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L i e t u v o s  t a p y b a

Lietuvos tapyba



L i e t u v o s  t a p y b a

9

1

Leonardas Kazokas (Kazakevičius) (1905-1981) 

„Miško peizažas“, ~1930-1940

Signatūra AD: L. Kazokas

Drobė, aliejus, 64,5 x 100 cm   

3500 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

10

2

Jonas Šileika (1883-1960) 

„Peizažas“, 1938 

Signatūra AK: J. Šileika, 1938 

Lenta, aliejus, 25 x 35 cm   

2000 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

11

3

Stasys Ušinskas (1905-1974)

„Pelikanas“ (vitražo projektas), 1920-1930

Kartonas, tempera, 16,3 x 33 cm   

1150 Eur

4

Stasys Ušinskas (1905-1974)

„Žuvis“ (vitražo projektas), 1920-1930

Kartonas, tempera, 16,3 x 33 cm   

1150 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

12

5

Stasys Ušinskas (1905-1974)

„Moters aktas I“, 1930-1935

Signatūra AD: S.U.

Popierius, pieštukas, 20 x 15,5 cm   

690 Eur

6

Stasys Ušinskas (1905-1974)

„Moters aktas II“, 1930-1935

Signatūra AD: S.U.

Popierius, pieštukas, 20 x 15,5 cm   

690 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

13

7 ↑
Steponas Varašius (1894-1982) 

„Neris ties Kaunu“, 1939

Signatūra AK: S. Varašius, 39

Popierius, akvarelė, 36 x 51 cm   

1550 Eur

8 ↓
Jonas Buračas (1898-1977)  

„Peizažas“, 1971

Signatūra AC: J. Buračas

Popierius, akvarelė, 50 x 72 cm 

680 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

14

9

Jonas Buračas (1898-1977)

„Peizažas su pušimi“, 1936

Signatūra AD: J. Burač.; AK: J. Buračas 36

Drobė, aliejus, 30 x 36 cm   

600 Eur

10

Jonas Buračas (1898-1977)

„Miško peizažas“, 1930-1940 

Kartonas, aliejus, 30 x 40 cm   

470 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

15

11

Kazys Šimonis (1887-1978) 

„Auka“, 1934

Signatūra AD: KŠ, KP: K. Šimonis, Auka, 1934

Kartonas, tempera, 27 x 30,2 cm   

1950 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

16

12

Kazys Šimonis (1887-1978) 

„Buvęs bajoriškas namas“ (Mickevičiaus g., 
Kaunas), 1953

Signatūra AK: KŠ, KP: K. Šimonis

Kartonas, pieštukai, 23 x 33 cm   

650 Eur

13

Kazys Šimonis (1887-1978) 

„Žynys“, 1925-1935

Signatūra AD: KŠ

Popierius, tušas, 11 x 16 cm   

410 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

17

14

Kazys Šimonis (1887-1978) 

„Polėkis“, 1962

Signatūra AD: KŠ, KP: K. Šimonis

Kartonas, tempera, 35 x 49,5 cm   

1500 Eur

15

Kazys Šimonis (1887-1978) 

„Triškių miestelio varpinė,  
Šiaulių apskr.“, 1920-1935

Popierius, tušas, 23,5 x 16,5 cm   

650 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

18

16 ↑
Kazys Šimonis (1887-1978) 

„Sodybos liekanos“, 1973

Signatūra AD: KŠ, KP: K. Šimonis

Kartonas, tempera,  35 x 51 cm   

1100 Eur 

17 ↓
Jonas Vaitys (1903-1963) 

„Slaugės portretas“,  
apie 1940-45

Drobė, aliejus, 46 x 60 cm   

520 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

19

18 ↑
Sergejus Gračiovas (1922-1993)   

„Trakų pilis“,  20 a. 2 p.

