dub. - dubliuota
fan. – fanera
flom. – flomasteris 
graf. – grafitas 
guaš. – guašas
il. – iliustracija 
inv. nr. – inventorinis numeris 
įv. str. – įvadinis straipsnis 
K. – kairėje
kart. – kartonas
ketv. – ketvirtis 
klij. – klijuotė 
KP – kita (kūrinio) pusė 
kreid. – kreidelės
l. – lapas 
leid. – leidėjas 
linoraiž. – linoraižinys
litograf. – litografija, litografas 
LDM – Lietuvos dailės muziejus

LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga 
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
m. – metai
met. – metalas 
mėn. – mėnesis
moliotip. – moliotipija 
monotip. – monotipija 
neįsk. sign. – neįskaitoma signatūra 
než. aut. – nežinomas autorius 
p. – pusė, puslapis, puslapiai
pab. – pabaiga
past. – pastelė
piešt. – pieštukai
poligraf. – poligrafija (spauda)
pop. – popierius
pr. – pradžia
® - rezervinė kaina 
raiž. – raižinys, raižytojas 
raš. – rašalas 
relj. – reljefas
repr. – reprodukuota(s) 
s. ad. – sausa adata
sangv. – sangvina 
sid. br. atsp. – sidabro bromido atspaudas
sign. – signatūra
s–ga – sąjunga
sud. – sudarytoja(s) 
spalv. – spalvintas, spalvotas
t. - tomas
techn. – technika
temp. – tempera
tir. – tiražas
ton. – tonuotas, tonavimas 
užsak. – užsakovas 
V. – viršuje
VDA – Vilniaus dailės akademija

Sutrumpinimai



Meno kūrinių pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos (nauja redakcija, įsigalioja nuo 2015 m. kovo 1 d.)

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Meno rinkos agentūros, UAB 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, UAB (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/ar video įrašas, saugomas vienerius metus po Aukciono,  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. Pradinė kaina – pirmoji kaina, kuri skelbiama Aukcione pradedant 
konkretaus Meno kūrinio pardavimą. 

1.15. Rezervinė kaina – konfidenciali suma (aukštesnė už nurodytą 
kataloge Pradinę kainą), kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas 
neparduotu. Ji pažymima ženkleliu ® Aukciono kataloge prie konkretaus 
kūrinio kainos; jeigu tokio ženklelio nėra, reiškia, nėra ir rezervinės kainos.

1.16. Akceptuota kaina („plaktuko kaina“) – didžiausia Aukciono metu už 
Meno kūrinį Akciono dalyvių pasiūlyta kaina, užfiksuota plaktuko dūžiu.

1.17. Galutinė pardavimo kaina – galutinė suma, kurią sumoka Aukcioną 
laimėjęs Pirkėjas. Ją sudaro Akceptuota („plaktuko“) kaina, plius Aukciono 
namų marža, plius pridėtinės vertės mokestis (PVM) nuo Aukciono namų 
maržos. 

2. Aukciono namų ir Savininko įsipareigojimai ir teisės
2.1. Meno kūrinio Savininkas teikdamas Meno kūrinį (-ius) Aukcionui, 

patvirtina ir garantuoja, kad jo pateiktas Meno kūrinys (-iai) yra jo teisėta 
nuosavybė, kuris yra teisėtai įsigytas arba paveldėtas, arba sukurtas, kad 
kūrinys (-iai) neužstatytas ir neįkeistas tretiesiems asmenims, bei atsako už 
kūrinio duomenų teisingumą. Savininkas patvirtina, kad jis yra vienintelis 
pateikto kūrinio Savininkas ir/arba paveldėtojas.

2.2. Savininkas garantuoja Aukcionui teikiamo kūrinio autentiškumą. 

Iki Aukciono pradžios paaiškėjus, kad kūrinys yra plagiatas, klaidingai 
atributuotas arba suabejojus kūrinio autentiškumu, Aukciono namai pasilieka 
teisę išimti iš Aukcione parduotinų kūrinių sąrašo tokį kūrinį.

