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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  kilmingųjų palikuonių bendrijos Dokumentų priėmimo 

ir patikros komisijos  

SĄVOKŲ IR DARBO REGLAMENTAS 

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ 

BENDRIJOS DOKUMENTŲ PRIĖMIMO IR PATIKROS KOMISIJA (toliau LDK KPB 

DPPK) - kolegialus organas, kuris pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  kilmingųjų 

palikuonių bendrijos (toliau LDK KPB) valdybos nustatytą tvarką, tvirtina pretendento kilmę, pagal 

pateiktus prašymus nagrinėja naujų narių į LDK KPB priėmimą, inicijuoja Kilmės liudijimų  

gamybą ir įteikimą, vykdo LDK KPB narių registraciją. Komisijos narių skaičių nustato ir narius į 

komisiją  skiria LDK KPB valdyba.  

LDK KPB DPPK NARYS – LDK KPB narys paskirtas LDK KPB valdybos ir turintis teisę LDK 

KPB DPPK teikti pasiūlymus dėl pretendento kilmės bei  yra atsakingas už pretendento kilmės 

išvados pagrįstumą. Paaiškėjus nekvalifikuotų ar nesąžiningų kilmės išvadų atvejams, LDK KPB 

DPPK pirmininkas turi teisę informuoti LDK KPB valdybą ir toks narys turėtų pateikti valdybai 

paaiškinimą, kuriuo remiantis būtų LDK KPB valdyboje priimtas sprendimas dėl tolimesnio LDK 

KPB DPPK nario statuso. LDK KPB DPPK narys neatsako už padarytą išvadą dėl pretendento 

kilmės, jeigu pretendentas, siekdamas pasitvirtinti kilmę, sąmoningai buvo pateikęs padirbtus 

(suklastotus) dokumentus. Tačiau sąžiningumo ir kompetencijos deklaracijos turinys įpareigoja 

LDK KPB DPPK narį stengtis nustatyti pretendento nesąžiningumo atvejus ir informuoti LDK KPB 

DPPK pirmininką ir kitus narius. 

LDK KPB DPPK PIRMININKAS - LDK KPB narys, išrinktas iš LDK KPB DPPK narių tarpo, 

patvirtinamas KDK KPB valdybos ir yra atsakingas už komisijos darbo organizavimą. Komisijos 

pirmininkas neatsako už LDK KPB DPPK narių pateiktas išvadas dėl pretendentų kilmės. 

SĄŽININGUMO IR KOMPETENCIJOS DEKLARACIJA - LDK KPB narys, išrinktas ir 

sutikęs dirbti LDK KPB dokumentų priėmimo ir patikros komisijoje, įsipareigoja nešališkai ir 

sąžiningai atstovauti LDK KPB, nustatant pretendentų į bendrijos narius kilmę bei tuo teigia, kad 

turi būtinas kompetencijas genealogijos ir heraldikos srityje, geba skaityti archyvinius metrikų ir 

kitus įrašus. 

PRETENDENTAS – asmuo, norintis būti LDK KPB nariu. 

PRETENDENTO BYLA – nustatyta tvarka suformuotas dokumentų rinkinys naudojamas 

pretendento kilmei nustatyti. Už pateiktų dokumentų autentiškumą ir teisingumą atsako 

pretendentas. Pretendento byla nearchyvuojama ir jam gražinama arba naikinama ne vėliau kaip 1 

mėnesis po komisijos kilmės išvados patvirtinimo. Pretendentas, priimant iš jo asmens bylą LDK 

DPP komisijos narių vertinimui, su šia asmens duomenų apsaugos tvarka yra supažindinamas. 

