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2
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)

„Troškulys“
1950-1967

sign. AK – KŠ
drobė, aliejus

45 x 60 cm  
2300 Eur  

1 
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)
„Kapas“
1927
drobė, aliejus
55 x 90 cm  
būklė: nedidelis dažų sluoksnio nutrupėjimas
apačioje, dešinėje
3200 Eur  

Paveikslas buvo sukurtas proginei Kazio Šimonio ir Stasio Varašiaus kūrinių 
parodai, skirtoje Kovos dėl Vilniaus aštuntųjų metų sukakčiai paminėti. Parodą 
1927 m. surengė Lietuvių dailės Draugija. 
Paveiksle yra pavaizduotas tipinis Lietuvos savanorio antkapinis paminklas. Tai 
unikalus meno kūrinys tiek Kazio Šimonio, tiek lietuvių tarpukario tapyboje. 
Paveikslą iki šių dienų išsaugojo Kauno tarpukario karininkų šeimos palikuonys.
Su dailės eksperto (dailėtyros dr.) dailės kūrinio atributavimo, datavimo ir 
autentiškumo patvirtinimo recenzija galima susipažinti paveikslo apžiūros metu.

Paveikslas buvo eksponuojamas 1973 m. Kauno Menininkų namuose vykusioje Kazio Šimonio parodoje ir yra publikuotas parodos lankstinuko tituliniame puslapyje. Su dailės 
eksperto (dailėtyros dr.) dailės kūrinio atributavimo, datavimo ir autentiškumo patvirtinimo recenzija galima susipažinti paveikslo apžiūros metu.



-8-

Lietuvos�tapyba

5
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)
„Augmenijos karalystė“
1970
sign. AD – KŠ, KP – Kazys Šimonis, 1970
popierius, akvarelė, guašas
36 x 48 cm  
1100 Eur

4
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)

„Preliudas“
1968

sign. AD – KŠ, KP – Kazys Šimonis, 1968
kartonas, tempera

35 x 50 cm  
1350 Eur  

3
KAZYS ŠIMONIS (1887–1978)
„Siluetai“
1967
sign. AD – KŠ, KP – Kazys Šimonis, 1967
kartonas, tempera
35 x 50 cm  
1150 Eur 
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STASYS ŠILKAITIS (1927–1995)
„Nemuno salos prieplauka“
1960-70
sign. AD – St. Šilk.
popierius, akvarelė, guašas
70 x 63 cm  
550 Eur  

7
ADOLIS JONAS KRIŠTOPAITIS 
(1925–2000)
„Ežeras“ (Baluošo)
1969
sign. AK – JK 69,
KP – Adolis Jonas Krištopaitis
drobė, aliejus
45 x 60 cm
450 Eur

8
ADOLIS JONAS KRIŠTOPAITIS 
(1925–2000)
„Palangos kampelis“
1961
sign. AD – JK 61
kartonas, aliejus
45,5 x 59 cm   
450 Eur  

9
ADOLIS JONAS KRIŠTOPAITIS (1925–2000)

„Baltija šėlsta“
1995

sign. AK – JK, KP – A. J. Krištopaitis, 1995
kartonas, drobė, aliejus

31 x 23 cm   
280 Eur  

Dailininko Stasio Šilkaičio (1927–1995) tapybos darbas „Nemuno salos prieplauka“ vaizduoja 
nuo Kauno senamiesčio panoramos neatsiejamą Nemuno salą sovietmečio laikotarpiu, kur 
tuo metu veikė Žiemos uostas, apie 70-sius metus perkeltas į Vilijampolę. Šiuo metu šios 
miesto dalies vaizdas jau yra negrįžtamai pasikeitęs, paveiksle nutapytas peizažas jau turi ir 
istorinę reikšmę, liudijantis apie vieną iš šios salos urbanizavimo laikotarpių.

Jau seniausiuose žemėlapiuose �ksuojama didelė sala Nemune ties Kaunu, pirmą kartą buvo 
užstatyta po Pirmojo pasaulinio karo, kai 1917 m. kaizerinė vokiečių kariuomenė greta 
Naujamiesčio įkūrė Žiemos uostą, kuriame laivai turėjo būti apsaugoti nuo ledonešio. Žiemos 
uostas veikė ir tarpukariu, pietinėje salos dalyje tuo metu buvo įkurta poilsio ir sporto zona. 
1935 m. buvo įrengtas krantinės ruožas nuo S. Daukanto iki I. Kanto gatvės. 1936 m. netoli 
salos, prie Geležinkelio tilto buvo atidaryta keleivinė prieplauka. Pietrytinėje salos dalyje veikė 
paplūdimys ir viena o�cialių miesto maudyklų. 1921 m. Nemuno saloje įsikūrė Lietuvos 
jachtklubas, plaukimo sporto centras. Vakariniame salos kampe įrengtas atskirtas nuo 
Nemuno plaukimo baseinas, nuo kranto į salą kursavo keltas. Nemuno sala buvo mėgstama 
miestiečių, joje vykdavo įvairios šventės ir renginiai. Pavyzdžiui, 1936 m. gegužės 6 d. buvo 
surengtas iliuminuotų valčių karnavalas, kurio pasižiūrėti tuo metu susirinko daugiau nei 30 
tūkst. žmonių.  

Wikipedija; Lietuvos vandens keliai // Lietuva, 1920 m. sausio 20 d., Nr. 15 (297).

Dailininkas Adolis Jonas Krištopaitis (1925−2000) yra vienas intelektualiausių ir originaliausių Kauno „tyliojo modernizmo“ atstovų, kuris 20 a. paskutiniais dešimtmečiais 
lietuvių tapybos kontekste išsiskyrė polinkiu į konceptualų, metaforišką ir abstraktų meną. Kūrybinio kelio pradžioje kūrė natūralistinius, lyrinio pobūdžio peizažus, žanrines 
scenas bei portretus, kuriuose pastebima realizmo ir impresionizmo įtaka. Po 1968 m. dailininko kūrybai buvo būdinga konstruktyvi, modernistinio mąstymo išraiška, 
simboliška formos traktuotė, minimali spalvinė gama. Dailininkas plėtojo peizažų, marinų, teminių bei abstrakčių kompozicijų žanrus, iki mirties savitai ir produktyviai dirbo 
portreto srityje.

A. J. Krištopaitis 1948–1951 metais studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, kur mokėsi freskos ir mozaikos specialybės. 1956–1962 m. buvo Lietuvos 
teatro draugijos, 1962–1978 m. Kauno ,,Dailės“ kombinato dailininku. Nuo 1978 m. dirbo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, eksponatų konservavimo 
sektoriaus vedėju. Nuo 1954 m. dalyvauja parodose, nuo 1957 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dailininkas pasižymėjo ypatingu darbštumu ir produktyvumu, yra 
surengęs 28 individualias parodas, sudalyvavęs daugiau nei 200 parodų.

Violeta Jasevičiūtė, Dailininkas Adolis Jonas Krištopaitis, Žiemgala, 2000/1; G. Vertelkaitė-Bartulienė. Pa(si)matymas su Adoliu Jonu Krištopaičiu. „Nemunas“, 2015 m. gegužės 
7–20 d., Nr. 11 (947), p. 28.
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ADOLIS JONAS KRIŠTOPAITIS (1925–2000)
„Pavasarėjant“
1957
sign. AK – JK 57, KP – A. J. Krištopaitis
kartonas, aliejus
26 x 35 cm   
350 Eur 

11
SERGEJUS GRAČIOVAS (1922–1993)
„Nidos kopa“
1975
sign. AD – parašas, 75
popierius, pastelė
30 x 40 cm   
400 Eur  

12
VALENTINAS ANTANAVIČIUS
(1936)
„Vakaras“
1968
sign. AD – VA 68
kartonas, aliejus
45 x 65 cm   
600 Eur  

Valentinas Antanavičius gimė 1936 m. Kušlikių kaime (Šiaulių raj). 1962 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą. Dėstė M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje ir Vilniaus dailės 
akademijoje, nuo 1995 m. docentas. Nuo 1964 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 1992 m. jam buvo suteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 2006 m. 
ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius. V. Antanavičius yra Grupės „24“ narys. Parodose dalyvauja nuo 1962 m., surengė daugiau kaip 15 individualių, apie 120 bendrų 
parodų Lietuvoje ir užsienyje.
Valentinas Antanavičius kritikų yra apibūdinamas kaip „gyvas klasikas“, „lietuviškojo modernizmo korifėjus“, dailėje keliantis pilietines problemas. Ilgai priklausęs tyliojo 
modernizmo sąjūdžiui, dailininkas įtvirtino estetiką, kuri pavadinta „bjaurumo estetika“, nors ji – ne griaunanti ar niokojanti, bet kurianti. Dailininko siekis – atskleisti tai, kas 
slypi už parodomo fasado ir tampa „gyvenimu be parado“ (dailėtyrininkės D. Zovienės apibūdinimas). V. Antanavičiaus paveikslų, ypač asambliažų, nuotaika – groteskiška, 
tapyba – griežtų formų, dominuoja niūrios, murzinos spalvos. Jo kūriniai nepataikauja žiūrovui, bet provokuoja mąstyti, yra kupini energijos.

