
 
VŠĮ KRISTUPO GUTAUSKO PARAMOS FONDO  

VIEŠO LABDAROS AUKCIONO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS 
 

I. SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. VŠĮ KRISTUPO GUTAUSKO PARAMOS FONDO viešo labdaros aukciono organizavimo ir vykdymo 
taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja meno kūrinių perdavimą už auką viešame tiesioginiame 
labdaros aukcione (toliau – Aukcionas), kai aukcioną vykdo VŠĮ KRISTUPO GUTAUSKO PARAMOS 
FONDO valdyba ir aukciono organizacinis komitetas, taip pat nustato aukciono dalyvių registracijos tvarką, 
aukciono vykdymo būdą ir eigą, įskaitant aukciono paskelbimą ir parengiamuosius darbus, atsiskaitymą už 
aukcione gautas aukas už meno kūrinius, aukciono rezultatų paviešinimą bei surinktų aukų panaudojimą. 
2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžimai: 

Fondas – VŠĮ KRISTUPO GUTAUSKO PARAMOS FONDAS  
Parama – paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas paramos dalykų teikimas LR Labdaros ir paramos 
įstatyme nurodytiems paramos gavėjams šio įstatymo nustatytais tikslais ir būdais. 
Labdaros ir paramos dalykai – kaip tai apibrėžta LR Labdaros ir paramos įstatyme. 

Labdaros aukcionas – meno kūrinių pristatymas aukciono svečiams (aukotojams) per tarpininką – 
aukciono vedėją bei meno kūrinių perdavimas viešame aukcione didžiausią sumą pasiūliusiam aukotojui.  
 
Tiesioginis labdaros aukcionas – labdaros aukcionas, vykdomas skelbime apie labdaros aukcioną 
nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku, labdaros aukciono vedėjui ir labdaros aukciono dalyviams bendraujant 
tiesiogiai. 
Labdaros aukciono vedėjas – tarpininkas, kuris siūlo meno kūrinius labdaros aukciono dalyviams už auką. 
Labdaros aukciono objektas – dailininkų meno kūriniai, kuriuos asmenys aukoja fondo reikmėms arba už 
kuriuos po aukciono pravedimo fondas sumoka fondo susirinkimo nustatyto dydžio atlygį. 
Labdaros aukciono dalyvis –  pilnametis fizinis arba juridinis asmuo, aukcione dalyvaujantis asmeniškai 
arba per įgaliotą atstovą. 
Labdaros aukciono laimėtojas –  labdaros aukciono dalyvis, kuris pasiūlo didžiausią aukojamą sumą už 
siūlomą meno kūrinį. 

 
II. SKYRIUS 

AUKCIONO PARENGIAMIEJI DARBAI 
 

3. Aukcioną organizuoja ir vykdo VŠĮ KRISTUPO GUTAUSKO PARAMOS FONDO organizacinis 
komitetas, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis, Fondo įstatais ir kitais galiojančiais norminiais teisės 
aktais. 

4. Labdaros aukcionui vadovauja aukciono vedėjas. 



5. Aukciono organizacinis komitetas parengia meno kūrinių, skirtų labdaros renginiui, pristatymą internete, 
fondo puslapyje ir kt., taip pat 1 val. iki aukciono pradžios sudarydamas galimybę susipažinti su jais 
aukcione norintiems aukoti asmenims. 
6. Pradinę aukos sumą už meno kūrinį nustato Fondo susirinkimas. 

 
III. SKYRIUS 

                               AUKCIONO SKELBIMAS  
 

7. Informaciją apie rengiamą labdaros aukcioną Fondas paskelbia ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų 
iki aukciono pradžios Fondo internetiniame puslapyje (www.kgfoundation.lt), socialiniuose tinkluose ir 
asmeninių kontaktų būdu. 
8. Fondo internetiniame puslapyje, kvietime paskelbiama: aukciono vykdymo data, vieta, meno kūrinių 
apžiūros laikas. 
9. Taip pat gali būti skelbiama ir kita informacija, kurią aukciono organizatoriai nusprendžia skelbti. 

IV. SKYRIUS 
DALYVIŲ REGISTRACIJA 

 
10. Aukciono dalyvis gali registruotis telefonu, siunčiant laišką elektroniniu paštu ar bet kuriomis kitomis 
ryšio priemonėmis. 
11. Taisyklės skelbiamos Fondo internetiniame puslapyje. Aukciono dalyviai registruodamiesi sutinka, kad 
jų asmens duomenys būtų tvarkomi aukciono organizavimo tikslais bei patvirtina, kad jiems žinomos 
aukciono Taisyklės ir įsipareigoja jų laikytis.  
12. Aukciono organizatorius įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti Aukciono dalyvio duomenų 
saugumą. 