Drobė, aliejus, 74 x 100 cm

900 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

20

20 ↓
Sergejus Gračiovas (1922-1993)   

„Nida, kopos“,  1978

Signatūra AD: S. Gračiov 78

Kartonas, aliejus, 52 x 64 cm

380 Eur

19 ↑
Sergejus Gračiovas (1922-1993)   

„Jūra“,  1983

Signatūra AD: Gračiov 83

Drobė, aliejus, 80 x 100 cm

730 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

21

21

Jonas Rimša (1903-1978) 

„Moterys“, 20 a. 2 p.

Signatūra AK: J. Rimša

Popierius, akvarelė, 50 x 41 cm   

1600 Eur

Tapytojas Jonas Rimša gimė 1903 m. birželio 12 d. 
Svėdasuose (Anykščių r.), mirė 1978 m. gegužės 13 d. San-
ta Monikoje (Kalifornijos valstija). 1920 m. su tėvais grįžo į 
Lietuvą. 1924–1925 metais mokėsi siuvimo-kirpimo amato 
Vienoje (kur muziejuose susipažino su daile), lankėsi Pary-
žiuje, Berlyne. Tėvui uždraudus stoti į Kauno meno mokyklą 
1925 m. išvyko į Braziliją dirbti kavos plantacijose. 1929 m. 
persikėlė į Argentiną, Buenos Airėse 1931–1934 m. studi-
javo nacionalinėje dailės akademijoje. Važiuodavo tapyti į 
gamtą, dažniausiai į San Carlos de Barilochę, taip pat Bolivi-
ją. Čia susidomėjo senovės inkų civilizacija, nutapė ekspre-
syvių kompozicijų, indėnų portretų. Nuo 1934 m. dalyvavo 
grupinėse parodose (Argentinoje, Bolivijoje, Čilėje, Brazili-
joje, Peru, JAV), rengė ir individualias parodas. 1938 m. Lie-
tuvoje dalyvavo IV Rudens dailės parodoje, kur jo kūriniai 
sulaukė pripažinimo.

J. Rimšos gausų kūrybinį palikimą sudaro daugiau 
kaip 1000 paveikslų (daugiausia jų yra Bolivijos, JAV muzie-
juose). Dailininkas nutapė figūrinių kompozicijų, peizažų, 
portretų, sukūrė originalią akvarelės techniką. J. Rimšos 
kūrybai įtakos turėjo ispanų tapybos koloritas, senoji indė-
nų kultūra, kurioje įžvelgė analogijų su archaišku lietuvių 
liaudies menu, saulės kultu, papročiais. Ankstyvieji kūriniai 
realistiniai, sodrių, tamsių spalvų, vėlesniems būdinga eg-
zotiški motyvai, dekoratyvumas, ekspresyvios stilizuotos 
formos, raiškus kontūras, kontrastingos spalvos. Kūrinių 
kompozicijos meistriškai ritmiškai suręstos, koloritas – dar-
nus ir emocingas, įtaigiai skamba žali ir raudoni, raudoni ir 
auksiniai tonai. Tapytojo kūrinių stilistika yra artima 20 a. 
lietuvių tapybai, pasireiškė intensyviomis spalvomis, jų har-
moningu kontrastų koloritu, temperamentingu potėpiu. 
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos centras, 2011, t. 20, p. 110–111.



L i e t u v o s  t a p y b a

22

22

Jonas Daniliauskas (1950)  

„Moteris ir karvė“,  1978

Signatūra AD: J. Danil. 78

Drobė, aliejus, 81 x 61 cm

1500 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

23

24

Liudvikas Pocius (1940)

„Ežero pakrantė“, 1990

Signatūra KP: L. Pocius

Kartonas, tempera,  
27 x 35 cm

120 Eur

23

Liudvikas Pocius (1940)

„Bernardinų ansamblis“, 1988

Signatūra AD: L. Pocius 

Kartonas, tempera, 46 x 38 cm

190 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

24

25 ↑
Liudvikas Pocius (1940)

„Šeškinės Ozas“, 1989

Signatūra AD: L. Pocius

Kartonas, tempera, 40 x 30 cm

140 Eur

26 ↓
Liudvikas Pocius (1940)

„Prie Labanoro“, 1989

Signatūra AD: L. Pocius

Kartonas, tempera, 24 x 22 cm

120 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

25

27

Jurijus Baltrūnas (1923-2012)

„Pajūrys“, 1975

Signatūra AK: J. Baltr.