Sergejus Gračiovas (1922, Rusija – 1993, Vilnius), dailininkas tapytojas, 1937–1941 
m. minia-tiūros meno mokėsi Palecho meno mokykloje, 1941–1942 m. – Ivanovo 
meno mokykloje. 1951 m. baigė Valstybinį dailės institutą, tapybos specialybę 
(pas prof. Vytautą Mackevičių). Vienerius metus dirbo miniatiūros dailininku 
Paleche (1945–1946), vėliau dėstė Valstybinio dailės instituto Tapybos katedroje 
(1951–1957). Dailės parodose dalyvavo nuo 1952 m. Nuo 1954 m. yra Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys, LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1982).

Dailininką labai žavėjo jūra ir tolimų kraštų peizažai. Jis daug keliavo, tapė Baltijos 
ir Juo-dosios jūros vaizdus, Atlanto vandenyną, taip pat Krymo ir Kaukazo kalnus, 
Lietuvos ežerus. Idėjų kūrybai dailininkas sėmėsi lankydamasis Klaipėdos ir 
Kaliningrado uostuose, stebėdamas žvejų, laivų remonto įmonių darbininkų 
darbą, tapė pasieniečius, karo lakūnus. Labiausiai mėgstamas peizažo motyvas 
dailininko kūryboje – jūra ir jos pakrantės.   
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PRANCIŠKUS PORUTIS (1924–2009)
„Rytas“, „Diena“, „Vakaras“ (triptikas)  
apie 1970
sign. AD – P. Porutis  
popierius, akvarelė 
3 vnt. – 32 x 40 cm, 16 x 52 cm, 16 x 62,5 cm
400 Eur

14
RIMAS ZIGMAS BIČIŪNAS (1945)

„Raudoni žiedai“
1985

sign. AD – Rimas 85
kartonas, aliejus

50 x 70 cm  
1400 Eur  

15
EUGENIJUS GRICIUS (1929)
„Abstrakcija“
1965
sign. AD  E. Gricius 65–
kartonas, aliejus
58,5 x 48 cm  
500 Eur 

Eugenijus Gricius gimė 1929 m. Kaune. Per II-ąjį pasaulinį karą buvo priverstas išvykti į 
užsienį. Meno studijas baigė Anglijoje, kur įgijo diplomą (tapyba ir litogra�ja) ir buvo 
apdovanotas sidabro medaliu už gra�kos darbus. Didžiąją gyvenimo dalį Eugenijus 
Gricius dirbo kaip hieraldikos meistras. Kūrė Prekybos Sąjungai, Armijai, Masonų ložėms 
ir įvairioms gerai žinomoms kompanijoms. Vienas iš pačių įspūdingiausių jo darbų buvo 
didžiulis dekoratyvinis sienos paveikslas Ispanijos karaliui. 

Pirmoji E. Griciaus tapybos darbų paroda buvo surengta 1961 metais Londone, 
Canaleetto galerijoje. Kitos pagrindinės parodos buvo surengtos Didžiojoje Britanijoje: 
Royal Academy, The Chelsea Art Society, The Islington Art Circle. Dominuojantis 
dailininko tapybos žanras – urbanistinis peizažas. Eugenijus Gricius yra kelių dailininkų 
sąjungų narys. Jo darbų galima rasti privačiose kolekcijose JAV, Australijoje, Ispanijoje, 
Didžiojoje Britanijoje ir Lietuvoje.
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GINTARAS PALEMONAS JANONIS (1962)

„Figūra“
1988

sign. VK  G. Janonis 88 –
drobė, aliejus

116 x 89 cm  
1350 Eur  

16
JUOZAPAS MILIŪNAS (1933 2016)–
„Albino Molio portretas“
~1965
drobė, aliejus
91 x 70 cm  
860 Eur 

18
PRANAS GUDAITIS (1948)
„Pieta I“
1986
sign. KP – P. Gudaitis
drobė, aliejus
73 x 54 cm  
550 Eur  

19
EUGENIJUS VARKULEVIČIUS (1956)

„Apvaizda“
1987

sign. AD: E.V. 87 
drobė, aliejus

71 x 75 cm  
1250 Eur  
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22
LIUDAS VANAGAITIS (20 a.)

„Abstrakcija“
1983

sign. AD  LVan.; KP  Liudas Vanagaitis– –
kartonas, aliejus

60 5 x 58 5 cm  , ,
450 Eur  

20
ROLANDAS KARALIUS (1962)
„Vieta“
1989
sign. AK – Karalius, KP  Rolandas Karalius 1989–
drobė, aliejus
100 x 135 cm  
900 Eur  

21
RIMVIDAS JANKAUSKAS KAMPAS (1957 1993)–
„Be pavadinimo“
1991
sign. AD  Kampas–
drobė, aliejus
54 x 73 cm  
1580 Eur  
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ANTANAS OBCARSKAS (1958)
„Natiurmortas prie lango“
1987
sign. KP – Antanas Obcarskas,
1987
drobė, aliejus
81 x 100 cm  
1100 Eur  

24
ANTANAS OBCARSKAS (1958)

„Natiurmortas su juosta“
1988

sign. AD  A. O. 88–
drobė, aliejus

89 x 120 cm  
1100 Eur 

Dailininkas Antanas Obcarskas (1958) yra viena žymiausių viduriniosios kartos lietuvių menininkų. 1973–1977 m. studijavo S. Žuko taikomosios dailės technikume, 1977-1982 m. – 
Vilniaus valstybiniame dailės institute. Parodose dalyvauja nuo 1982 metų. Dailninkas nuo 1990 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys,  nuo 1993 m. yra garsios grupės „Angis“ 
narys. 
Dailininko kūryboje pastebimas meistriškas balansavimas tarp abstrakcijos ir �gūrinės tapybos, kūrinio visuma dažniausiai atrodo tarsi skaidrus, išgrynintas pasakojimas, kuriame 
ekspresyvumas, emocionalumas ir racionalumas papildo vienas kitą. Ankstyvieji paveikslai yra kontrastingų spalvų, stambių faktūrų, lokalių spalvinių dėmių kompozicijos, jiems 
būdinga minkštesnė, aptakesnė tapysena. Nuo 2004 metų menininkas kuria didelio formato minimalistinės kompozicijos ir spalvinės raiškos kūrinius. Dailininko drobėms 
būdinga ekspresyvi tapybos maniera, išraiškingos formos, koloritas, sodri dažo tekstūra.
Parengta pagal: K. Stančikienė. „Tarp racionalumo ir ekspresijos, sakralumo ir chuliganizmo...“// Antanas Obcarskas, 100x81. Kaunas 2013, p. 5-6.
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ANTANAS OBCARSKAS (1958)
„Pajūrio peizažas“
1989
sign. AD – A.O. 89
drobė, aliejus
80 x 100 cm  
900 Eur  

26
ANTANAS OBCARSKAS (1958)

„Peizažas“
1989

sign. AD – A.O. 89
drobė, aliejus

73 x 100 cm  
900 Eur  
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ARVYDAS BRAZDŽIŪNAS (DUSĖ) (1960)
„Nuėmimas nuo kryžiaus“
1988
sign. AD – Dusė 88
drobė, aliejus
100 x 90 cm  
750 Eur  

29
ROMAS DALINKEVIČIUS (1950 2001)–
„Ventės rage“
1989
sign. VD  RD 89–
kartonas, akrilas, tempera
70 x 80 cm  
360 Eur  

30
ROMAS DALINKEVIČIUS (1950 2001)–

„Pavasario vėjas“
1989

sign. AD  RD 89; KP  Romas Dalinkevičius– –
kartonas, akrilas, tempera

70 x 80 cm  
360 Eur  

28
KONSTANTINAS ŽARDALEVIČIUS (1955)

„Nuomonių skirtumas“
1992

sign. KP – Konstantinas Žardalevičius
drobė, aliejus
46 x 55,5 cm  

250 Eur
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31
JURIJUS BALTRŪNAS ( 3 2012)192 –
„Kureika“
20 a. 2 p.
sign. KP – Jurijus Baltrūnas
drobė, aliejus
73 x 73 cm  
250 Eur  

32
VYTAUTAS TAMOLIŪNAS (1955–2009)
„Abchazija“
1983
sign. KP – Vytautas Tamoliūnas, 1983
drobė, aliejus
65 x 50 cm  
300 Eur 

33
VYTAUTAS TAMOLIŪNAS (1955–2009)
„Joninės (paparčio žydėjimas)“
1989
sign. KP – Vytautas Tamoliūnas
drobė, aliejus
90 x 70 cm  
300 Eur 

34
VYTAUTAS TAMOLIŪNAS (1955–2009)
„Amžinoji šviesa“
1990
sign. AD – VT90; KP – Vytautas Tamoliūnas 
drobė, aliejus
80 x 60 cm  
250 Eur 

35
VYTAUTAS TAMOLIŪNAS (1955–2009)

 „Liūnas“
1988–89

sign. KP – Vytautas Tamošiūnas 1988/89
drobė, aliejus, mišri technika, koliažas

44 x 58,5 cm  
250 Eur 
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36
IGNAS BUDRYS (1933–1999)
„Peizažas su saule“
1999
sign. AC, KP – I. Budrys
popierius, akvarelė
74 x 100 cm  
550 Eur 37

KLAUSUTIS HENRIKAS BERŽANSKIS (1944–2001)
„Beržynas“

1999
medžio plokštė, aliejus

58 x 78 cm  
400 Eur

38
VYTAUTAS ŽILUS (1944–2011)
„Koketė“
2007
sign. AD – V. Žilius, KP – Vytautas Žilius
kartonas, pastelė
38 x 48 cm  
250 Eur  

39
FILOMENA LINČIŪTĖ-VAITIEKŪNIENĖ (1942)

„Lelijos“
2003

sign. AD – FL 2003 , KP – Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė
drobė, akrilas