2.3. Aukciono namai, solidariai su Savininku, deda visas pastangas, kad 
būtų užtikrintos ir apgintos kūrinio autorių teisės, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo  nuostatomis.

3. Registracija dalyvavimui Aukcione
3.1. 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.

3.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis, turi 
užsiregistruoti – užpildyti registracijos anketą. 

3.3. 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. 

(iii) 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. 

3.4.  Norintis dalyvauti Aukcione telefonu, Registracijos anketoje 
turi nurodyti lotų, dėl kurių norima varžytis, numerius, bei dalyvio telefono 
numerį, kuriuo Aukciono namų darbuotojai susisieks su dalyviu tiesiogiai 
Aukciono eigoje. Telefonu galima varžytis tik dėl tų lotų, kurių pradinė kaina 
yra 500 Eur ar daugiau. 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 už telefono ryšį moka dalyvis. Aukciono namai neatsako už telefoninio 
ryšio sutrikimus. 

3.5. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione fiziškai nebūdamas 
salėje  (toliau – Nedalyvaujantis dalyvis), registracijos anketoje, be įprastinių 
registracijos anketoje teikiamų duomenų, turi nurodyti Meno kūrinį (-ius), 
kurį jis nori pirkti, bei didžiausią Akceptuotą („plaktuko“) kainą, kurią jis 
sutinka mokėti už tą kūrinį. Protokolavimo tikslais Aukciono namai savo 
nuožiūra suteikia Nedalyvaujančiam dalyviui numerį. 

3.6. Anketą galima užpildyti internetinėje erdėje (on-line) Aukciono 
namų interneto svetainėje, arba užpildyti Aukciono kataloge esančią formą ir 
atsiųsti faksu (+370 5) 2307 200. Registracijos anketą taip pat galima užpildyti 
Aukciono organizavimo vietoje ekspozicijos metu ar prieš Aukciono pradžią. 

3.7. 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.

3.8. 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. 

3.9. Aukciono namai deda visas pastangas, kad Meno 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 Meno 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 Meno kūrinių. 

4. Aukciono vykdymo tvarka
4.1. Aukcionas vyksta Aukciono namų nustatytoje vietoje nustatytu laiku, 

kurie  nurodomi Kataloge bei Aukciono namų interneto svetainėje.
4.2. 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 



Aukciono dalyviai gali gauti nemokamą Aukciono namų specialistų 
konsultaciją dėl Aukcionui pateikiamų objektų. Dėl individualios konsultacijos 
laiko būtina iš anksto susitarti Aukciono namų tinklalapyje nurodytais 
telefonais. 

4.3 Aukcionas prasideda nustatytu laiku. Priklausomai nuo parduodamų 
Meno kūrinių skaičiaus, Aukcionas gali vykti be pertraukos arba su pertrauka. 

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

20 Eur – 299 Eur: didinimo intervalas yra kas 10 Eur;
300 Eur – 999 Eur: didinimo intervalas yra kas 20 Eur;
1000 Eur – 2999 Eur: didinimo intervalas yra kas 50 Eur;
3000 Eur – 4999 Eur: didinimo intervalas yra kas 100 Eur, 
5000 Eur – 9999 Eur: didinimo intervalas yra kas 200 Eur;
10000 Eur – 29999 Eur: didinimo intervalas yra kas 250 Eur;
30000 Eur ir daugiau: didinimo intervalas yra kas 500 Eur;
4.5 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. Ši kaina yra Akceptuota kaina. 
Nuskambėjus plaktuko dūžiui, Meno kūrinys laikomas parduotu, o Akceptuota 
kaina ir ją pasiūliusio dalyvio numeris įrašomi Aukciono protokole. 