Kartonas, aliejus, 24 x 36 cm

120 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

26

28

Romanas Borisovas (1949)  

„Benediktinių vienuolyno vartai, Šv. Ignoto g.“,  
2016

Signatūra AK: R. Borisovas 

Popierius, akvarelė, 26,5 x 38 cm

260 Eur

29

Romanas Borisovas (1949)  

„Šv. Baltramiejaus bažnyčia, Užupis“,  2017

Signatūra AD: R. Borisovas 

Popierius, akvarelė, 26,5 x 38 cm

260 Eur

30

Romanas Borisovas (1949)  

„Senoji Mėsinių g. Vilniuje“,  2015

Signatūra AK: R. Borisovas

Popierius, akvarelė, 26,5 x 38 cm

260 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

27

31

Romanas Borisovas (1949)  

„Senojo Kauno kiemas“,  2013

Signatūra AD: R. Borisovas 

Popierius, akvarelė, 22,5 x 30 cm

260 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

28

33 ↓
Antanas Obcarskas (1958) 

„Peizažas“ 1989 

Signatūra AD: A.O. 89 

Drobė, aliejus, 73 x 100 cm 

850 Eur

32 ↑
Antanas Obcarskas (1958) 

„Pajūrio peizažas“, 1989 

Signatūra AD: A.O. 89 

Drobė, aliejus, 80 x 100 cm 

850 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

29

35

Rimas Čiurlionis (1959)  

„Vartai“,  1988

Signatūra KP: Rimas Čiurlionis

Kartonas, aliejus, 24 x 34  cm   

380 Eur

34

Rimas Čiurlionis (1959)  

„Trys Karaliai“,  1986

Signatūra KP: Rimas Čiurlionis

Drobė, aliejus, 80 x 65  cm   

1000 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

30

37 ↓
Stasys Šilkaitis (1927-1995)  

„Tėviškė“,  1955-1960

Signatūra KP: Stasys Šilkaitis

Kartonas, aliejus, 55 x 76  cm   

400 Eur

36 ↑
Vytautas Eigirdas (1957-2012)

„Natiurmortas“, 2004

Signatūra KP: V. Eigirdas

Medis, aliejus, 40 x 60 cm   

490 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

31

39 ↓
Algirdas Lukštas (1921-1992) 

„Vakaras“, 20 a. 2 p.

Signatūra AD: A. Lukštas

Popierius, akvarelė, 60 x 82 cm 

220 Eur

38 ↑
Pranciskus Porutis (1924-2009) 

„Vakaras“, 1980

Signatūra AD, KP: P. Porutis

Popierius, akvarelė, 33 x 72 cm 

200 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

32

40

Vladimiras Kasatkinas (1924–2013) 

„Parkas Archangelskoje“, 1983 

Signatūra AD: V. Kasatkin 

Drobė, aliejus, 85 x 105 cm 

880 Eur 

Publikuota: N. Rakova, V. Kasatkin. Sovetskij chudož-
nik (Н. Ракова, В. Касаткин. Советский художник), Maskva 
1986, p. 51



L i e t u v o s  t a p y b a

33

41

Vidas Pinkevičius (1949-2012)

„Nukryžiuotasis“, 1991

Signatūra AD: VP

Drobė, aliejus, 120 x 100 cm

1300 Eur

42

Petras Stauskas (1919–2003)

„Krymas“, 1986 

Signatūra AD: St. 86

Popierius, akvarelė 51 x 63 cm 

230 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

34

43

Ignas Budrys (1933-1999)