72 x 62 cm  
500 Eur  
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40
OSVALDAS JABLONSKIS (1942)

„Juodkrantė (Neringa) I“
2008

sign. AK – OJ 2008
popierius, akvarelė 

43 x 61 cm  
250 Eur 

41
OSVALDAS JABLONSKIS (1942)

„Juodkrantė (Neringa) II“
2008

sign. AK – OJ 2008
popierius, akvarelė 

43 x 61 cm  
250 Eur  

42
OSVALDAS JABLONSKIS (1942)

„Juodkrantė (Neringa) III“
2008

sign. AK – OJ 2008
popierius, akvarelė 

43 x 61 cm  
250 Eur  

Osvaldas Jablonskis (1944) yra 
žymus Lietuvos dailininkas, 
akvarelininkas. Dailininko kū-
rybai įtakos turėjo Česlovo 
Kontrimo, Kajetono Sklėriaus 
kūryba. O. Jablonskiui bū-
dingas realistinis stilizuotas 
piešinys, išradinga kompo-
zicija, skaidrus potėpis, sub-
tilus žalsvai sidabrinis kolo-
ritas. Akvareles dailininkas lieja 
itin profesionaliai, ant sauso 
popieriaus, išgaudamas dau-
giasluoksniškumą bei vaizdo 
gylį. Osvaldas Jablonskio kū-
riniai pasižymi temų įvairove, 
akvarelininkas yra aplankęs 
daug įdomių vietovių, žymių 
Lietuvos žmonių tėviškių, ke-
liavęs M. K. Čiurlionio takais ir 
yra sukūręs dešimtis akvarelių 
ciklų: Žemaitijos, Aukštaitijos, 
Dzūkijos, pajūrio, senųjų rūsių, 
varpinių, prezidentų tėviškių. 
Visiems dailininko kūriniams 
būdinga subtili kompozicija ir 
gamtinių spalvų koloritas, rit-
miškas kompozicinių dalių bei 
detalių derinimas. Paveiks-
luose vyrauja Lietuvos seno-
sios architektūros, baltiški sa-
kraliniai simboliai, kiti etno-
gra�niai elementai, daugelio 
Lietuvos vietovių, tame tarpe 
ir pajūrio bei jo miestelių 
peizažai.

Dailininkas O. Jablonskis 1968 
m. baigė Lietuvos dailės insti-
tutą. 1968–1972 m. dėstė Kau-
no S. Žuko taikomosios dailės 
technikume, 1972–1985 m. 
dėstytojavo Kauno dailės gim-
nazijoje, 1986–1987 m. ir nuo 
1992 m. dėsto Vilniaus dailės 
akademijos Kauno dailės fa-
kultete. Nuo 1968 m. daly-
vauja parodose, surengė virš 
40 personalinių akvarelės ir 
tapybos parodų Lietuvoje ir 
užsienyje. Nuo 1978 m. Lie-
tuvos dail ininkų sąjungos 
narys, nuo 1993 m. akvareli-
ninkų grupės „Aqua 12“ narys.

D. Zovienė, V. Krištopaitytė. 
Osvaldas Jablonskis. Šiuolai-
kiniai lietuvių dailininkai, 2011.
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43
OSVALDAS JABLONSKIS (1942)
„Juodkrantė (Neringa) IV“
2008
sign. AK – OJ 2008
popierius, akvarelė 
43 x 61 cm  
250 Eur  

44
OSVALDAS JABLONSKIS (1942)
„Vartai“
1992
sign. AD – OJ 
popierius, akvarelė 
71 x 51 cm  
290 Eur  

45
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)

„Mėlyna vaza“  
2009

sign. AD – A. Petra 09, KP – Audronė Petrašiūnaitė
drobė, aliejus

60 x 40 cm  
300 Eur 
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46
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)
„Rugpjūčio gėlė“  
2015
sign. AD – A. Petra 2015, KP – Audronė Petrašiūnaitė
drobė, aliejus
107 x 91 cm  
1000 Eur  

47
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)

„Pavasaris“  
2012

sign. AD – A. Petra 12, KP – Audronė Petrašiūnaitė
drobė, aliejus

115 x 80 cm  
1100 Eur  

48
ARŪNAS DAUJOTAS (1963–2012)
„Pranašas II“  
2007
sign. AD – AD07
drobė, aliejus
90 x 90 cm  
580 Eur 

49
ARŪNAS DAUJOTAS (1963–2012)

„Lėtas riksmas“  
2007

sign. AD – AD07
drobė, aliejus

60 x 60 cm  
460 Eur 
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Lietuvos�grafika

52
EDMUNDAS ŽIAUBERIS (1932–1985)
„Pajūrys“  
1970-80
sign. AD – Edmundas Žiauberis
kartono raižinys
34 x 45 cm  
200 Eur  

50
DOMICELĖ TARABILDIENĖ (1912–1985)
„Atsisveikinimas“  
1969
sign. AD – Domicelė Tarabildienė, 1969
lino raižinys, 3/25 
58 x 50,5 cm  
210 Eur

51
VYTAUTAS KASIULIS (1918–1995)
„Žuvų turgus“  
1969
sign. AC – Vytautas Kasiulis, 1969; klišėje – Kasiulis
lino raižinys, 9/150 
15 x 21 (24 x 29) cm
140 Eur

53
BIRUTĖ ŽILYTĖ (1930)
„Žalgiris II. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas“
1980
sign. AD – Birutė Žilytė, 1980
litogra�ja, 6/10, VI
57 x 71 cm  
290 Eur 
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Lietuvos�grafika

56
VIOLETA GAIDAMAVIČIŪTĖ-KISIELIENĖ (1951)
„Aguonos“  
1976
sign. AD – Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė
ofortas
67 x 64 cm  
320 Eur 

57
ALGIRDAS PAKELIŪNAS (1938–2003)
„Aušros Vartų Gailestingumo Motina Marija“  
1985
sign., metrika
medžio raižinys
43 x 60 cm  
260 Eur  

54
VIKTORAS PETRAVIČIUS (1906–1989) 
Personalinės parodos plakatas  
1981
plakate yra panaudotas 1947 m. dailininko kūrinys
sign. AD – V. Petravičius (pieštuku); klišėje: VP/1947
medžio ir lino raižiniai
65 x 50 (72 x 56) cm
230 Eur

55
VIKTORAS PETRAVIČIUS (1906–1989) 
Personalinės parodos plakatas  
1982
plakate yra panaudotas 1947 m. dailininko kūrinys
sign. AD – V. Petravičius (pieštuku); klišėje: VP/1947
medžio ir lino raižiniai, 10/150
25 x 66 (29,5 x 72) cm
170 Eur  
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Lietuvos�grafika

58
EDMUNDAS SALADŽIUS (1950)
„Tą pačią naktį“  
1992
sign. AD – Saladžius 92
lino raižinys, 5/10
71 x 56 cm  
300 Eur  

59
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)
„Šokėja“ (Loreta Juodkaitė)  
2014
sign. AD – A. Petra 2014
lino raižinys
50 x 64 cm  
170 Eur

62
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)
„Moteris lokė II“  
2013
sign. AD – A. Petra 2013
lino raižinys
30 x 35 cm  
150 Eur  

61
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)
„Moteris lokė I“  
2013
sign. AD – A. Petra 2013
lino raižinys
33 x 34 cm  
150 Eur  

60
AUDRONĖ PETRAŠIŪNAITĖ (1954)
„Katinai totemai“  
2014
sign. AD – A. Petra 2014
lino raižinys
23 x 38 cm  
150 Eur 

Edmundas Saladžius gimė 1950 m. Kaune. 1968 m. baigė Kauno vidurinę dailės 
mokyklą. 1968-74 m. studijavo Valstybiniame dailės institute, įgijo gra�ko 
specialybę. 1975-92 m. dirbo mokytoju Kauno vaikų dailės keturmetėje 
mokykloje. Nuo 1992 m. dėsto VDA Kauno dailės institute: nuo 1993 m. docentas, 
1996-99 m. rektorius, nuo 2003 m. – profesorius. Vadovauja KDI gra�kos katedrai. 
Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1985 m. Dirba estampo, plakato, knygų 
gra�kos srityje.

