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K  V  I  E  T  I  M  A  S  

 
Esame pasirašę su Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis organizacijomis KOALICINĘ 
BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJĄ, kurioje pagrindinis prioritetas yra LDK istorinis kultūros 
paveldo puoselėjimas ir vienas iš kertinių darbų bendromis jėgomis LDK piliečių simbolinių pasų, o prie 
jų ir regalinių ženklų menančių LDK įvedimas. Taip pat bendrų renginių, labdaringos ir kt. veiklos 
organizavimas.  

Siekiant užtikrinti perspektyvinę svarbių atliekamų darbų kokybę ir efektingai įgyvendinti KOALICINĖS 
BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS nuostatas, šių metų birželio 21 d. Kaune, buvo susirinkusi 
iniciatyvinė koalicinė darbo grupė, kurioje dalyvavo: Kauno apskrities bajorų, LDK Kilmingųjų 
susivienijimo (toliau – KS), LDK Kilmingųjų  palikuonių bendrijos (toliau – KPB), Lietuvos genealogijos 
ir heraldikos draugijos (toliau – LGHD), Šv. Adalberto – LDK – Riterių, Jotvingių kryžiaus Riterių ordinų 
ir LDK Atminties rūmų vadovai. Susitikimo metu buvo svarstoma visa eilė bendrų klausimų, jų tarpe vienas 
iš pagrindinių LDK piliečių simbolinių pasų įvedimo klausimas. Bendru sutarimu buvo nuspręsta toliau 
dirbti šio projekto tobulinimo kryptimi. 

Šių metų rugsėjo 17 d. Kaune įvyko Šv. Adalberto – LDK – riterių ordino kapitulos posėdis, kurio metu 
iš visos eilės svarstytinų klausimų bendru sutarimu, buvo nuspręsta visokeriopai prisidėti ir remti LGHD 
būsimąjį 10-ųjų jubiliejinių veiklos metinių minėjimą ir žurnalo išleidimą. Pritarta prisidėti prie labdaringo 
Šv. Jurgio bažnyčioje esančio Šv. Adalberto altoriaus atstatymo darbų rėmimo projekto. Išsakyta tvirta 
pozicija dėl KOALICINĘ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJĄ pasirašiusių dalyvių veiklos 
koordinavimo. Būtinumas suburti išplėstinę darbo grupę (valdybą, tarybą, komitetą ar pan.).  

Šių metų rugsėjo 24 d. Vilniuje įvyko LGHD Tarybos posėdis, kurio metu iš visos eilės klausimų 
pagrindiniai buvo sekantys: pasirengimas būsimajam 10-ųjų veiklos metinių minėjimui. Iškilmingojo 
būsimojo renginio tiksli data ir vieta buvo siejama su LGHD žurnalo išleidimu (nuo sausio 14 d. iki kovo 
11 d.). Nuspręsta pasiūlyti kitoms organizacijoms KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO 
DEKLARACIJOS dalyvėms pateikti pristatomuosius straipsnius ir jeigu leidžia finansinės galimybės 
prisidėti prie žurnalo išleidimo. Pritarta Šv. Adalberto – LDK – riterių ordinui dėl būtinybės įkurti stipresnį 
ir platesnį veiksmų, atliekamų darbų, koordinacinį darinį deleguojant į jį po 3 atstovus. 

Šių metų rugsėjo 25 d. Vilniuje įvyko iniciatyvinės koordinacinės darbo grupės išplėstinis posėdis, 
kuriame dalyvavo LDK Atminties rūmų, LGHD, LDK KS, LDK KPB, Šv. Adalberto – LDK – Riterių 
ordino ir Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos (toliau – LTBS) valdybų atstovai: 



1. Svarstyta. LDK Piliečio simbolinio paso paskutiniojo projektinio siūlymo klausimas.  
Nutarta. Siūlomas paskutinis variantas galėtų būti išbaigtinis po gautų surašymo duomenų iš ASMENS 
ANKETOS – PRAŠYMO (žr. priedą Nr. 1). 
 

2. Pritarta LGHD siūlymui dėl žurnalo „Lietuvos genealogijos ir heraldikos apžvalga“ kiekvienos organizacijos 
prisistatymo jame prisidėjimo, visokeriopos paramos ir siejimo su pagrindiniu IŠKILMINGU ŠVENTINIU 
RENGINIU 2017-01-14-2017-03-11 laikotarpyje, o tikslesnę, visiems priimtiniausią datą, derinti su kitais 
KOALICINĖ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS dalyviais ir Vilniaus Universitetu. 
 

3. Supažindinta su 9-iais LDK piliečio simbolinių pasų aplankalų variantais ir su LDK PILIEČIO SIMBOLINIU 
REGALINIU ženklu (emaliuotas, paauksuotas, averse – vardinis numeris). 
 