Iš ciklo „Lietuva“„Senasis Vilnius“,  1983

Signatūra AC: Ig. Budrys

Popierius, akvarelė, 70 x 50 cm

550 Eur

44

Ignas Budrys (1933-1999)

„Vilnius naktį“,  1984

Signatūra AC: Ig. Budrys

Popierius, akvarelė, 70 x 50 cm

550 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

35

46 ↓
Ignas Budrys (1933-1999)

Iš ciklo „Lietuva“, „Lietuviškas peizažas“, 1985

Signatūra AD: Ig. Budrys

Popierius, akvarelė, 73,5 x 54 cm

500 Eur

45 ↑
Ignas Budrys (1933-1999)

Iš ciklo „Lietuva“,  1984

Signatūra AD: Ig. Budrys

Popierius, akvarelė, 73,5 x 54 cm

500 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

36

47

Aleksandras Laurs (1949)

„Lelijos“,  2018

Signatūra KP: Aleksandras Laurs

Drobė, aliejus, 50 x 70 cm

200 Eur

Dailininkas Aleksandras Laurs (1949), garsaus inves-
tuotojo ir verslininko Iljos Laurs tėvas, nuo vaikystės tobu-
lino piešimo ir tapybos įgūdžius, 1968 – 1970 metais tapy-
bos mokėsi pas dailininką A. Steško. 1971 m. baigė Kauno 
Politechnikos Institutą, radioelektronikos specialybę. 1972 
m. pabaigė Maskvos neakivaizdinio Menų universiteto ta-
pybos skyrių. Aleksandras Laurs yra gerai įvaldęs realistinę 
Rusijos peizažistų tapybos manierą, kuri atsiskleidžia gam-
tos peizažuose, sudarančiuose didžiausią autoriaus kūry-
bos dalį. 



L i e t u v o s  t a p y b a

37

49 ↓
Aleksandras Laurs (1949)

„Neries pakrantė“,  2018

Signatūra KP: Aleksandras Laurs

Drobė, aliejus, 80 x 60 cm

260 Eur

48 ↑
Aleksandras Laurs (1949)

„Ankstyvas pavasaris“,  2018

Signatūra KP: Aleksandras Laurs

Drobė, aliejus, 50 x 70 cm



L i e t u v o s  t a p y b a

38

50

Aleksandras Šabatinas (1956)

„Ilgesys“, 1992

Signatūra AK: SH., KP: SH. Alex.

Drobė, aliejus, 70 x 60 cm   

500 Eur

51

Aleksandras Šabatinas (1956)

„Still life“, 1991

Signatūra AK: SH., KP: SH. Alex.

Drobė, aliejus, 70 x 60 cm   

560 Eur



L i e t u v o s  t a p y b a

39

52

Benas Šanas (Ben Shahn) (1898-
1969), Lietuva / JAV

„Ananasas skrybėlėje“, apie 1960 

Signatūra AK: Ben Shahn 

Drobė, aliejus, 20 x 25 cm 

700 Eur

Benas Šanas (Ben Shahn) (1898-1969), lietuvių kilmės 
(gimė Kaune) JAV tapytojas, grafikas, fotografas. 1906 m. 
emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, gyveno Niujorke. 
1913–1917 m. dirbo pameistriu litografų dirbtuvėje. 1916 
m. studijavo Niujorko meno studentų lygoje, 1921 m. – 
Niujorko nacionalinėje dizaino akademijoje dailę. Išgarsėjo 
Sacco ir Vanzetti bylos tematikos paveikslais (ciklas „Sacco 
ir Vanzetti kančia“ 1931–1932). 1933 m. pradėjo domė-
tis sienų tapyba, buvo D. Riveros asistentas kuriant freską 

Rockefellerio centrui Niujorke (dėl įkomponuoto V. Lenino 
portreto freska vėliau sunaikinta). Socialinės, istorinės, re-
liginės tematikos freskomis dekoravo Socialinės apsaugos 
rūmus Vašingtone. Nutapė žymių žmonių portretų, istori-
nių, socrealistinių kompozicijų, sukūrė litografijų, plakatų. 
Beno Šano kūriniams būdinga socialiai angažuotos temos, 
groteskas, savita ikonografija ir plastinė kalba. Visuotinė lie-
tuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidy-
bos institutas, 2008, t. 15, p. 155.