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

4.8. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (nesvarbu, dalyvaujančių ar 
nedalyvaujančių fiziškai salėje), Aukciono vedėjas savo sprendimu gali kūrinį, 
dėl kurio kilo ginčas, aukcionuoti iš naujo. Jeigu ginčas iškyla po Aukciono, 
pirmenybė pirkti kūrinį suteikiama dalyviui, fiziškai dalyvavusiam salėje 
Aukciono metu.

4.9. 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. 

4.10.  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. 

4.11. Ženklelis ® kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra konfidenciali 
Rezervinė kaina, kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu. 

4.12. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono dalyviai grąžina Aukciono 
administracijai dalyvių numerius. 

4.13. 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. 

5. Atsiskaitymas
5.1. Iškart po Aukciono Meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie 

Aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą sąskaitą. 
5.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam Meno kūriniui išrašo 

išankstinio apmokėjimo sąskaitą arba PVM sąskaitą faktūrą, priklausomai nuo 
atsiskaitymo būdo, (du egzempliorius), kurioje nurodo Meno kūrinio numerį, 
pavadinimą ir privalomą sumokėti kainą, kurią sudaro Akceptuota kaina bei 
Aukciono namų marža su PVM (18% - kūriniams iki 3000 Eur Akceptuotos 
kainos, 16% - kūriniams nuo 3001 iki 5000 Eur Akceptuotos kainos, 14% 
kūriniams nuo 5001 iki 10000 Eur Akceptuotos kainos, 12% kūriniams nuo 
10001 Eur Akceptuotos kainos). Pirmasis išankstinio apmokėjimo sąskaitos 
arba PVM sąskaitos faktūros egzempliorius įteikiamas Aukciono dalyviui, 
antrasis  lieka Aukciono administracijoje, kuri sąskaitos rekvizitus įrašo į 
Aukciono protokolą.

5.3. Telefonu dalyvaujančiam ir Nedalyvaujančiam Pirkėjui sąskaita yra 

išsiunčiama faksu ir/ar elektroniniu paštu kitą darbo dieną. Gautą sąskaitą 
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.

5.4 Apmokėti už įsigytą Meno kūrinį galima Aukciono vietoje grynais 
pinigais, arba banko kortele (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro), 
arba banko pavedimu į Aukciono namų nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas po Aukciono. 

5.5. Mokant Aukciono vietoje banko kortele ar grynais pinigais, Aukciono 
dalyviui išrašomas grynųjų pinigų priėmimo kvitas arba išduodamas kasos 
aparato kasos kvitas bei atiduodamas Meno kūrinys ir kūrinio pasas. 

5.6. Sumokėjus banko pavedimu, Meno kūrinys atiduodamas Pirkėjui kai 
pinigai įskaitomi į Aukciono namų atsiskaitomąją sąskaitą. Banko pavedime 
būtina nurodyti Pirkėjo vardą ir pavardę, arba įmonės pavadinimą, bei įsigyto 
Meno kūrinio pavadinimą arba loto numerį, išankstinės sąskaitos numerį.

5.7. Aukciono namai nepriima mokėjimų už Meno kūrinį iš trečiųjų 
asmenų. Už parduotą Meno kūrinį turi sumokėti tik užsiregistravęs ir 
didžiausią kainą už Meno kūrinį pasiūlęs bei Akceptavęs kainą dalyvis, kurio 
Pirkėjo numeris yra fiksuotas Aukciono protokole, išskyrus atvejus, kai  prieš 
Aukciono pradžią yra pasirašytas trišalis susitarimas tarp Aukciono namų, 
Aukciono dalyvio ir mokėtojo dėl kitokių mokėjimo sąlygų. 

5.8. Pirkėjas privalo iš Aukciono namų 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 Galutinės kainos už vieną parą. 