„Edmundas Saladžius – „naktinės“ gra�kos meistras. (…)…šioji meta�zinė 
Saladžiaus tamsa gali būti įvairiausiai interpretuota: ir kaip žmogaus likimas, ir 
kaip proto sutemos, ir kaip socialinės sistemos užvožtas dangtis“. Alfonsas 
Andriuškevičius.
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Plakatai

63
ALGIMANTAS KEZYS (1928)
Parodos plakatas 
 „150 years of Chicago Architecture“
Mokslo ir industrijos muziejus
1985.10.01-1986.01.15
89 x 61 cm  
15 Eur 

64
ALGIMANTAS KEZYS (1928)
Parodos plakatas 
„CitysCapes“, Čikaga
1988.10.28
76 x 58,5 cm  
15 Eur 

Keramika

65
NOMEDA MARČĖNAITĖ (1965)
„Rytoj mano gyvenimas bus viena diena trumpesnis, 
bet aš vis tiek laukiu kito ryto“  
2006
sign. AD –  Nomeda 06
medis, keramika, glazūra
46 x 58 cm  
650 Eur 

Nomeda Marčėnaitė (g. 1965 m.) – Lietuvos dailininkė keramikė, televizijos laidų vedėja. 1984-1990 m. studijavo keramiką Vilniaus dailės akademijoje, nuo 1999 m. yra 
Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Dailininkė kuria siužetinius ir ornamentinius pano, keramiką, kurią dažnai derina su medžiu. Kūriniuose vaizduoja primityvias, 
schematizuotas žmonių, gyvūnų �gūras. Kūryboje vyrauja moters, vyro, jų santykių tematika, siužetai yra dažnai papildomi poetiniais teksto intarpais. Kūriniai dekoratyvūs, 
sukomponuoti iš spalvinių plokštumų, padengti ryškių, kontrastingų spalvų glazūra. 
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Užsienio�šalių�tapyba

67
GIUSEPPE GUIDI (1881–1930)
„Damos buduaras“  
19 a. pab. – 20 a. pr.
sign. AD – Giuseppe Guidi, Roma
popierius, akvarelė, guašas
42 x 57 cm  
3100 Eur  

68
CLAUS BERGEN (1885–1964)
„Polpero uostas Kornvalis“ 
~1907
sign. AK – Claus Bergen
medžio lenta, aliejus
18 x 24 cm
1900 Eur

69
OTTO EDUARD PIPPEL (1878–1960)

„Kalnų ežeras“  
19 a. pab. – 20 a. pr.

sign. AD –  Otto Pippel 
drobė, aliejus

60 x 50 cm  
1800 Eur  

66
SEMION PLATONOV (Платонов Семен) (1860–1925)

„Mergaitės miške“  
19 a. pab. – 20 a. pr.

sign. AD –  S. Platonov
drobė, aliejus

52 x 40 cm  
2500 Eur

Semion Platonov (Семён Платонов) (1860–1925) – garsus Rusijos tapytojas, 
peizažistas. Mokėsi Sankt Peterburgo Dailės akademijoje, kurią baigė 1889 
metais. Gyveno ir dirbo Kijeve. Dailininkas yra žinomas kaip realistinio peizažo 
meistras, ypač mėgo tapyti gamtą vakaro metu, saulei leidžiantis, meistriškai 
sugebėjo perteikti sutemas, gamtos būsenos niuansus. Dailininko kūriniai ne 
kartą buvo publikuojami 20 a. pradžios Rusijos spaudoje, jo kūryboje atsispindi 
garsiausių 19 a. pab. – 20 a. pr. rusų peizažistų įtaka. S. Platonovo paveikslų yra 
įsigiję Rusijos ir užsienio muziejai, privatūs kolekcionieriai. Dailininko paveikslai 
yra parduodami tokiuose aukcionuose kaip Sotheby's, Christie's  ir kt.
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Užsienio�šalių�tapyba

70
ALFRED A. BRUNEL DE NEUVILLE (1852–1941)
„Natiurmortas su vaisiais“  
19 a. pab. – 20 a. pr.
sign. AK –  Brunel de Neuville  
drobė, aliejus
45 x 53 cm  
1000 Eur 

72
MAX F. RICHTER-REICH (1896–1950)
„Antverpeno turgus“  
20 a. 1 p.
sign. AK – Max F. Richter Reich
drobė, aliejus
78 x 58 cm  
650 Eur  

71
VLADIMIR NIKOLAJEVIČ ARALOV 

(Aралов Владимир Николаевич) (1893–1973)
„Vakaras“  

20 a. pr.
sign. AK, KP –  V. Aralov  

drobė, aliejus
66 x 83 cm  

4300 Eur 

V. N. Aralovas (1893-1973) – žinomas rusų tapytojas, peizažistas. 1908-1912 
m. mokėsi Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje pas A. 
Archipovą ir A. M. Vasnecovą. Nuo 1913 m. pradėjo dalyvauti parodose. 
Pagrindinės dailininko kūrybos temos – peizažai, natiurmortai ir žanriniai 
paveikslai. Tapybai charakteringos šiek tiek apibendrintos formos, ryškios 
spalvos. V. N. Aralovas yra daugelio paveikslų, susijusių su žymių Rusijos 
rašytojų (A. P. Čechovo, M. Gorkio) gyvenamosiomis vietomis ir veikla, o taip 
pat architektūrinių peizažų „Maskvos ir pamaskvės paminklai“ serijos 
autorius.  

Alfred-Arthur Brunel De Neuville – 19 a. prancūzų tapytojas, natiurmorto ir 
animalistinio žanro meistras. Gimė Paryžiuje, baigė Paryžiaus dailės akademiją. 1879 m. 
tapo Prancūzijos dailininkų draugijos nariu. Surengė nemažai personalinių parodų 
įvairiose Prancūzijos galerijose 1889, 1896, 1908 ir 1909 m. Pagrindinė dailininko 
kūrybos tema – sentimentalios realistinės scenos su naminiais gyvūnais ir natiurmortai. 
Dailininko darbai yra saugomi Prancūzijos muziejuose ir privačiose kolekcijose įvairiose 
šalyse.

F. Max Richter-Reich (1896–1950) buvo Berlyne gyvenęs ir kūręs vokiečių dailininkas. 
Studijavo Berlyno Lewin-Funke mokykloje. Gyveno Amsterdame ir Harleme, šio 
laikotarpio įspūdžiai atsispindi dailininko kūrybos tematikoje. Tapė peizažus, jūros, 
miestų vaizdus, ypač mėgo vaizduoti Nyderlandų žuvų ir gėlių turgus.
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73
NOVAL (20 a., V. Europa)

„Kalnų peizažas“  
20 a. vid.

sign. AD – Noval
drobė, aliejus

60 x 70 cm  
380 Eur  

74
Nežinomas autorius (20 a., V. Europa)
„Namelis kalnuose“  
20 a. 2 p.
drobė, aliejus
60 x 80 cm  
330 Eur  

75
RICHARD WARD (1944)

„Šiaurės Airijos peizažas“  
20 a. 2 p.

sign. AK – Richard Ward 
popierius, akrilas

82 x 64 cm
600 Eur 

Užsienio�šalių�tapyba
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Užsienio�šalių�tapyba

76
JURIJ TARASOV (Юрий Тарасов) (1948)
„Natiurmortas su medumi“  
1994
sign. AK – Jurij Tarasov
drobė, aliejus
55 x 50 cm  
550 Eur  

Užsienio�šalių�grafika

78
GIOVANI VOLPATO (1733–1803)
Graviūra pagal Rafaelio freską  „Atėnų mokykla” 
Vatikane, Stanze di Raffaello; iš rinkinio 
„Pio Sexto Pont. Max.“; 
piešinio autorius Bernardino Nocchi 
1783
sign. AD –  Giovanni Volpato
pop., vario raižinys
52 x 74 cm 
būklė: pakraščiuose yra nutrupėjimų
130 Eur  

77
VASILIJ VASILJEVIČ GOLIKOV 

(Голиков Василий Васильевич) (1921/25–2003)
„Rudeninė bekelė“  

1975
sign. AD –  V. Golikov 75

drobė, aliejus
76 x 101 cm  

460 Eur 

V. V. Golikovas (1921/25–2003) – rusų kino dailininkas. 
1943-1949 m. mokėsi Valstybiniame Rusijos S. A. Gera-
simovo kinematogra�jos universitete. Nuo 1949 m. 
dirbo kino studijos „Mos�lm“ kino scenografu. 
Filmavimų metu dailininkas daug keliaudavo ir visur, 
kur lankėsi, piešdavo, tapydavo. Sukūrė daug Rusijos 
senųjų miestų, gamtos peizažų. 
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Lietuvos�skulptūra,�medaliai

79
PETRAS RIMŠA (1881–1961)
Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo medalis
Vyskupas Kristijonas, arkivyskupas Juozapas, 
Inocentas IV, Pijus XI
1927
bronza, auksavimas, 100 g, Ø 60 mm    
200 Eur 

80
PETRAS GINTALAS (1945)
Maironis, 1862–1932
1987, sign. reverse – P. Gintalas
tonuotas žalvaris, 90 g, Ø 60 mm
30 Eur  

81
KAZIMIERAS VALUŽIS (20 a.)
Maironis, 1862-1987
1987, sign. kraštinėje KV
vario lydinys, tiražas 200, nr. 027, 500 g, 
Ø 86 mm
50 Eur  

82
PETRAS HENRIKAS GARŠKA (1933)
„Lituanikos didvyriams atminti“
1983
varis, 60 g, Ø 60 mm
20 Eur  

Medalis skirtas paminėti Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimui. Lietuvos bažnytinė provincija buvo įkurta 1926 m. balandžio 4 d., kai popiežius Pijus XI apaštališkąja konstitucija 
Lituanorum gente paskelbė pertvarkantis tuo metu egzistavusių daugumos Lietuvos bažnytinių struktūrų pavaldumą Mogiliavo arkivyskupijai ir įkuriantis savarankišką Lietuvos 
bažnytinę provinciją. Juridiškai Lietuvos bažnytinė provincija buvo įteisinta 1927 m. liepos 27 d. Lietuvos ir Vatikano konkordatu.
Aversas: medalio centre yra dviejų popiežių atvaizdai: popiežiaus Inocento IV (1243–1254) ir popiežiaus Pijaus XI (1922–1939), už jų Šventojo Petro bazilikos Vatikane fragmentas. 
Portretai suderinti su popiežių vardų įrašais ir Pijaus XI herbu. Po jais žodžiai „Servite Domino in Laetitia“ (Tarnauti Viešpačiui su džiaugsmu).
Reversas: medalio centre pirmasis Lietuvos vyskupas Kristijonas ir arkivyskupas Juozapas Skvireckas (1873–1959), už jų Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros centrinio 
altoriaus fragmentas. Prie portretų nurodyti vyskupų vardai, pavaizduotas J. Skvirecko herbas. Po jais užrašas „Iš priešo rankų išsiliuosavę drąsiau tarnausime Jam“.
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Lietuvos�skulptūra,�medaliai