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

 Užsienio šalių tapyba



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

41

53

Viktoras Michailovičius Vas-
necovas (Васнецов, Виктор 

Михайлович) (1848-1926), atrib.

„Karžygys kryžkelėje“, 19 a. 2 p. 

Drobė, aliejus, 90 x 160 cm 

3400 Eur

Viktoras Michailovičius Vasnecovas (1848–1926) gar-
sus rusų tapytojas, grakas, scenografas, monumentalistas, 
architektas. Dailininkas gimė Rusijos imperijos Lopjalo kai-
melyje Viatkos gubernijoje dvasininko šeimoje. V. Vasne-
covo senelis buvo ikonų tapytojas, o brolis, Apolinaras Vas-
necovas, taip pat tapo dailininku. Dailininkas pirmiausiai 
mokėsi Viatkos kunigų seminarijoje, po to Peterburgo pie-
šimo mokykloje, o 1868-1875 metais studijavo Peterburgo 
dailės akademijoje. Nuo 1874 m. pastoviai dalyvaudavo 
Kilnojamųjų dailės parodų draugijos („peredvižnikų“) par-
odose. 1878 m. V. Vasnecovas apsigyveno Maskvoje, kur 
pilnai atsiskleidė jo, kaip tapytojo talentas ir čia jis pradėjo 
kurti garsią tapybos darbų seriją Rusijos folkloro, sakmių 
ir pasakų tematika. Pradžioje šie kūriniai buvo amžininkų 
nesuprasti, tačiau jau 1881 m. V. Vasnecovo paveikslas „Ali-
onuška“ tapo vienu iš populiariausių tapybos darbų Rusi-
joje. Vienas iš šios serijos tapybos darbų buvo „Karžygys 
kryžkelėje“ (Витязь на распутье), kurį tapyti V. Vasnecovas 
pradėjo 1870 metais nuo nedidelio eskizo „Karžygys ant 
žirgo su šarvais“ (Витязь на коне и в кольчуге). Dailinin-
kas šį paveikslą ir jo variantus tapė apie 15 metų, tuo pačiu 
tapydamas ir kitus kūrinius. Paveikslas buvo baigtas 1877 
metais, o 1878 metais buvo pristatytas šeštoje „Peredviž-
nikų“ parodoje. 1882 metais dailininkas sukūrė antrą, di-

desnio formato, paveikslo „Karžygys kryžkelėje“ variantą. 
Paveikslo „Karžygys kryžkelėje“ kūrybos procese arba jo 
gerbėjų privačioms kolekcijoms, dailininkas greičiausiai 
sukūrė ne vieną šio paveikslo variantą, kurie šiek tiek sky-
rėsi kompozicija, karžygio gūros rakursu ir ieties padėtimi. 
Pirmuose šio paveikslo variantuose V. Vasnecovas karžygį 
pavaizdavo veidu atsisukusį į žiūrovą, už akmens buvo 
nutapęs kelią. Vėlesniame variante raitelis buvo atsuktas 
į žiūrovą nugara, centriniu akcentu tapo kryžkelės akmuo 
su užrašu, o vietoj kelio buvo pavaizduota pelkėta pieva. 
„Karžygys kryžkelėje“ simbolizavo naują V. Vasnecovo kū-
rybos etapą – juo buvo pradėtas naujas dailininko darbų 
ciklas Rusijos epų tema. Pirmasis paveikslo variantas šiuo 
metu yra Serpuchovo dailės ir istorijos muziejaus kolekci-
joje, o antrasis šiuo metu yra saugomas Valstybiniame Ru-
sijos muziejuje Peterburge.