5.9. Jei Meno kūrinį, pagal sutarimą, Pirkėjui pristato Aukciono namai, 
jie Meno kūrinį Pirkėjui turi išsiųsti per 60 val. nuo piniginių lėšų įskaitymo 
į Aukciono namų atsiskaitomąją sąskaitą. Už pristatymą Aukciono namai ima 
papildomą mokestį, kuris turi būti sumokėtas tuo pačiu metu kaip ir atsiskaitant 
už Meno kūrinį. Į šią sumą įskaičiuojami pakavimo, transportavimo, muitinės  
bei draudimo pervežimo metu (jei taikytina) kaštai.

5.10. Kartu su nusipirktu Meno kūriniu Pirkėjui išduodamas oficialiai 
Aukciono namų patvirtintas jo pasas.

5.11.  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. 

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

5.13. 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,  
kontaktuoti su atsakinga institucija – Kultūros paveldo departamentu. 

5.14. 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.

5.15. Jeigu Pirkėjas praranda teisę į Meno kūrinį, kaip nustatyta 5.14 
punkte,  Aukciono namai gali Meno kūrinį pasiūlyti pirkti Pirkėjui, Aukciono 
eigoje siūliusiam intervalu mažesnę kainą. 

5.16. Aukciono namai, Pirkėjui neatsiskaičius už Meno kūrinį, turi 
teisę kreiptis į skolų išieškojimo įmonę ar teismą, ginti savo pažeistas teises 
įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant ieškinį dėl reikalavimo pripažinti Meno 
kūrinio pirkimą-pardavimą įvykusiu sandoriu bei reikalavimą Pirkėjui 
sumokėti Aukciono namams bei Meno kūrinio Savininkui priklausančias 
sumas.  

6. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas 
6.1. Meno kūrinių Aukciono taisyklėms aiškinti, suprasti ir vykdyti yra 

taikytina Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. 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 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 (hereinafter Works of Art) through an Auction organized and 
held by UAB Meno Rinkos Agentūra (hereinafter the Auction House), where 
Works of Art are offered for sale to several persons through the Auction 
House and a contract for the sale-purchase of a Work of Art is signed with the 
highest Bidder (hereinafter the Buyer).

1.3. The Auction House is the intermediary between the Owner who has 
submitted the Work of Art to the Auction (hereinafter 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 audio and/or video 
recording made during the Auction is kept for one year after the Auction and 
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 indicates the artist, title, year of creation, measurements, Starting 
Price or assessed value, and other information about the Work of Art.

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 artist, 
time and place of creation, technique and materials used, measurements, 
condition, signatures, and other information important for its identification.

1.13. The Work of Art 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 Starting Price is the initial price announced at the Auction when 
bidding on a specific Work of Art has begun.

1.15. The Reserve Price is a confidential amount (higher than the Starting 
Price indicated in the Catalogue). If it is not reached during the Auction, the 
Work is considered unsold. It is indicated in the Auction Catalogue by the 
symbol ® beside the price of a specific Work of Art. If this symbol is absent, 
there is no Reserve Price.

1.16. The Accepted Price (Gavel Price) is the highest price offered during 
the Auction by a Bidder for a Work of Art. It is recorded by a stroke of the gavel.

1.17. The Final Sale Price is the final amount paid by the Buyer who has 
won the Auction. It consists of the Accepted (Gavel) Price plus the Auction 
House margin plus the value added tax (VAT) on the Auction House margin.

2. Obligations and Rights of the Auction House and the Owner
2.1 When submitting a Work or Works of Art for Auction, the Owner of 

the Work of Art affirms and guarantees that the Work of Art he has submitted 
is his rightful property, which has been lawfully acquired or inherited or 
created, and that the Work has not been pledged as collateral to a third party. 
He is responsible for the correctness of the information about the Work. 
The Owner affirms that he is the sole Owner and/or inheritor of the Work 
submitted.