83
ANTANAS VAIČEKAUSKAS (20 a.)
„Vytauto Didžiojo Universiteto Atkūrimo proga“
1989
varis, 60 g, Ø 50 mm
60 Eur 

84
ANTANAS ŽUKAUSKAS (20 a.)
„Kardinolas Vincentas Sladkevičius“
2001
žalvaris, 65 g, Ø 51 mm
60 Eur  

85
JUOZAS KALINAUSKAS (1935)
„Jubiliejinis medalis karaliui Mindaugui“
Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-čiui 
paminėti
2003, sign. averse – J. Kalinauskas
žalvaris, 65 g, Ø 51 mm
70 Eur  

86
JUOZAS KALINAUSKAS (1935)
„Jubiliejinis medalis karalienei Mortai“
Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750-čiui 
paminėti
2003 sign. averse – J. Kalinauskas
žalvaris, 65 g, Ø 51 mm
70 Eur  
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Lietuvos�skulptūra,�medaliai

87
Nežinomas autorius (20 a.)
„Jonas Paulius II – Lietuvoje 93“
žalvaris, 45 g, Ø 50 mm
15 Eur 

88
Nežinomas autorius (20 a.)
„Vytautas 1392–1430“
žalvaris, 90 g, Ø 60 mm
20 Eur  

Fotografija

89
Z. BIELODUBROVSKIS (19 a. 2 p.–20 a. 1 p.)
„Baigusieji Dvasiškąją Žemaičių Seminariją“
1912
fotogra�ja (vinjetė), sidabro bromido atspaudas
sign. AD – Z. Bielodubrovskis (Fot. Z. Bielodubrauskis, Kaunas)
48,5 x 58,8 cm
200 Eur  

Vinjetėje yra šių asmenų fotogra�jos (dydis nuo 5x7 cm iki 13x10 cm):
Jo Eksel. Žemaičių Vyskupas Gasparas Cirtautas,
Daktaras Šliūpas,
Prof. B. Liausus,
Rekt., prorekt. J. Matulevičius (Maironis),
Prof. J. Valavičius,
Prof. B. Zongolavičius,
Prof. J. Byla,
Insp. Kan. Pacevičius ir kt.
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Knygos

90
GUSTAVAS DORĖ (PAUL GUSTAVE DORÉ) 
(1832–1883)
Šventas Raštas (Senasis ir 
Naujasis Testamentas), I tomas 
1873
psl. 958, 42 x 33 cm, titulinio puslapio ir 
puslapių kraštų auksavimas
Išleista: Michał Glücksberg, Warszawa 1873
Pagal lotynišką Vulgatos tekstą, kurį išvertė 
Jokūbas Vujek. Naujas leidimas su teologo 
Joseph Franz von Allioli paaiškinimais.
I tome yra 119 graviūrų, kiekvienoje iš jų 
yra autoriaus parašas klišėje, kiekvienas 
puslapis puoštas vinjetėmis
350 Eur  

91
JULIJUS SLOVACKIS (1809–1849)
„Immortele“
1910
Knyga iliustruota Ferdinando Ruščico (1870–1936) sukurtais piešiniais, 
frontispisais (13 vnt.), vinjetemis
kieti viršeliai, p. 135
išleido Juzefo Zavadskio knygynas, Vilnius
150 Eur 

92
ALGIMANTAS KEZYS (1928) 
Society's Man. Fifty Posters 
Autoriaus fotogra�jų albumas, 
numeruotas leidinys su autoriaus parašu
Išleista: „Galerija“, Čikaga, ~1970, tiražas 150, nr. 69, 50 fotogra�jų
Albumas išleistas naudojant Venecijos relje�nį popierių
psl. 50, 58,5 x 45 cm 
190 Eur

Gustavas Dorė (1832–1883) – Prancūzijos tapytojas, graviruotojas, iliustratorius ir skulptorius. Dirbo Paryžiuje literatūros iliustratoriumi ir iliustravo daugiau nei 200 knygų. 
Tame tarpe ir Dantės „Dieviškąją komediją“, M. Servanteso „Don Kichotą“, G. Bairono darbus, daugelį rašytojo Edgaro Alano Po knygų. Išgarsėjęs dailininkas iliustravo ir 1872 
m. išleistą, labai populiarią knygą „Londonas: kelionė“, kuriai sukūrė 180 graviūrų.

Savo kūrybos laikotarpiu Gustavas Dorė sukūrė kelis šimtus puikių iliustracijų, vaizduojančių įvairias istorijas Biblijos tematika. Šios iliustracijos buvo publikuotos Biblijose, 
įvairiomis užsienio kalbomis išleistose 19 a. Europoje ir Amerikoje.

Dailininko kūriniams būdingi realizmo ir romantizmo bruožai. Dailininkas meistriškai naudojo šviesos ir šešėlio efektus, precizišką ekspresyvų piešinį, kurių dėka jo kūriniams 
charakteringos paslaptingumo ir fantastiškumo nuotaikos. 19 a. šeštame dešimtmetyje G. Dorė taip pat susidomėjo tapyba ir skulptūra.
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SUTRUMPINIMAI A – apačioje
C – centre
D – dešinėje
K – kairėje
V – viršuje

PAVARDŽIŲ RODYKLĖ
23

12

9

16

16

22

16

23
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14

26

24

27

26

16

18

25

8, 12

21

27

13, 15

16

8, 13

17, 18

11

MILIŪNAS JUOZAPAS (1933–2016)

NEUVILLE ALFRED A. BRUNEL (1852–1941)

NEŽINOMAS AUTORIUS (20 a., V. Europa)

NOVAL (20 a., V. Europa)

OBCARSKAS ANTANAS (1958)

PAKELIŪNAS ALGIRDAS (1938–2003)

PETRAŠIŪNAITĖ AUDRONĖ (1954)

PETRAVIČIUS VIKTORAS (1906–1989) 

PIPPEL OTTO EDUARD (1878–1960)

PLATONOV SEMION (Платонов Семен) (1860–1925)

PORUTIS PRANCIŠKUS (1924–2009)

RICHTER-REICH MAX F. (1896–1950)

RIMŠA PETRAS (1881–1961)

SALADŽIUS EDMUNDAS (1950)

SLOVACKIS JULIJUS (1809–1849)

ŠILKAITIS STASYS (1927–1995)

ŠIMONIS KAZYS (1887–1978)

TAMOLIŪNAS VYTAUTAS (1955–2009)

TARABILDIENĖ DOMICELĖ (1912–1985)

TARASOV JURIJ (Юрий Тарасов) (1948)

VAIČEKAUSKAS ANTANAS (20 a.)

VALUŽIS KAZIMIERAS (20 a.)

VANAGAITIS LIUDAS (20 a.)

VARKULEVIČIUS EUGENIJUS (1956)

VOLPATO GIOVANI (1733–1803)

WARD RICHARD (1944)

ŽARDALEVIČIUS KONSTANTINAS (1955)

ŽIAUBERIS EDMUNDAS (1932–1985)5

ŽILIUS VYTAUTAS (1944–2011) 

ŽILYTĖ BIRUTĖ (1930)

ŽUKAUSKAS ANTANAS (20 a.)

10
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9

7, 8
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13
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28

16

22

38

22

31

ANTANAVIČIUS VALENTINAS (1936)

ARALOV VLADIMIR NIKOLAJEVIČ

(Aралов Владимир Николаевич) (1893–1973)

BALTRŪNAS JURIJUS (1923–2012)

BIELODUBROVSKIS Z. (19 a. 2 p.–20 a. 1 p.)

BERGEN CLAUS (1885–1964)

BERŽANSKIS KLAUSUTIS HENRIKAS (1944–2001)

BIČIŪNAS RIMAS ZIGMAS (1945)

BRAZDŽIŪNAS ARVYDAS (DUSĖ) (1960)

BUDRYS IGNAS (1933–1999)

DALINKEVIČIUS ROMAS (1950–2001)

DAUJOTAS ARŪNAS (1963–2012)

DORĖ GUSTAVAS (PAUL GUSTAVE DORÉ) (1832–1883)

GAIDAMAVIČIŪTĖ-KISIELIENĖ VIOLETA (1951) 

GARŠKA PETRAS HENRIKAS (1933)

GINTALAS PETRAS (1945)

GOLIKOV VASILIJ VASILJEVIČ

(Голиков Василий Васильевич) (1921/25–2003)

GRAČIOVAS SERGEJUS (1922–1993) 

GRICIUS EUGENIJUS (1929)

GUDAITIS PRANAS (1948)

GUIDI GIUSEPPE (1881–1930)

JABLONSKIS OSVALDAS (1944)

JANONIS GINTARAS PALEMONAS (1962)

KALINAUSKAS JUOZAS (1935)

KAMPAS JANKAUSKAS RIMVIDAS (1957–1993)

KARALIUS ROLANDAS (1962)

KASIULIS VYTAUTAS (1918–1995)

KEZYS ALGIMANTAS (1928)

KRIŠTOPAITIS ADOLIS JONAS (1925–2000)

LINČIŪTĖ-VAITIEKŪNIENĖ FILOMENA (1942)