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

42

54

Nežinomas autorius (19 a., Lietuva/ Lenkija)

„Šv. Antanas Paduvietis“, 19 a. 2 p.

Drobė, aliejus, 58,5 x 47 cm

460 Eur



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

43

55

Semion Platonov (Семён Платонов) (1860-1925)

„Mergaitės miške“, 19 a. 2 p. 

Drobė, aliejus, 52 x 40 cm 

2200 Eur
Semion Platonov (Семён Платонов) (1860–1925) – 

garsus Rusijos tapytojas, peizažistas. Mokėsi Sankt Peter-
burgo Dailės akademijoje, kurią baigė 1889 metais. Gyveno 
ir dirbo Kijeve. Dailininkas yra žinomas kaip realistinio pei-
zažo meistras, ypač mėgo tapyti gamtą vakaro metu, saulei 
leidžiantis, meistriškai sugebėjo perteikti sutemas, gam-
tos būsenos niuansus. Dailininko kūriniai ne kartą buvo 
publikuojami 20 a. pradžios Rusijos spaudoje, jo kūryboje 
atsispindi garsiausių 19 a. pab. – 20 a. pr. Rusijos peizažistų 
įtaka. S. Platonovo paveikslų yra įsigiję Rusijos ir užsienio 
muziejai, privatūs kolekcionieriai.



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

44

56 ↑
Nežinomas autorius (20 a., Rusija)

„Natiurmortas“, 20 a. 1 p.

Drobė, aliejus, 68 x 84 cm

490 Eur



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

45

57  ↑
E. Chojnacka (20 a., Lenkija)

„Alyvos“, 1934

Signatūra AD: E. Chojnacka

Lenta, aliejus, 55 x 66 cm

650 Eur

58↓
Samuelis Tepleris (Shmuel Tepler) (1918–1998) 

„Peizažas“, 20 a 2 p. 

Signatūra AD: Tepler

Popierius, akvarelė, guašas, 44 x 34 cm

400 Eur



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

46

Lietuvos, išeivijos grafika



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

47

59 ↓
Théo Tobiasse (1927-2012) 

„Gatvės šokiai“ (La Danse des Rues), 20 a 2 p. 

Signatūra AD: T. Tobiasse 

Litografija 42/199, 68 x 92 cm

500 Eur



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

48

60

Samuelis Tepleris (Shmuel Tepler) (1918–1998) 

„Moteris“, 20 a 2 p. 

Signatūra AD: S. Tepler

Litografija 15/275, 34 x49cm

400 Eur



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

49

62

Neemija Arbit Blatas (1908–1999)  

„Operos už tris skatikus“ scena“, 1960

Signatūra AD: Arbit Blatas

Litografija 49/200, II, 24 x 36 cm

230 Eur

61

Vytautas Kasiulis (1918-1995) 

„Moteris vedanti ožką“, 20 a 2 p. 

Signatūra AD: Kasiulis 

Litografija 3/50, 45 x 60 cm 

450 Eur



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

50

63

Neemija Arbit Blatas (1908–1999)  

„Moteris. Operos už tris skatikus“ personažas“, 1960 

Signatūra AD: Arbit Blatas

Litografija 49/200, XIV, 36 x 24 cm 

230 Eur

64

Neemija Arbit Blatas (1908–1999)  

„Operos už tris skatikus“ personažas“, 1960 

Signatūra AD: Arbit Blatas

Litografija 49/200, VIII, 36 x 24 cm 

230 Eur



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

51

65

Viktoras A. Petravičius (1906-1989)

Personalinės parodos plakatas, 1982  

Signatūra AD: V. Petravičius

Medžio ir lino raižiniai, 70/150, 

22x66 (29,5x72) cm 

190 Eur

66

Gražina Didelytė (1938-2007)

„Atminties šulinys“, 1984

Signatūra AD: G. Didel. 