2.2. The Owner guarantees that the Work submitted for Auction is 
genuine. If it becomes clear before the Auction that the Work is a forgery or 
has been erroneously attributed, or if there is doubt about the genuineness of 

the Work, the Auction House reserves the right to remove such a Work from 
the list of Works to be auctioned.

2.3. In solidarity with the Owner, the Auction House makes every effort 
to guarantee and defend the copyright on a Work by complying with the 
provisions of the Law on Copyright and Related Rights of the Republic of 
Lithuania.

3. Bidder Registration
3.1. Natural and legal persons may participate and make purchases at 

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.

3.2. A Bidder who wishes to participate in the Auction with rights of 
purchase must register by filling out the registration form.

3.3. 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, Internet website, 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;

(iii) 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.

3.4. Those who wish to participate in the Auction by telephone must 
indicate on the Registration Form the numbers of the lots they want to bid 
on as well as the participant’s telephone number at which employees of 
the Auction House will be able to reach the participant during the Auction. 
Bidding by telephone is permitted only for those lots whose Starting Price is at 
least €500. 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.

3.5. A Bidder who wants to participate in the Auction without being 
physically present in the hall (hereinafter an Absent Bidder) must indicate 
on the registration form, in addition to the usual information provided on the 
registration form, the Work(s) of Art that he wants to buy and the highest 
Accepted (Gavel) Price he is willing to pay for this Work. At its own discretion, 
for purposes of record keeping, the Auction House gives a number to the 
Absent Bidder.

3.6. The registration form may be filled out online on the Internet website 
of the Auction House, or the form in the Auction Catalogue may be filled out 
and sent by fax (+370 5) 230 7200. The registration form may also be filled out 
at the Auction location during the pre-Auction viewing or before the Auction 
begins.

3.7. Registration forms sent by fax or filled out online must be received no 
later than four hours before the Auction. Registration at the Auction location 
ends ten minutes before the Auction begins.

3.8. 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.

3.9. 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 of Art they want to acquire during the pre-
Auction viewing and to critically evaluate their condition and genuineness. 
Bidders may consult experts from the Auction House or bring their own 
experts to the pre-Auction viewing and rely on their recommendations about 
making a purchase. After a purchase has been made, the Auction House does 
not accept any complaints concerning the Works of Art that have been bought.

4. The Auction Procedure
4.1. The Auction is held at the location and time set by the Auction House 

and indicated in the Catalogue and on the website of the Auction House.
4.2. 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 
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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 website of the Auction House.

4.3. The Auction starts at the designated time. Depending on the number 
of Works of Art to be sold, the Auction may be held with or without a break.

4.4. The auctioneer briefly presents each Work of Art (artist, title, year of 
creation) and announces its Starting Price. The Starting Price for a Work of Art 
may be increased by the following increments:

           €20 –       €299: by increments of   €10;
         €300 –       €999: by increments of   €20;
      €1,000 –    €2,999: by increments of   €50;
      €3,000 –    €4,999: by increments of €100;
      €5,000 –    €9,999: by increments of €200;
    €10,000 –  €29,999: by increments of €250;
    €30,000 – or more: by increments of €500.
4.5. When making a bid, a Bidder must clearly raise his bidding paddle 

with the number facing the auctioneer and loudly announce his bid.
4.6. The auctioneer repeats each bid made. When none of the Bidders 

makes a higher bid, the auctioneer announces the final, highest bid made, the 
number of the Bidder who made it, and repeats the amount of the bid three 
times with a stroke of his gavel. This price is the Accepted Price. After the 
stroke of the gavel, the Work of Art is considered sold, and the Accepted Price 
and the number of the Bidder who made it are recorded in the Auction records.

4.7. 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.

4.8. If a disagreement arises between the Bidders (regardless of whether 
or not they are physically present at the Auction), the auctioneer may decide 
to re-auction the Work over which the disagreement arose.

4.9. 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.

4.10. 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 an authorization from the head of his institution 
to buy Works of Art at the Auction.

4.11. 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.