REKOMENDUOJAMA PRETENDENTO BYLOS SANDARA - pretendentas,  norintis būti 

priimtas į LDK KPB narius, suformuoja bylą, kurioje pateikiami: 

 

1. Prašymas priimti į LDK KPB narius ir patikrinti dokumentus; 
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2. Prašymai  išduoti kilmę patvirtinančius dokumentus t. y. Kilmės liudijimą, LDK piliečio 

simbolinį pasą ir insigninius (regalinius) ženklus; 

3. Genealoginė schema ir gimimo, santuokos, mirties registracijos dokumentų, įrodančių tiesioginį 

ryšį su protėviais, kopijos su archyvinių dokumentų signatūrų nuorodomis; 

4. Pareiškėjo gimimo liudijimo kopija; 

5. Pareiškėjo santuokos liudijimo kopija (moterims); 

6. Kitų dokumentų, įrodančių tiesioginį ryšį su protėviais, kopijos pateikiamos pareiškėjo nuožiūra. 

PRETENDENTO DUOMENŲ APSAUGA – pretendentas suformuotą bylą kilmei gauti pateikia 

vienam iš LDK KPB DPPK narių. Pretendento bylą priėmęs LDK KPB DPPK narys yra atsakingas 

už jos saugojimą ir asmens duomenų esančioje joje saugumą. Draudžiama pretendento bylas siųsti 

elektroniniu paštu, talpinti elektroninėje erdvėje, nebent pretendentas kilmei nustatyti yra suteikęs 

tam raštišką leidimą. Bylos vertinimo laikotarpyje bylas saugo ir bylose esančių saugumą užtikrina 

pretendentų bylą priėmęs LDK DPP komisijos narys. 

BYLOS REVIZIJA – pretendentui pateikus kilmės bylą LDK KPB DPPK nariui, šis surašo kilmės 

išvadą, informuoja apie ją visus komisijos narius ir sudaro galimybę komisijos nariams, esant 

poreikiui, iki komisijos posėdžio susipažinti su bylos dokumentais. Atsisakius pateikti pretendento 

kilmės bylą nors vienam iš komisijos narių, apie tai informuojamas LDK KPB DPPK pirmininkas 

ir tokio pretendento kandidatūra LDK KPB DPP komisijoje nesvarstoma.  

SUPAPRASTINTA STOJIMO Į LDK KPB NARIUS TVARKA – pretendentas, kuris gali 

įrodyti giminystės ryšį su giminės nariais, kurie jau yra LDK KPB bendrijos nariais, pilnas 

pretendento bylos formavimas nebūtinas, vienam iš komisijos nariui pakanka pateikti dokumentus, 

reglamentuojančius tokį giminystės ryšį. 

Jei pretendentas pateikia dokumentą, išduotą kitų giminingų kilmingųjų ar genealoginių ir 

heraldikos organizacijų, kurių veikla susijusi su LDK paveldo išsaugojimu, LDK KPB DPPK gali 

priimti sprendimą dėl kilmės pažymėjimo išdavimo, neformuojant pretendento bylos. 

Supaprastinta kilmės nustatymo tvarka neturi prieštarauti LDK KPB Įstatu 3.2 punkte įtvirtintoms 

sąlygoms. 

LDK KPB DPPK POSĖDIS – posėdį sušaukia ir organizuoja LDK KPB DPPK pirmininkas. Pagal 

LDK KPB DPPK narių pateiktas pretendentų kilmės išvadas pirmininkas sudaro ir LDK KPB DPPK 

nariams pateikia pretendentų kilmei patvirtinti sąrašą, nurodant LDK KPB DPPK nario, teikusio 

išvadą, pavardę. Sprendimas kilmei suteikti priimamas balsų dauguma. Posėdžiai ir balsavimas gali 

būti vykdomas ne tik įprasta tvarka, bet ir naudojant elektroninį paštą. 

KILMĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS – LDK KPB DPP komisijos išvada dėl pretendento 

kilmės, pagal kurią išduodamas kilmės pažymėjimas, surašomas posėdžio protokole. Su posėdžio 

protokolu LDK KPB DPPK pirmininkas supažindina LDK KPB vadovą ir valdybos narius. 

LDK KPB NARYSTĖS PRARADIMAS – tai sankcija, įsigaliojanti nedelsiant po to, kai pagrįstai 

įrodoma ar paaiškėja pretendento pateikti melagingi duomenys kilmei nustatyti. Šiuo atveju LDK 

KPB dokumentų priėmimo ir patikros komisija naikina patvirtintą kilmės išvadą, tokio asmens 

kilmės pažymėjimas atšaukiamas, narystė LDK KPB prarandama. 