MARČĖNAITĖ NOMEDA (1965)

nr. – numeris
p. – pusė
pop. – popierius
pr. – pradžia

sign. – signatūra
sud. – sudarė
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AUKCIONO OBJEKTŲ PARDAVIMO AUKCIONE TAISYKLĖS
Aukciono dalyvių dėmesiui: 
Nuo 2016 m. gegužės 2 d. kiekvieną penktadienį, paveikslų įsigijimo, paveikslų vertinimo, atributavimo ir paveikslų 
pardavimo klausimais Kauno aukciono dailėtyros specialistai konsultuoja Vilniuje. Dėl susitikimo laiko reikia susitarti iš 
anksto telefonu 860019573. Susitikimo metu galima apžiūrėti pasirinktus dailės kūrinius ar knygas, kurie bus 
parduodami artimiausiame aukcione bei užsiregistruoti į artimiausią aukcioną.
1. Bendrosios nuostatos
Šios taisyklės reglamentuoja interneto svetainėje www.dailesaukcionas.lt skelbiamų viešų ir privačių aukcionų 
organizavimą ir vykdymą.
Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos ir apibrėžimai:
Aukciono organizatorius – Dailės Aukcionas „ARKADIJA“ (toliau Aukcionas), įmonės pavadinimas: UAB „Kaligra�ja”, 
Savanorių pr. 284A-4, Kaunas, įm. kodas: 300119121.
Aukciono administracija – Aukciono organizatorius ir kiti už Aukciono organizavimą ir pravedimą atsakingi asmenys.
Aukcionas – meno kūrinių bei kitų prekių pardavimo būdas viešame Aukciono renginyje ir internetu, kai neribojamas 
potencialių pirkėjų, dalyvaujančių Aukcione, skaičius, o teisė įsigyti parduodamą meno kūrinį ar prekę atitenka 
aukciono dalyviui, pasiūliusiam didžiausią kainą.
Aukciono objektas – meno kūriniai bei kitos prekės, kuriomis nedraudžiama prekiauti Lietuvos respublikos įstatymais, 
kurį Aukciono organizatorius teikia įsigyti Aukciono dalyviams. Meno kūrinys ar kitos prekės pateikiamas įsigyti, kaip 
vienas objektas. Kiekvienas Aukciono objektas turi numerį, kitaip vadinamą lotą. 
Aukciono dalyvis – nustatyta tvarka užsiregistravęs ir aukciono dalyvio formą užpildęs, sutartį sudaręs, pilnametis 
�zinis asmuo arba juridinis asmuo (aukciono objekto savininkas (pardavėjas) ir aukciono objekto pirkėjas). Aukciono 
dalyvis turi turėti ir Aukciono organizatoriaus prašymu parodyti asmens tapatybės liudijimą.
Aukciono dalyvio užstatas - pinigų suma, kurią registracijos metu sumoka Aukciono dalyvis, kuris buvo užsiregistravęs 
ir dalyvavo praėjusiame ar keliuose praėjusiuose aukcionuose, tačiau nei karto nepasiūlė kainos už jokį aukcione 
parduodamą objektą (labdarai skirti objektai nėra užskaitomi). 
Aukciono dalyvio atstovas – įgaliotas asmuo, �ziškai atstovaujantis Aukciono dalyvį Aukciono metu arba atstovaujantis 
Aukciono dalyvį siūlant kainą internetu Aukciono organizatoriaus tinkalapyje. Aukciono dalyvio atstovas privalo 
pateikti Aukciono organizatoriui asmens dokumentą bei Aukciono dalyvio raštišką įgaliojimą dalyvauti Aukcione 
Pirkėjo teisėmis.
Aukciono dalyvio paskyra tinklalapyje - asmenininė aukciono dalyvio prieiga internetu tinklalapyje dailesaukcionas.lt 
(aktyvuojama Aukciono organizatoriaus), suteikianti galimybę teikti kainų pasiūlymus ir pirkti aukciono objektus 
internetu, stebėti dominančių aukciono objektų kainų pasiūlymų pokyčius, būti informuojamam el. paštu apie 
pateiktus naujus kainos pasiūlymus.  
Dailės eskpertas - asmuo, turintis atitinkamos dailėtyros srities daktaro laipsnį.
Meno kūrinio atributavimas - meno kūrinio (kurio autorius yra nežinomas, nėra autoriaus signatūros arba signatūra yra 
neaiški) priskyrimas tam tikram autoriui, dailės stiliui, dailės mokyklai, meno kūrinio sukūrimo laikotarpio (datos) 
nustatymas. Meno kūrinio atributavimą atlieka dailės ekspertas.
Dalyvavimas Aukcione - veiksmai, sukuriantys Aukciono dalyviui teises ir pareigas, už kurių nevykdymą Aukciono 
dalyviui gali būti taikoma įstatymuose ir šiose Taisyklėse numatyta civilinė atsakomybė.
Aukciono laimėtojas – aukciono dalyvis aukciono metu pasiūlęs už meno kūrinį /-ius ar kitą prekę/(-es) didžiausią 
kainą.
Aukciono protokolas – dokumentas, kuriame �ksuojama kiekvieno Aukcione parduodamo meno kūrinio galutinė kaina 
ir Pirkėjas.  
Dalyvio numeris – Aukciono dalyvio kortelė su numeriu, kuri yra rodoma siūlant kainą už tam tikrą Aukciono objektą.
Kainos pasiūlymas – aukciono dalyvių siūloma pirkimo kainos suma už tam tikrą aukciono objektą, kurias teikia dėl 
aukciono objekto įsigijimo besivaržantys aukciono dalyviai, įpareigojanti aukciono dalyvį pirkti aukciono objektą, jei 
kitas dalyvis nepasiūlo didesnės kainos. Kainos pasiūlymas yra neatšaukiamas.
Kainos pasiūlymas internetu - teikiamas tik internetu vykstančiuose aukcionuose arba internetu iki Aukciono renginio 
pradžios. Kainos pasiūlymas teikiamas užsiregistravus tinklalapyje  asmeniškai arba per įgaliotą asmenį ar aukciono 
darbuotoją, iš anksto užpildžius aukciono dalyvio formą su nurodyta aukščiausia suma už pasirinktą aukciono objektą. 
Jei aukciono metu nebus pasiūlyta didesnė kaina, aukciono objektas bus laikomas parduotu dalyviui pasiūliusiam 
kainą internetu iki aukciono renginio dienos. Kainos pasiūlymas internetu yra neatšaukiamas. 
Kainos didinimo intervalas – Kainos pasiūlymo už tam tikrą aukciono objektą intervalas, kuriuo yra didinama kaina už 
aukcione siūlomą meno kūrinį ar kitą prekę. 
Katalogas – Aukcionui pristatytų meno kūrinių aprašymas, nurodant meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo 
metus, išmatavimus, pradinę kainą bei kitus duomenis. Aukciono objektų katalogą galima peržiūrėti tinklalapyje 
www.dailesaukcionas.lt skyriuje „Aktualūs aukcionai“ arba atsisiųsti PDF formatu.
Pradinė kaina – kaina, kuri skelbiama Aukciono renginyje pradedant tam tikro meno kūrinio ar kitos prekės pardavimą.
Pardavimo Aukcione kaina („Plaktuko kaina“) – didžiausia Aukciono metu (renginyje arba internetu) už meno kūrinį ar 
kitą prekę Aukciono dalyvių pasiūlyta kaina, patvirtinta Aukciono organizatoriaus plaktuko dūžiu ir už�ksuota Aukciono 
protokole. Pardavimo Aukcione kainą sudaro Aukciono organizatoriaus plaktuko dūžiu patvirtinta meno kūrinio ar 
prekės pardavimo kaina ir Aukciono organizatoriaus marža (nurodyta 4.2 punkte). PVM šiuo metu netaikomas, Auciono 
organizatorius nėra PVM mokėtojas.
Rezervinė įsigijimo kaina Aukcione – tam tikra nustatyta meno kūrinio ar kitos prekės suma (aukštesnė už kataloge 
nurodytą pradinę kainą), kurios varžymosi metu Aukcione nepasiekus, kūrinys yra laikomas neparduotu. Ji gali būti 
kon�denciali ir iš anksto nenurodoma.
Pardavimas ne Aukciono metu „Pirkti dabar“ – Aukciono objekto pardavimas laikotarpiu tarp Aukcionų, remiantis 
susitarimu su Aukciono objekto savininku, jei meno kūrinys ar kita prekė nebuvo parduota Aukcione. Tarp aukcionų 
parduodamas objektas kataloge internete pažymėtas „Pirkti dabar“, nurodyta kaina yra galutinė. 
Kūrinio pasas – o�cialus Aukciono organizatoriui pateikto meno kūrinio dokumentas, kuriame nurodomas jo 
pavadinimas, autorius, sukūrimo metai, technika, matmenys, būklė, autoriaus parašo duomenys bei kiti objekto 
identi�kacijai svarbūs duomenys.
2. Dalyvavimo Aukcione sąlygos
2.1. Aukcione dalyvauti ir pirkti gali �ziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys, dalyvaujantys Aukcione, turi būti ne 
jaunesni kaip 18 metų. Pirkėjas Aukcione dalyvauja asmeniškai arba telefonu, taip pat per savo įgaliotą atstovą arba iš 
anksto užregistruodamas Aukcione nedalyvaujančio pirkėjo anketą, atstovaujamas aukciono darbuotojo. Aukciono 
dalyvis turi turėti ir Aukciono organizatoriaus prašymu parodyti asmens tapatybės liudijimą.
2.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis, registracijos metu apie save privalo pateikti 
išsamius ir teisingus duomenis. Tikslus pateikiamų duomenų sąrašas yra nustatomas registracijos anketoje, kurią 
Aukciono dalyvis privalo užpildyti registruodamasis. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, 
netikslūs, klaidinantys arba ne visi reikalaujami duomenys, Aukciono organizatorius turi teisę nedelsiant anuliuoti 
dalyvio registraciją ir apriboti galimybę dalyvauti Aukcione.
2.3. Dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione telefonu, registracijos anketoje turi nurodyti Aukciono objektų, dėl kurių norės 
varžytis, numerius bei savo telefono numerį, kuriuo Aukciono administracijos darbuotojai susisieks su dalyviu Aukciono 
metu. Telefonu galima varžytis tik dėl tų Aukciono objektų, kurių pradinė kaina yra 400,00 Eur ar daugiau. Aukciono 
organizatorius neatsako už telefoninio ryšio sutrikimus Aukciono metu. Aukciono dalyvis apmoka už telefoninio ryšio 
paslaugas, jei telefono numeris yra registruotas užsienyje arba jei Aukciono dalyvis pokalbio metu yra už Lietuvos ribų.