4.12. After the Auction has ended, the Bidders must return their bidding 
numbers to the Auction administration.

4.13. 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 a Work of Art during the Auction will be refunded the price of their 
ticket when they collect the Work they have bought.

5. Payment
5.1. 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.

5.2. For each Work of Art sold, the Auction administration issues a 
prepayment invoice or VAT invoice, depending on the manner of payment,  
(in two copies) that indicates the number of the Work of Art, its title, and 
the price to be paid, which consists of the Accepted Price and the Auction 
House margin, including VAT (18% for Works with an Accepted Price of up 
to €3,000, 16% for Works with an Accepted Price of from €3,001 to €5,000, 
14% for Works with an Accepted Price of from €5,001 to €10,000, 12% for 
Works with an Accepted Price of €10,001 or more). The first copy of the 
prepayment invoice or VAT 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.

5.3. 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.

5.4. Payment for the Work of Art may be made at the Auction location in 
cash or by bank card (Visa / Visa Electron / MasterCard / Maestro) or bank 
remittance to the settlement account indicated by the Auction House no later 
than five working days after the Auction.

5.5. When payment is made at the Auction location by bank card or in 
cash, the Bidder is given a cash receipt or a cash register receipt as well as the 
Work of Art and its certificate of authenticity.

5.6. When payment is made by bank remittance, the Work of Art is given 
to the Buyer after the money has been credited to the settlement 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 lot number and the 
prepayment invoice number of the Work of Art acquired.

5.7. The Auction House will not accept payment for a Work of Art from 
a third party. Payment for the Work of Art sold must be made only by the 
registered Bidder who offered the highest price for this Work of Art and 
whose Bidder’s Number is recorded in the Auction records, unless a tripartite 
agreement for different terms of payment was signed before the Auction 
between the Auction House, the Bidder, and the payer.

5.8. The Buyer must collect his Work of Art from the Auction House 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.

5.9. If the Auction House made an agreement to deliver the Work of Art 
to the Buyer, it must dispatch the Work of Art to the Buyer within sixty hours 
after payment has been credited to the settlement account of the Auction 
House. The Auction House will charge an additional fee for delivery, which 
must be paid when payment is made for the Work of Art. This amount includes 
all applicable costs for packing, transportation, customs, and insurance 
during transportation.

5.10. Together with the Work of Art purchased, the Buyer will receive a 
certificate of authenticity issued by the Auction House.

5.11. 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.

5.12. 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 Safekeeping of Cultural Treasures.

5.13. 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.

5.14. 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 Internet website of the Auction House and made 
public through other channels for the dissemination of public information 
chosen by the Auction House.

5.15. If the Buyer loses his right to the Work of Art, as provided in provision 
5.14, the Auction House may offer the Work of Art to the Bidder who made the 
second highest bid during the Auction.

5.16. If the Buyer has not paid for the Work of Art, the Auction House 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 
a completed transaction and that the Buyer pay the Auction House and the 
Owner of the Work of Art the sums owed them.

6. Applicable Law and Dispute Settlement
6.1. These art Auction rules shall be construed, interpreted, and 

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

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

AUKCIONE	  
DALYVAUJANČIO	  
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	  	  	  	  

SUTINKU,	   KAD	   MENO	   RINOS	   AGENTŪRA	   TVARKYTŲ	   MANO	   ASMENS	   DUOMENIS,	   NURODYTUS	   ŠIOJE	   ANKETOJE,	   TIESIOGINĖS	  
RINKODAROS	   TIKSLAIS	   NE	   ILGIAU	   KAIP	   3	   METUS	   NUO	   ŠIOS	   ANKETOS	   DATOS,	   PAGAL	   ASMENS	   DUOMENŲ	   TEISINĖS	   APSAUGOS	  
ĮSTATYME	  IR	  KITUOSE	  ATITINKAMĄ	  VEIKLĄ	  REGLAMENTUOJANČIUOSE	  ĮSTATYMUOSE	  NUSTATYTUS	  ASMENS	  DUOMENŲ	  TVARKYMO	  
REIKALAVIMUS.	  
	  