Ofortas, 14,5x20 cm 

140 Eur



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

52

Skulptūra, tekstilė



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

53

67

Stasys Žirgulis (1944)

„Angelas“, 2001

Signatūra KP: SŽ

Bronza, granitas, H – 58.5 cm

1100 Eur  



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

54

68

Jolanta Šmidtienė (1966)  

„Lengvumas“,  ~ 2015

Signatūra AD: J. Šmidt.

Tekstilė, medvilnės siūlai, Ø 14,5 cm

180 Eur



 U ž s i e n i o  š a l i ų  t a p y b a

55

69

Nežinomas autorius, 19-20 a. (V. Europa)

„Mergaitė su balandžiais“, 20 a. 1 p.

„Kunstmasse“, H – 46

220 Eur



Pa v a r d ž i ų  r o d y k l ė

56

Baltrūnas Jurijus (1923-2012)

Blatas Neemija Arbit (1908–1999)  

Borisovas Romanas (1949)  

Budrys Ignas (1933-1999)

Buračas, Jonas (1898-1977)

Chojnacka E. (20 a., Lenkija)

Čiurlionis Rimas (1959)  

Daniliauskas Jonas (1950)  

Didelytė, Gražina (1938-2007)

Eigirdas, Vytautas (1957-2012)

Gračiovas Sergejus (1922-1993)

Kasatkinas Vladimiras (1924–2013) 

Kasiulis, Vytautas (1918-1995)

Kazokas Leonardas (Kazakevičius) (1905-1981) 

Laurs Aleksandras (1949)

Lukštas, Algirdas (1921-1992)

Nežinomas autorius (Lietuva/Lenkija, 19 a.)

Nežinomas autorius (Rusija, 20 a.)

Nežinomas autorius, 19-20 a. (V. Europa)

Obcarskas, Antanas (1958)

Petravičius, Viktoras (1906-1989)

Pinkevičius Vidas (1949-2012)

Platonov Semion (Семён Платонов) (1860-1925)

Pocius Liudvikas (1940)

Porutis, Pranciškus (1924-2009)

Rimša, Jonas (1903-1978)

Stauskas Petras (1919–2003)

Šabatinas Aleksandras (1956)

Šanas Benas (Ben Shahn) (1898-1969)

Šileika, Jonas (1883-1960) 

Šilkaitis Stasys (1927-1995)  

Šimonis, Kazys (1887-1978)

Šmidtienė Jolanta (1966) 

Tepleris Samuelis  (Shmuel Tepler) (1918–1998) 

Tobiasse, Théo (1927-2012)

Ušinskas Stasys (1905-1974)

Vasnecovas Viktoras Michailovičius (Васнецов, В. М.) 
(1848-1926)

Vaitys, Jonas (1903-1963)

Varašius Steponas (1894-1982) 

Žirgulis Stasys (1944)

PAVARDŽIŲ RODYKLĖ

SUTRUMPINIMAI

AD – apačioje, dešinėje

AK – apačioje, kairėje

C – centre

H - aukštis

KP – kitoje pusėje

nr. – numeris

p. – pusė

pab. – pabaiga

pav. - paveikslas

pop. - popierius

pr. – pradžia

sud. – sudarė

Šv. – šventas

VD – viršuje, dešinėje

vid. - vidurys
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34, 35
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9
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33

38
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30
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18

13

53



1. Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės reglamentuoja interneto svetainėje www.dailesaukcionas.lt skelbiamų viešų ir privačių auk-
cionų organizavimą ir vykdymą.

Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos ir apibrėžimai:

Aukciono organizatorius – Dailės Aukcionas “ARKADIJA” (toliau Aukcionas), įmonės pavadinimas: UAB 
„Kaligrafija”, 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, pilna-
metis fizinis asmuo arba juridinis asmuo (aukciono objekto savininkas (pardavėjas) ir aukciono objekto pirkė-
jas). Aukciono dalyvis turi turėti ir Aukciono organizatoriaus prašymu parodyti asmens tapatybės liudijimą.