V. SKYRIUS 
AUKCIONO VYKDYMAS 

 
13. Pareiškusiam valią dalyvauti Aukciono dalyviui išduodamas aukciono dalyvio kvietimas (1 priedas) ir 
kortelė su numeriu, kuriuos aukciono metu dalyviai pakelia norėdami padidinti aukotiną sumą už pristatomą 
meno kūrinį. 
14. Aukciono vedėjas pristato meno kūrinį (autorių, jo kūrybinio kelio, parodų ir pasiekimų santrauką, 
kūrinio pavadinimą ir kitą informaciją), o aukciono vedėjo padėjėjai prineša meno kūrinį ar kitą labdaros ir 
paramos dalyką prie svečių. 
15. Pirmoji aukciono dalyvių siūloma paaukoti suma turi būti ne mažesnė už Fondo susirinkimo nustatytą 
pradinę meno kūrinio aukos sumą. Kiekvieno kito aukciono dalyvio siūloma paaukoti suma turi būti ne 
mažesnė už prieš tai pasiūlytą. 
16. Aukciono dalyvis, ketinantis paaukoti už pasiūlytą meno kūrinį, turi pakelti Aukciono dalyvio kortelę 
su numeriu, nukreiptu į vedėjo pusę, ir garsiai skelbti savo aukojamą sumą. 
17. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą aukojamą sumą ir ją pasiūliusio Aukciono dalyvio 
numerį. 



18. Jeigu nei vienas Aukciono dalyvis nesiūlo didesnės sumos, aukciono vedėjas dar tris kartus pakartoja 
paskutinę pasiūlytą aukojamą sumą, skelbdamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiam pakartojimui, 
Aukciono vedėjas paskelbia, kad siūlomas meno kūrinys atitenka Aukciono dalyviui už paskutinę paskelbtą 
aukojamą sumą. 
19. Aukciono laimėtoju pripažįstamas aukotojas pasiūlęs paaukoti didžiausią sumą už meno kūrinį ir 
įsipareigojęs ją paaukoti. Aukciono laimėtojas Aukciono registracijos komisijai privalo parodyti Aukciono 
dalyvio kvietimą ir įgaliojimą, jeigu jis veikia įgaliotas kito asmens. 
20. Aukcione didžiausią sumą pasiūlęs aukotojas užregistruojamas Aukciono laimėtojų registre, įrašant 
fizinį arba juridinį asmenį ir/ar atstovą identifikuojančius duomenis (2 priedas). 
21. Pasibaigus vieno siūlomo meno kūrinio aukcionui, ta pačia tvarka siūloma aukoti už kitą meno kūrinį. 

22. Jei aukciono metu meno kūrinys nepritraukia aukotojų, jis gali būti siūlomas kitam Aukcionui. 

25.  Laikoma, kad Aukcionas neįvyko, o meno kūrinys Aukcione nebuvo laimėtas, jeigu vykdant aukcioną 
nė vienas dalyvis nepasiūlo paaukoti sumos, lygios ar didesnės už pradinę meno kūrinio aukos sumą. 

 
VI. SKYRIUS 

AUKCIONO REZULTATŲ PAVIEŠINIMAS,  
ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE PARDUOTUS MENO KŪRINIUS. 

SURINKTŲ AUKŲ PANAUDOJIMAS  
 

26. Labdaros aukciono laimėtojas už aukcione laimėtą meno kūrinį atsiskaito šiose Taisyklėse nurodyta 
tvarka ir per nustatytus terminus. 

27. Aukotojas, laimėjęs aukcione meno kūrinį, gali paaukoti Aukciono rengimo vietoje grynaisiais pinigais 
(gaunant pinigų priėmimo kvitą) ar per 15 kalendorinių  dienų po Aukciono pervesti aukojamą sumą į Fondo 
sąskaitą. Jeigu per nustatytą terminą Aukciono laimėtojas neperveda aukojamos sumos, šį aukojamą meno 
kūrinį galima siūlyti naujame Aukcione, per protingą terminą pranešus apie tai Aukciono laimėtojui. 

28. Aukciono vykdytojas surašo 2 egzemplioriais paramos sutartį (3 priedas), kuriuos pasirašo Aukciono 
vykdytojas ir Aukciono laimėtojas. Ši pasirašyta paramos sutartis kartu yra ir nuosavybės teisę į meno kūrinį 
patvirtinantis dokumentas. 

29. Kiek surinkta aukojamų lėšų Aukciono komisija informuoja tuojau pat pasibaigus Aukcionui, savo 
internetiniame puslapyje. 