4. Bendru sutarimu buvo nuspręsta, iniciatyvinę koordinacinę darbo grupę yra privalu išplėsti pakviečiant į ją 
visų dalyvių pasirašiusių KOALICINĘ BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJĄ – po 3 deleguotus 
atstovus, (kuri galėtų vadintis patariamoji koalicinė taryba, valdyba), kuri atliktų ir visuomeninių organizacijų 
apdovanojimų suteikimo funkciją ir kt.). 
 

5. Nuspręsta pasiūlyti prisidėti prie KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS dalyvių būrio 
kitoms, dar nedalyvaujančioms organizacijoms, puoselėjančioms LDK istorinį kultūros paveldą – Šv. 
Kazimiero, Šv. Stanislovo ir kt. organizacijoms. 
 

6. Iniciatyvinės koalicinės darbo grupės kvietimu visus KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO 
DEKLARACIJOS dalyvių vadovus prašome deleguoti po 3 savo įgaliotus organizacijų atstovus į išplėstinė 
koordinacinio centro steigimą. Pageidaujama iki šių metų spalio 17 d. gauti informaciją, pateikiant 
atstovų vardus, pavardes ir kontaktus.  
 

7. Pirmojo išplėstinio koordinacinio jungiamojo darinio posėdžio data numatoma šių metų lapkričio 19 d. 
(šeštadienis) Vilniaus universitete. Juridinio asmens neatsiliepimas, nedalyvavimas, nepritarimas ir kt. bus 
vertinama KOALICINĖS BENDRADARBIAVIMO DEKLARACIJOS įtvirtintų nuostatų laužymu. 
 

8. Istoriniai šaltiniai ir turimi duomenys patvirtina, kad LDK egzistavimo laikais buvo turimi LDK piliečių pasai. 
Įvairiu laikotarpiu keitėsi pasų formos ir pildomieji duomenys, tam buvo reikalingi visuotiniai surašymai, iš 
kurių sužinome daug vertingos informacijos apie šeimų-giminių sudėtis, gyvenamąsias vietoves ir migraciją, 
kuri yra labai vertinga ir reikalinga giminių istorijų-genealogijų sudaryme. 
 

9. Iniciatyvinės koalicinės darbo grupės sprendimu, pagrindiniais atstovais iki bus sušauktas numatytas posėdis 
Vilniaus universitete skiriami: Danielius Vervečka ir Remigijus Bimba. Įpareigojami dalyvausiančius 
informuoti apie būsimąją dienotvarkę šių metų iki lapkričio 14 d.  
 
 

Iniciatyvinės koordinacinės koalicinės darbo grupės  
vardu šią informaciją pateikė Danielius Vervečka ir Remigijus Bimba. 

Laukiame konstruktyvių Jūsų atsiliepimų.  
Su pagarba visiems kilmingiems bajorams. 

 
 
Kontaktai: 
Danielius Vervečka: mob.tel. nr. 8  686 04 624, e. paštas: danieliusvervecka@gmail.com 
Remigijus Bimba: mob.tel. nr. 8 610 23 14, e. paštas: remigijusbimba@yahoo.co.uk 



Priedas Nr. 1 

Asmens norinčio gauti LDK piliečio simbolinį pasą ir regalinį vardinį ženklą reikalingų privalomų 
pateikiamų šeimos surašymo duomenų klausimynas. 

  
 

ASMENS ANKETA – PRAŠYMAS  
 

Data: __________________ 
 

 

 
Nuotrauka 

 
3x4 

Vardas, pavardė, tėvavardis 
 

 

Gimimo data, vieta 
 

 

Motinos mergautinė pavardė, tėvavardis 
 

 

Šeimyninė padėtis 
 

 

Žmona: mergautinė pavardė, vardas, tėvavardis /  
 
Vyras: pavardė, vardas, tėvavardis 
 

 

Vaikai: Vardas, gimimo data 
  
  
  
  
  
  
  
Priklausomybė organizacijai (pvz. LBKS, LDK 
KS, LDK KPB, LGHD ir kt.). Nurodomas vienas 
iš jų BPA, kilmės liudijimo ar dekreto numeris 
 

 

Gyvenamoji vieta 
 

 

Seniausias žinomas protėvis gyvenęs Lietuvoje 
 

Vardas, pavardė, metai 

Pretendento žymės 
 

Ūgis: ___________________________________ 
Plaukai: _________________________________ 
Akių spalva: _____________________________ 
Veido forma: 

Ypatingos žymės (randas, apgamas ir kt.) 
 

 

 
Pridedamos 2 juodai baltos nuotraukos (3x4) 

 

 

Pateikėjo vardas, pavardė, parašas _________________________________________________________ 