PATVIRTINU,	  KAD	  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.	   Loto	  
Nr.	  

Loto	  pavadinimas	  
	  

Maksimali	  mano	  siūloma	  akceptuota	  
(„plaktuko“)	  kaina,	  Eur	   ℑ*	  

1.	   	   	   	   	  
2.	   	   	   	   	  
3.	   	   	   	   	  
4.	   	   	   	   	  
5.	   	   	   	   	  
*Jeigu	  pageidaujate	  aukcione	  dalyvauti	  telefonu,	  tuomet	  užuot	  nurodę	  maksimalią	  siūlomą	  kainą,	  pažymėkite	  varnele	  stulpelyje	  ℑ.	  Telefonu	  varžytis	  galima	  tik	  
dėl	  tų	  lotų,	  kurių	  pradinė	  kaina	  500	  Eur	  ar	  daugiau.	  Aukciono	  namai	  neatsako	  už	  telefoninio	  ryšio	  sutrikimus.	  
	  
Primename,	   kad	   galutinę	   įsigyto	   kūrinio	   kainą	   sudaro	   akceptuota	   („plaktuko“)	   kaina	   plius	  Aukciono	   namų	  marža	   su	   PVM	   (18%	   -‐	   kūriniams	   iki	   3000	  Eur	  
akceptuotos	  kainos,	  16%	  -‐	  kūriniams	  nuo	  3001	  iki	  5000	  Eur	  akceptuotos	  kainos,	  14%	  kūriniams	  nuo	  5001	  iki	  10000	  Eur	  akceptuotos	  kainos,	  12%	  kūriniams	  
nuo	  10001	  Eur	  akceptuotos	  kainos).	  Apmokėti	  būtina	  per	  5	  darbo	  dienas	  po	  aukciono.	  

	  
UŽPILDYTĄ	  ANKETĄ	  PRAŠOME	  SIŲSTI	  FAKSU	  (+370	  5)	  230	  7200	  

ARBA	  INFO@MENORINKA.LT	  
	  

NEDALYVAUJANČIŲ	  AR	  TELEFONU	  DALYVAUJANČIŲ	  PIRKĖJŲ	  ANKETOS	  TURI	  BŪTI	  GAUTOS	  NEVĖLIAU	  NEI	  LIKUS	  4	  VALANDOMS	  IKI	  AUKCIONO	  PRADŽIOS	  
	  



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	  Meno	  Rinkos	  Agentūra	  newsletter.	  
WILL	  YOU	  PARTICIPATE	  IN	  THE	  
AUCTION	  PERSONALLY?	  

□	  	  Yes	  	  
□	  	  No	  	  

YOUR	  REPRESENTATIVE	  
AT	  THE	  AUCTION	  

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	  

I	  AGREE	  THAT	  MENO	  RINKOS	  AGENTŪRA	  MAY	  USE	  THE	  PERSONAL	  INFORMATION	  INDICATED	  ON	  THIS	  FORM	  FOR	  PURPOSES	  OF	  DIRECT	  
MARKETING	  FOR	  NO	  LONGER	  THAN	  THREE	  YEARS	  FROM	  THE	  DATE	  ON	  THIS	  FORM	  IN	  ACCORDANCE	  WITH	  THE	  REQUIREMENTS	  FOR	  THE	  
USE	   OF	   PERSONAL	   INFORMATION	   SET	   FORTH	   IN	   THE	   LAW	   ON	   THE	   LEGAL	   PROTECTION	   OF	   PERSONAL	   INFORMATION	   AND	   IN	   OTHER	  
LAWS	  REGULATING	  THIS	  ACTIVITY.	  
	  