VII. SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
30.Aukciono metu paaukotas lėšas Fondas aukoja socialiai remtinų žmonių odontologiniam gydymui. 
31. Aukciono organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti aukciono Taisykles, patalpindamas jų 
naują versiją tinklapyje ir pranešdamas apie pasikeitimus tinklapio naujienų skyriuje ar naudodamas 
informacinius pranešimus elektroniniu paštu. 
32. Jei nėra pranešta kitaip, nauja Taisyklių redakcija įsigalioja jos patalpinimo tinklapyje dieną. 



VŠĮ KRISTUPO GUTAUSKO PARAMOS FONDO 
VIEŠO LABDAROS AUKCIONO ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ 

                                                                                         1 priedas 

 
KVIETIMAS Į VIEŠĄJĮ LABDAROS AUKCIONO RENGINĮ 

 

 

Aukciono vieta: Kauno Arkivyskupijos konferencijų salė Papilio g.5, Kaunas 

Aukciono data: 2020 10 23  

 

 

Gerb. ....................................................................................................................................., 

Maloniai kviečiame Jus į Kristupo Gutausko Paramos Fondo rengiamą meno kūrinių labdaros aukcioną, kurio metu surinktos lėšos bus skirtos 
socialiai remtinų žmonių odontologiniam gydymui. 

Laikas: 2020.10.23 (penktadienis), 18:00 val. 
Vieta: Kauno Arkivyskupijos konferencijų salė (3 aukštas), Papilio g. 5, Kaunas 

Dalyvio mokestis: 50 eurų, mokamas pavedimu arba grynaisiais renginio vietoje. Sąskaitos nr.: LT467300010162253941 Mokėjimo paskirtis: 
Parama 

Kvietimas skirtas asmeniškai Jums. Maloniai prašome apie savo dalyvavimą pranešti iki 2020.10.19, registruojantis el. paštu: info@kgfoundation.lt 
arba tel.: +370 687 41 790 

                                                                                                                                                                                                        Kristupo Gutausko paramos fondas 

  



VŠĮ KRISTUPO GUTAUSKO PARAMOS FONDO 
VIEŠO LABDAROS AUKCIONO ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ 

                                                                                         2 priedas      

 

                                                         

 
VIEŠO LABDAROS AUKCIONO  LAIMĖTOJŲ REGISTRAS  

 

 

 

Aukciono vieta: Kauno Arkivyskupijos konferencijų salė Papilio g.5, Kaunas 

Aukciono data: 2020 10 23  

 

 

 

Siūlomas meno kūrinys Pradinė 
meno 

kūrinio 
aukos 
suma, 
Eur 

Aukciono 
laimėtojo 
pasiūlyta 
aukojama 
suma, Eur 

Aukciono laimėtojas 
vardas, pavardė/ 

pavadinimas 
(atstovas) 

asmens/įmonės 
kodas 

adresas/buveinė 

Inesa Antanauskienė  
„Rytmečio skambėjimas“ 2019 
m. 

 
1000 

    

Henrika Bartkutė  
„Atsipalaidavimas“ 2020 m. 

 
800 

    



Elena Balsiukaitė – 
Brazdžiūnienė 
„Jis nejuokauja“ 2020 m. 

 
1000 

    

Artūras Braziūnas 
„Auksinės vyšnios“ 2018 m.  

 
 

800 

    

Taibė Chait 
„Viltis yra“ 2009 m. 

 
500 

    

Eugenijus Antanas Cukermanas  
Piešinys, 2018 m. 

 
 

500 

    

Ramūnas Čeponis 
„Žemaitija“ 2015 m. 

 
 

1000 

    

Jonas Daniliauskas 
„Molio procedūra“ 2016 m. 

 
 

1000 

    

Audrius Gražys  
„Lygiadienis“ 2020 m. 

 
1000 

    



Artūras Jonikas  
„Auksinis obuolys mėlynam 
garse“ 2015 m. 

 
 

900 

    

Alfredas Jurevičius  
„Rytas“ 2015 m. 
 
 

 
 

800 

    

Arvydas Kašauskas  
„Peizažas“ 2019 m. 

 
 

900 

    

Dalia Kirkutienė  
„Šaltinis“ 2019 m. 

 
700 

    

Klošaras  
„Juodoji našlė“ 2020 m. 

 
 

800 

    

Adolis Jonas Krištopaitis  
„Pavasarėja“ 1995 m.  

 
1000 

    

Jolita Linkevičiūtė  
„Artišokai“ 2019 m. 

 
800 

    

Jonas Maldžiūnas 
„Geltonas stalas“ 2018 m. 

 
900 

    



Meda Norbutaitė  
„Pievos akys“ 2019 m. 

 
 

1000 

    

Antanas Obcarskas  
„Peizažas. Dubgiris“ 2014 m. 
 
 
 

 
 

1000 

    

Ona Paliukienė  
„Kopos“ 2020 m.  