2.4. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione �ziškai nebūdamas salėje (toliau – Nedalyvaujantis dalyvis), 
registracijos anketoje be įprastinių registracijos anketoje teikiamų duomenų, turi nurodyti meno kūrinį (-ius), kurį jis 
nori pirkti bei didžiausią Pardavimo Aukcione kainą („Plaktuko kainą“), kurią jis sutinka mokėti už pasirinktą kūrinį. 
Aukciono organizatorius suteikia Nedalyvaujančiam dalyviui numerį, su kuriuo aukciono metu jį atstovauja aukciono 
darbuotojas. Tuo atveju, jei aukcionas vyksta tik internetu, aukciono dalyviui suteikiamas ID numeris ir aktyvuojama 
aukciono dalyvio paskyra dailesaukcionas.lt tinklalapyje.
2.5. Aukciono dalyvis, kuris buvo užsiregistravęs, dalyvavo praėjusiuose aukcionuose, tačiau nei karto nepateikė kainos 
pasiūlymo už bet kurį aukcione parduodamą objektą, registracijos į sekantį aukcioną metu turi sumokėti Aukciono 
dalyvio užstatą - 50,00 Eur, už kiekvieną aukcioną. Aukciono dalyvio užstatas yra įskaitomas į aukciono objekto pirkimo 
kainą arba jei jis viršija aukciono objekto įsigijimo kainą su aukciono mokesčiais - atitinkama dalis yra grąžinama 
Aukciono dalyviui. Tuo atveju, jei aukciono dalyvis nepasiūlo kainos už bet kurį aukciono objektą, užstatas nėra 
grąžinamas.
2.6. Dalyvio anketą galima užpildyti parsisiuntus jos formą iš www.dailesaukcionas.lt skyriaus „Dalyvių registracija“ 
a r b a  u ž p i l d y t i  A u kc i o n o  k a t a l o g e  e s a n č i ą  f o r m ą  i r  p a s i r a š y t ą ,  n u s ke n u o t ą ,  a t s i ų s t i  e l . p a š t u 
dailesaukcionas@gmail.com. Registracijos anketą taip pat galima užpildyti atvykus į Aukciono organizatoriaus būstinę, 
Aukciono organizavimo vietoje ekspozicijos metu arba iki Aukciono renginio pradžios. Registracijos anketos, siunčiamos 
elektroniniu būdu turi būti pristatytos likus nemažiau 4 val. iki Aukciono pradžios. Registracija Aukciono renginio 
vietoje baigiasi likus 2 val. iki Aukciono pradžios.
2.7. Aukciono organizatorius atsako už asmens duomenų apsaugą. Anketose pateikta informacija nebus viešinama, 
perduota ar kitu būdu atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.
2.8. Aukciono dalyvis turi teisę iki Aukciono pradžios susipažinti su planuojamais įsigyti meno kūriniais ekspozicijoje, 
rengiamoje prieš Aukcioną, bei įvertinti jų būklę ir autentiškumą. Aukciono dalyviai dėl meno kūrinio įsigijimo gali 
konsultuotis su pasirinktais dailės ekspertais. Aukciono dalyviai meno kūrinio ar kito aukciono objekto būklę turi 
įvertinti iki aukciono, vėliau pretenzijos nėra priimamos.
2.9. Aukciono Dalyviui atvykus į renginį ir užsiregistravus jam yra įteikiamas Aukciono dalyvio numeris (kortelė), kuris 
yra naudojamas norint pirkti, teikti kainos pasiūlymą už Aukciono objektą. Tuo atveju, jei aukcionas vyksta tik 
internetu, aukciono dalyviui suteikiamas ID numeris ir aktyvuojama aukciono dalyvio paskyra dailesaukcionas.lt 
tinklalapyje.
2.10. Meno kūrinio  ar kito aukciono objekto savininkas pristatydamas meno kūrinį (-ius), kitus aukciono objektus, 
Aukcionui, patvirtina ir garantuoja, kad jo pateikti aukciono objektai yra jo teisėta nuosavybė, kurie yra teisėtai įsigyti 
arba paveldėti arba sukurti, kad aukciono objektas neužstatytas ir neįkeistas tretiesiems asmenims, neareštuotas, nėra 
klastotė bei atsako už kūrinio duomenų teisingumą ir meno kūrinio autentiškumą. Savininkas patvirtina, kad jis yra 
vienintelis pateikto kūrinio ar kito aukciono objekto savininkas arba paveldėtojas. Meno kūrinio savininkas privalo 
pateikti meno kūrinio atributavimo dokumentus, jei meno kūrinys yra be autoriaus parašo, autorius nežinomas, 
autoriaus parašas yra neįskaitomas, pasirašytas inicialais arba meno kūrinio stilistika yra nebūdinga nurodytam 
autoriui ar atitinkamam jo kūrybos laikotarpiui. 
2.11. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu pašalinti aukciono objektą iš Aukciono. Taip pat ir tuo atveju, 
jei iki Aukciono pradžios paaiškėja, kad meno kūrinys yra klastotė, plagiatas, klaidingai atributuotas, kūrino 
autentiškumas abejotinas arba suabejojama savininko teise teikti jį pardavimui. Taip pat jei paaiškėja, kad paveikslas 
yra įgytas neteisėtu būdu, tretieji asmenys turi į jį teisių, jis yra užstatytas, areštuotas arba jis yra dingusių arba pavogtų 
meno kūrinių sąrašuose ar yra teisminio proceso objektas.
2.12.  Dailės Aukciono „Arkadija“ nustatyta meno kūrinių priėmimo ir pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos yra 
privalomos visiems aukciono dalyviams (aukciono objektų savininkams ir pirkėjams). Pasirašydamas registracijos 
formą dėl aukciono objekto įsigijimo Aukcione / Tarpininkavimo dėl aukciono objekto pardavimo sutartį/ dėl aukciono 
objekto pardavimo Aukcione, Aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad perskaitė „Aukciono objektų pardavimo 
Aukcione taisykles“, suprato jų turinį ir pasekmes bei besąlygiškai jas priima, neturi pastabų ir pretenzijų dėl jų 
neaiškumo, netikslumo. Aukciono dalyvis susipažinimą ir besąlygišką sutikimą su „Aukciono objektų pardavimo 
Aukcione taisyklėmis“ patvirtina pasirašydamas dalyvio registracijos formą.
2.13. Įsigydami aukciono objektą aukciono dalyviai sutinka, kad aukciono objekto nuotraukos neribotą laiką būtų 
naudojamos aukciono pardavimų kainų indekso statistikoje, aukcionų duomenų bazėse, taip pat mokslinėse bei 
šviečiamojo-kultūrinio pobūdžio publikacijose.
2.14. Aukciono dalyvis privalo iki aukciono pradžios gerai susipažinti su aukciono objektais, jų būkle, konsultuotis su 
atitinkamais dailės ekspertais. Tuo atveju, jei aukciono dalyvis perka aukciono objektą internetu ir iki jo įsigijimo 
neatvyko apžiūrėti aukciono objekto ir įvertinti jo būklės, pretenzijos dėl aukciono objekto būklės po pardavimo nėra 
priimamos.
2.15. Aukciono dalyvis įsipareigoja saugoti asmenininės aukciono dalyvio prieigos informaciją, prisijungimo prie jos 
duomenis, slaptažodžius nuo trečiųjų asmenų ir turi ja naudotis tik asmeniškai. Už visus kainos pasiūlymus, pateiktus 
per aukciono dalyvio asmeninę paskyrą dailesaukcionas.lt tinklalapyje atsako aukciono dalyvis ir privalo apmokėti už 
įsigytus aukciono objektus.
2.16. Užsiregistravęs ir kainos pasiūlymus pateikęs dalyvis, registraciją ir kainos pasiūlymus gali atšaukti tik sutikus 
Aukciono organizatoriui. 
2.17. Aukciono metu salėje be aukciono organizatoriaus sutikimo negalima �lmuoti, fotografuoti, įrašinėti audio įrašų 
(įskaitant mobiliuosius telefonus). Kol vyksta aukcionas dalyvių mobilūs telefonai turi būti išjungti, išskyrus 
registruotus įgaliotus pirkėjus, registracijos formose nurodžiusius, kad jie atstovauja aukcione nedalyvaujančius 
asmenis.
2.18. Aukciono organizatorius turi teisę aukciono dalyvį ar stebėtoją, dėl netinkamo elgesio ar trukdymo aukciono 
vedėjui, pašalinti iš salės.
3. Aukciono (renginio) vykdymo tvarka
3.1. Aukcionas vyksta Aukciono organizatoriaus nustatytoje vietoje nustatytu laiku, kurie nurodomi Aukciono kataloge 
bei Aukciono interneto svetainėje www.dailesaukcionas.lt.
3.2. Aukciono organizatorius suteikia galimybę visiems suinteresuotiems asmenims apžiūrėti visus Aukciono meno 
kūrinių ekspozicijoje esančius meno kūrinius vieno mėnesio laikotarpiu iki aukciono dienos, paskelbus aukciono 
katalogą, Aukciono organizatoriaus buveinės adresu. Dėl aukciono objektų apžiūros laiko būtina iš anksto susitarti 
Aukciono organizatoriumi.
3.3. Aukcionas pradedamas nustatytu laiku. Aukciono metu gali būti skelbiama 30 min. pertrauka.
3.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną Aukciono objektą ir skelbia Pradinę kainą. Pradinė Aukciono objekto 
kaina didinama tokiais intervalais (tokie patys intervalai taikomi ir perkant internetu):
10 - 99 Eur:  kainos didinimo intervalas - 5 Eur;
100 Eur - 249 Eur: kainos didinimo intervalas - 10 Eur;
250 Eur – 999 Eur: kainos didinimo intervalas - 20 Eur;
1000 Eur – 2999 Eur: kainos didinimo intervalas - 50 Eur;
3000 Eur – 4999 Eur: kainos didinimo intervalas - 100 Eur,
5000 Eur – 9999 Eur: kainos didinimo intervalas - 200 Eur;
10000 Eur – 29999 Eur: kainos didinimo intervalas - 300 Eur;
30000 Eur ir daugiau: kainos didinimo intervalas yra kas 500 Eur;
3.5. Aukciono dalyvis, tuo metu, kai Aukciono vedėjas skelbia pradinę kainą arba skelbia, kad didina kainą tam tikru 
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intervalu, dalyvis turi matomai pakelti dalyvio numerį, skaičiumi nukreiptą į Aukciono vedėjo pusę ir garsiai patvirtinti 
siūlomą kainą.
3.6. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas kitas iš Aukciono dalyvių nebesiūlo didesnės 
kainos, Aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio dalyvio numerį ir kainą pakartoja 3 
kartus, tai patvirtindamas plaktuko dūžiu. Ši kaina yra Pardavimo Aukcione kaina. Nuskambėjus plaktuko dūžiui, meno 
kūrinys yra laikomas parduotu, o Pardavimo Aukcione kaina ir ją pasiūliusio dalyvio numeris įrašomi Aukciono 
protokole.
3.7. Aukciono metu Aukciono organizatoriaus darbuotojai skambina ir atstovauja telefonu dalyvaujantiems ir 
nedalyvaujantiems, atitinkamas registracijos anketas užpildžiusiems, Aukciono dalyviams.
3.8. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (dalyvaujančių ar nedalyvaujančių �ziškai salėje), pirmenybė pirkti 
aukciono objektą suteikiama dalyviui, �ziškai dalyvavusiam salėje Aukciono metu.
3.9. Jeigu yra keli Nedalyvaujančio dalyvio anketą užpildę asmenys, kurie tam pačiam aukciono objektui (lotui) nurodė 
tą pačią kainą, tuomet pirmenybė suteikiama tam pirkėjui, kuris registracijos formą užpildė anksčiau, nustatant pagal 
registracijos formos datą ir laiką.
3.10. Tuo atveju, jei Aukcione Aukciono objektą įsigijęs pirkėjas po Aukciono nurodytu terminu neapmoka už įsigytą 
Aukciono objektą, šį objektą Aukciono organizatorius turi tiesę pasiūlyti įsigyti paskutiniam prieš galutinį kainą kainos 
pasiūlymą teikusiam Aukciono dalyviui.
3.11. Sutrumpinimas „Rezerv.“ kataloge prie kūrinio kainos reiškia, kad yra kon�denciali Rezervinė kaina, kurios 
Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu.
3.12. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono dalyviai privalo grąžinti Aukciono organizatoriui dalyvių numerius.
3.13. Įėjimas į Aukciono renginį yra mokamas, Aukciono organizatorius kainą nustato savo nuožiūra.
3.14. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu iš aukciono salės pašalinti asmenis, kurie trukdo aukciono 
pravedimui, triukšmauja ar kitu būdu netinkamai elgiasi. Po aukciono organiatoriaus nurodymo tam tikram asmeniui 
palikti salą, jo dalyvio registracija yra anuliuojama.
4. Atsiskaitymas už įsigytus Aukciono objektus
4.1. Pasibaigus Aukcionui arba Aukciono pertraukos metu meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie Aukciono 
administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Apmokėti už įsigytą Aukciono 
objektą Dalyvis gali grynais pinigais arba banko pavedimu į Aukciono organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą. Gautą 
išankstinę sąskaitą Aukciono dalyvis privalo apmokėti ne vėliau nei per 5 kalendorines dienas nuo Aukciono pravedimo 
dienos. Pirkėjo sąskaitos numeris ir rekvizitai yra įrašomi į Aukciono protokolą.
4.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam Aukciono objektui išrašo apmokėjimui sąskaitą-faktūrą, 
priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, kurioje nurodo Aukciono objekto numerį, pavadinimą ir privalomą sumokėti 
kainą, kurią sudaro Pardavimo Aukcione kaina bei Aukciono organizatoriaus marža (PVM šiuo metu netaikomas) 
skaičiuojama Aukciono objektams, kurie parduoti už Pardavimo Aukcione kainą (Plaktuko kainą):
iki 5000,00 Eur - 18%;
nuo 5001,00 iki 10000,00 Eur - 16%,
nuo 10001,00 Eur ir daugiau - 14%.
(PVM netaikomas)