I	  AFFIRM	  THAT	  I	  HAVE	  ACQUAINTED	  MYSELF	  WITH	  THE	  TERMS	  AND	  CONDITIONS	  FOR	  THE	  SALE	  OF	  ARTWORKS	  AT	  THE	  AUCTION	  AND	  
THAT	  I	  AGREE	  TO	  THEM.	  
	  
SIGNATURE	  
	  
	  
I	  WISH	  TO	  BUY	  THE	  FOLLOWING	  ARTWORKS	  ON	  AUCTION,	  I	  MAKE	  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	  FOR	  THE	  SALE	  OF	  ARTWORKS	  AT	  THE	  AUCTION	  BY	  THE	  DEADLINES	  INDICATED:	  
	  
No.	  	   Lot	  

no.	  
Name	  of	  lot	  
	  

Maximum	  accepted	  (gavel)	  price	  offered	  in	  euros	   ℑ*	  

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	  make,	  please	  check	  column	  
ℑ.	  You	  may	  bid	  by	  telephone	  only	  for	  those	  lots	  whose	  opening	  bid	  is	  €500	  or	  higher.	  The	  Auction	  House	  does	  not	  assume	  responsibility	  for	  
problems	  with	  the	  telephone	  connection.	  
	  
Please	  remember	  that	  the	  final	  price	  for	  a	  work	  acquired	  consists	  of	  the	  accepted	  (gavel)	  price	  plus	  the	  Auction	  House	  margin,	  including	  VAT	  
(18%	  for	  works	  with	  an	  accepted	  price	  of	  up	  to	  €3,000,	  16%	  for	  works	  with	  an	  accepted	  price	  of	  from	  €3,001	  to	  €5,000,	  14%	  for	  works	  with	  
an	  accepted	  price	  of	  from	  €5,001	  to	  €10,000,	  12%	  for	  works	  with	  an	  accepted	  price	  of	  €10,001	  or	  more).	  Payment	  must	  be	  made	  within	  five	  
working	  days	  after	  the	  auction.	  
	  

AFTER	  FILLING	  OUT	  THIS	  FORM,	  PLEASE	  SEND	  IT	  TO	  US	  BY	  
FAX	  (+370	  5)	  230	  7200	  OR	  E-‐MAIL	  INFO@MENORINKA.LT	  

	  
ABSENT	  AND	  TELEPHONE	  BIDDERS	  MUST	  SUBMIT	  THIS	  REGISTRATION	  FORM	  

NO	  LATER	  THAN	  4	  HOURS	  BEFORE	  THE	  BEGINNING	  OF	  THE	  AUCTION.	  



1, 4 viršeliuose panaudota:

 Jonas Mackevičius (1872–1954)
Kauno pi l ies  griuvėsiai

XX a. 4 d–metis, drb., al., 76 x 112

2, 3 viršeliuose panaudota:

Vytautas Povilaitis (1927–2009) 
Kompozici ja

1971, drb., al., 73 x 92,5

© Meno rinkos agentūra, 2015

Daugiau informacijos:
tel.  (+370-5) 2307 200

mob. tel. (+370-615) 29023
el. paštas: info@menorinka.lt

www.menorinka.lt
www.vilniausaukcionas.lt
www.vilniusauction.com

Partneris:

AUKCIONO NAMAI PRIMYGTINAI REKOMENDUOJA AUKCIONO DALYVIAMS 
APSILANKYTI AUKCIONO EKSPOZICIJOJE IR ATIDŽIAI ĮVERTINTI NORIMUS 

ĮSIGYTI KŪRINIUS NATŪROJE. 
VĖLIAU PRETENZIJOS DĖL BŪKLĖS NEBUS PRIIMAMOS.

XXXVIII Vilniaus Aukcionas:
2015 m. rugsėjo mėn. 

Tolerancijos Centras (Naugarduko g. 10, Vilnius)

:  V i l n i a u s  A u k c i o n a s
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