Aukciono dalyvio atstovas – įgaliotas asmuo, fiziškai atstovaujantis Aukciono dalyvį Aukciono metu arba at-
stovaujantis 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 - asmeninė aukciono dalyvio prieiga internetu tinklalapyje daile-
saukcionas.lt (aktyvuojama Aukciono organizatoriaus), suteikianti galimybę teikti kainų pasiūlymus ir pirkti 
aukciono objektus internetu, stebėti dominančių aukciono objektų kainų pasiūlymų pokyčius, būti informuo-
jamam el. paštu apie pateiktus naujus kainos pasiūlymus. Paskyrą galima naudoti daugeliui aukcionų.

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 renginio protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama kiekvieno Aukciono renginyje 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 peržiūrė-
ti 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.

Rezervinė kaina – tam tikra nustatyta meno kūrinio ar kitos prekės suma (aukštesnė už nurodytą pradinę 
kainą), kurios varžymosi Aukcione nepasiekus, kūrinys yra laikomas neparduotu. Ji gali būti konfidenciali ir 
iš anksto nenurodoma.

Pardavimo 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 užfiksuota 
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.

Pirkimas po aukciono (tinklalapyje “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 – oficialus Aukciono organizatoriui pateikto meno kūrinio dokumentas, kuriame nurodomas 
jo pavadinimas, autorius, sukūrimo metai, technika, matmenys, būklė, autoriaus parašo duomenys bei kiti 
objekto identifikacijai svarbūs duomenys.

Aukciono rezultatai – aukciono rezultatai yra pateikiami aukciono dalyviams per 2-3 darbo dienas po įvykusio 
aukciono. Aukciono pardavimai yra nurodomi įskaitant aukciono organizatoriaus maržą. Pardavimų po auk-
ciono rezultatai gali būti nurodomi aukciono rezultatų informacijoje.

2. Dalyvavimo Aukcione sąlygos

2.1. Aukcione dalyvauti ir pirkti gali fiziniai 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 fiziškai nebūdamas salėje (toliau – Nedalyvaujantis daly-
vis), 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. Dalyvio anketą galima užpildyti parsisiuntus jos formą iš www.dailesaukcionas.lt skyriaus „Dalyvių regis-
tracija“ arba užpildyti Aukciono kataloge esančią formą ir pasirašytą, nuskenuotą, atsiųsti el.paštu dailesauk-
cionas@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.

2.6. 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.

2.7. Aukciono dalyvis turi teisę iki Aukciono pradžios susipažinti su planuojamais įsigyti meno kūriniais ekspo-
zicijoje, 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.

2.8. 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.

2.9. 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 autentiš-
kumą. 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. 

AUKCIONO OBJEKTŲ PARDAVIMO AUKCIONE TAISYKLĖS



2.10. 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.

2.11.  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 su-
tikimą su „Aukciono objektų pardavimo Aukcione taisyklėmis“ patvirtina pasirašydamas dalyvio registracijos 
formą.

2.12. 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.

2.13. Aukciono dalyvis privalo iki aukciono pradžios gerai susipažinti su aukciono objektais, jų būkle, konsul-
tuotis 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.

2.14. 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.

2.15. Užsiregistravęs ir kainos pasiūlymus pateikęs dalyvis, registraciją ir kainos pasiūlymus gali atšaukti tik 
sutikus Aukciono organizatoriui. 

2.16. Aukciono metu salėje be aukciono organizatoriaus sutikimo negalima filmuoti, 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 telefoninio ryšio 
pagalba atstovauja aukcione nedalyvaujančius asmenis.

2.17. 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 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 fiziškai salėje), pirmenybė 
pirkti aukciono objektą suteikiama dalyviui, fiziškai 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 konfidenciali 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 atiduoda-
mas 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 fiziškai 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.
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Daugiau informacijos:
 www.dailesaukcionas.lt 

tel. +370 600 19573 

Kviečiame dalyvauti 
FB: https://www.facebook.com/Kaunoaukcionas/
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