4.3. Aukciono dalyviui apmokėjus grynais jam yra atiduodamas įsigytas Aukciono objektas. Kūrinio pasas parengiamas 
per 5 darbo dienas.
4.4. Aukciono dalyviui apmokėjus už įsigytą Aukciono objektą banko pavedimu, Aukciono objektas atiduodamas 
Aukciono dalyviui, kai pinigai yra įskaitomi į Aukciono organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą. Banko pavedime būtina 
nurodyti Aukciono dalyvio vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą) bei įsigyto Aukciono objekto pavadinimą, loto 
numerį, sąskaitos numerį.
4.5. Aukciono dalyviui dalyvaujančiam naudojant telefono ryšį arba �ziškai nedalyvaujančiam dalyviui sąskaita yra 
nusiunčiama el.paštu sekančią darbo dieną. Sąskaitą Aukciono dalyvis privalo apmokėti banko pavedimu per 5 
kalendorines dienas. Neapmokėjus per 5 dienas nuo neapmokėtos sumos yra skaičiuojami 0,5% delspinigiai už 
kiekvieną pradelstą dieną.
4.6. Aukciono dalyvis privalo iš Aukciono organizatoriaus atsiimti įsigytą Aukciono objektą per 5 darbo dienas nuo 
apmokėjimo už jį dienos. Jei Aukciono dalyvis neatsiima įsigyto Aukciono objekto per nurodytą laikotarpį, Aukciono 
organizatorius turi teisę taikyti mokestį už Aukciono objekto saugojimą – 0,2 % Aukciono objekto Pardavimo Aukcione 
kainos už vieną parą.
4.7. Jei Aukciono objektą Aukciono dalyviui pristato Aukciono organizatorius, Aukciono  objektas yra pristatomas tik po 
to, kai už jį yra sumokama. Aukciono dalyvis turi iš anksto apmokėti Aukciono objekto pristatymo išlaidas, į kurias 
išskaičiuojamos pakavimo, transportavimo, muitinės bei draudimo pervežimo metu (jei taikytina) išlaidos. Aukciono 
dalyviui įsigytas Aukciono objektas yra išsiunčiamas per 8 darbo dienas nuo sąskaitos už siuntimo išlaidas apmokėjimo 
įskaitymo į Aukciono organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą.
4.8. Jeigu Aukciono dalyvis neapmoka už įsigytą Aukciono objektą per 5 kalendorines dienas po Aukciono pravedimo 
dienos, Aukciono organizatorius dėl dalyvio pareigos sumokėti už aukcione įsigytą objektą nevykdymo, turi teisę 
tokiam Aukciono dalyviui taikyti įstatymuose ir šiose Taisyklėse numatytą civilinę atsakomybę. Neapmokėta suma yra 
laikoma skola ir Aukciono organizatorius įsiskolinimo sumą išieško per skolų išieškojimo įmonę ar kita LR įstatymų 
nustatyta tvarka.
4.9. Nustatytu apmokėjimo terminu nesumokėjęs dalyvis praranda teisę į Aukciono metu laimėtą Aukciono objektą ir 
praranda teisę dalyvauti kituose Aukciono organizatoriaus rengiamuose Aukcionuose. Tokiu atveju Aukciono 
organizatorius gali šį Aukciono objektą pasiūlyti pirkti kitam Aukciono dalyviui, Aukciono eigoje pasiūliusiam vienu 
intervalu mažesnę kainą.
5. Ginčų sprendimas
5.1. Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kreipiantis į atitinkamas teismo 
institucijas pagal Aukciono organizatoriaus buveinės adresą.