 
800 

    

Audronė Petrašiūnaitė  
„Obels žiedas“ 2019 m. 

 
 

1000 

    

Šarūnas Šarkauskas 
„Jurginai“ 2019 m. 
 
 

 
 

600 

    

Artūras Šlipavičius – Šlipas  
„Meilė Nr. 20“ 2017 m. 
 
 

 
 

800 

    

Zita Tallat – Kelpšaitė  
„Pušų žydėjimas“ 2019 m. 
 
 

 
 

700 

    

Nerius Vaitkus 
„Stovėti draudžiama, sėdėti 
leidžiama“ 2020 m. 
 

 
700 

    



Eugenijus Varkulevičius – 
Varkalis  
„Peizažas. Padumbliai“ 2014 m. 
 

 
 

800 

    

Virginijus Viningas 
„Odetos šokis“ 2020 m. 

 
 

1000 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registracijos komisijos nariai                                  
                                                             ________________                 ____________________ 
                                                                    (parašas)                                 (vardas, pavardė) 
 
                                                               ________________                 ____________________ 
                                                                    (parašas)                                 (vardas, pavardė) 
 
                                                                 ________________                 ____________________ 
                                                                    (parašas)                                 (vardas, pavardė) 
 

 
                                                     



                                                         PARAMOS SUTARTIS                                            3 priedas 
 

2020 m.         mėn.           d. 
Kaunas 

 
VšĮ „Kristupo Gutausko paramos fondas“, įmonės kodas 305540245, toliau vadinama „Paramos gavėju“, 
atstovaujamas direktoriaus Pauliaus Guzevičiaus ir __________________________________ įmonės 
kodas ___________, atstovaujama ______________________________________, veikiančios pagal 
įmonės įstatus, toliau vadinama „Paramos davėju“, susitarė: 
1. Sutarties objektas. 
1.1. Paramos davėjas įsipareigoja suteikti __________ EUR   
(______________________________________________________________________ EUR) paramą 
Paramos gavėjui, o šis įsipareigoja ją priimti ir panaudoti pagal šioje sutartyje nurodytą paskirtį.  
1.2. Paramos tikslas – socialiai remtinų žmonių odontologinis gydymas. 
2. Šalių įsipareigojimai. 
2.1. Paramos davėjas įsipareigoja pervesti 1.1. punkte nurodytą sumą į Paramos gavėjo sąskaitą Nr.  
LT467300010162253941,  esančią  Swedbank,  AB,  SWIFT: HABALT22 arba sumokėti grynaisiais per 
15 kalendorinių dienų po šios sutarties pasirašymo.    
2.2. Paramos gavėjas įsipareigoja priimti šioje sutartyje nurodytą paramą ir naudoti ją tik šios sutarties 
1.2. punkte nurodytam tikslui.         
2.3. Paramos davėjas turi teisę reikalauti ir gauti iš Paramos gavėjo visus dokumentus (ar jų kopijas), 
patvirtinančius paramos panaudojimą pagal šios sutarties 1.2. punkte nurodytą paskirtį. 
3. Laimėto meno kūrinio perdavimas. 
3.1. Paramos gavėjas perduoda laimėtą meno kūrinį Paramos davėjo nuosavybėn, o Paramos davėjas 
priima laimėtą meno kūrinį savo nuosavybėn šia Sutartimi jos pasirašymo dieną. Šalys susitaria, kad 
atskirai priėmimo-perdavimo akto nesudarys, o Sutartis yra kartu ir priėmimo-perdavimo aktas. 
4. Kitos sąlygos. 
4.1. Paramos gavėjas užtikrina, kad turi teisę priimti paramą ir iki paramos suteikimo privalo pateikti 
Paramos davėjui visus reikiamus dokumentus, patvirtinančius Paramos gavėjo teisę gauti paramą.       
4.2. Ši sutaris pasirašyta dviem dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai šaliai 
– po vieną. Ji gali būti pakeista ar papildyta tik raštišku Šalių susitarimu, patvirtinant Šalių parašais ir 
antspaudais.    
4.3. Pagal šią sutartį Paramos davėjas savanoriškai ir neatlygintinai teikia paramą Paramos gavėjui 
Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.   
4.4. Visi ginčai, atsiradę dėl šios sutarties ar su ja, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus ginčų išspręsti 
taikiai – sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 
5. Šalių rekvizitai ir parašai: 
 
Paramos gavėjas                                                                                     Paramos davėjas 
VšĮ „Kristupo Gutausko paramos fondas“ 
Įmonės kodas 305540245 
A/s LT467300010162253941,  Swedbank, AB                                                                             
Fondo direktorius Paulius Guzevičius 
 
______________________________________                               ________________________ 
A. V.                                                                                                   A. V. 


