LIETUVOS VALSTYBŏS KONSTITUCIJA.
Vardan Dievo Visagalio, Lietuvos Tauta, dŐkingai minŐdama garbingas savo sŻnſ pastangas ir
kilnias aukas, TŐvynei išvaduoti padarytas, atstaÿius nepriklausomĆ savo Valstybċ, ir norŐdama
nutiesti tvirtus demokratingus jos nepriklausomam gyvenimui pagrindus, sudaryti sĆlygas
teisingumui ir teisŐtumui tarpti, ir patikrinti visſ pilieÿiſ lygybċ, laisvċ ir gerovċ, o žmoniſ darbui ir
dorai tinkamĆ ValstybŐs globĆ, per savo Ţgaliotus atstovus, susirinkusius Ţ SteigiamĆjŢ SeimĆ, 1922
metſ rugpiŻÿio mŐnesio 1 dienĆ priŐmŐ šiĆ
Lietuvos ValstybŐs KonstitucijĆ.
I. Bendrieji dŐsniai.
1 §.
Lietuvos ValstybŐ yra nepriklausoma demokratinŐ Respublika.
SuvereninŐ ValstybŐs Valdžia priklauso Tautai.
2 §.
ValstybŐs ValdžiĆ vykdo Seimas, VyriausybŐ ir Teismas.
3 §.
Lietuvos ValstybŐje neturi galios joks Ţstatymas, priešingas Konstitucijai.
4 §.
Lietuvos teritorijos sienos gali bŻti keiÿiamos tik Ţstatymo keliu.
5 §.
AdministracinŢ Lietuvos teritorijos padalinimĆ nustato Ţstatymas.
DŐl vietos gyventojſ reikalſ ypatingumo iš atskirſ Lietuvos sriÿiſ gali bŻti sudaryti autonominiai
vienetai, kuriſ sienas ir teises nustato Ţstatymas.
6 §.
ValstybŐs kalba – lietuviſ kalba. Vietiniſ kalbſ vartojimĆ nustato Ţstatymas.
7 §.
ValstybŐs spalvos: geltona – žalia – raudona. ValstybŐs ženklas – baltas Vytis raudoname dugne.
II. Lietuvos pilieÿiai ir jſ teisŐs.

8 §.
PilietybŐs teisŐ Ţgyjama ir jos nustojama einant atatinkamu pilietybŐs Ţstatymu.
Svetimos valstybŐs pilietis gali bŻti priimtas Lietuvos pilietybŐn, jeigu jis yra išgyvenċs Lietuvoje ne
mažiau kaip dešimts metſ.
9 §.
Niekas negali bŻti kartu Lietuvos ir kurios kitos valstybŐs pilietis.
10 §.
Visi Lietuvos pilieÿiai, vyrai ir moters, yra lygŻs prieš Ţstatymus. Negali bŻti teikiama ypatingſ
privilegijſ nei mažinama teisiſ pilieÿiui dŐl jo kilmŐs, tikŐjimo, tautybŐs.
11 §.
Pilieÿio asmuo nelieÿiamas. Traukti pilietis tieson galima tik Ţstatymuose nurodytais atsitikimais ir
tvarka. Pilietis gali bŻti suimtas arba jo laisvŐ suvaržyta tik užtikus jŢ nusikalstamĆjŢ darbĆ bedarantŢ
arba teismo valdžios organo nutarimu. Suimtajam pilieÿiui turi bŻti ne ilgiau kaip per 48 valandas
Ţteiktas nutarimas dŐl jo suŐmimo ir nurodytas suŐmimo pagrindas. Negavċs šio nutarimo suimtasis
tuojau paleidžiamas.
12 §.
Pilieÿio butas nelieÿiamas. šeiti Ţ butĆ ir daryti jame kratĆ galima tik Ţstatyme nurodytais atsitikimais
ir tvarka.
13 §.
Pilietis turi tikŐjimo ir sĆžinŐs laisvċ.
Priklausymas kuriai tikybai arba išpažinimas pasaulŐžiŻros negali bŻti pagrindu nusikaltimui
pateisinti ar atsisakyti nuo viešſjſ pareigſ.
14 §.
Pilieÿiui laiduojama korespondencijos ir susižinojimo paštu, telefonu, telegrafu paslaptis. Išimtis
gali bŻti daroma Ţstatyme nurodytais atsitikimais.
15 §.
Pilieÿiams laiduojama žodžio ir spaudos laisvŐ. Ši laisvŐ galima suvaržyti tik Ţstatyme nurodytais
atsitikimais, kada tai yra reikalinga dorai ar valstybŐs tvarkai apsaugoti.
16 §.

Pilieÿiams pripažŢstama laisvŐ daryti Ţstatyme nurodyta tvarka susirinkimus be ginklo ir neardant
viešosios ramybŐs.
17 §.
Pilieÿiams laiduojama draugijſ ir sĆjungſ laisvŐ, jei jſ tikslai ir vykdomosios priemonŐs nŐra
priešingos baudžiamiesiems Ţstatymams.
18 §.
Einanÿio savo pareigas valdininko nuskriaustas pilietis turi teisŐs Ţstatyme nurodyta tvarka traukti jŢ
teisman be jo vyresnybŐs leidimo ar sutikimo ir ieškoti nuostoliſ atlyginimo.
19 §.
Kiekvienas pilietis turi peticijos Ţ SeimĆ teisċ.
20 §.
Pilieÿiai turi Ţstatymſ iniciatyvos teisċ: 25 tŻkstanÿiai pilieÿiſ, turinÿiſ teisŐs rinkti Ţ SeimĆ, gali
patiekti Seimui Ţstatyme nurodyta tvarka Ţstatymo sumanymĆ, kurŢ Seimas privalo svarstyti.
21 §.
NuosavybŐs teisŐ saugojama. Pilieÿiſ turtas galima nusavinti Ţstatymo keliu tik viešajam reikalui
esant
III. Seimas.
22 §.
SeimĆ sudaro Tautos atstovai.
23 §.
Atstovai renkami visuotintu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu, proporcingĆja rinkimſ sistema.
Rinkimſ tvarkĆ ir atstovſ skaiÿiſ nustato Ţstatymas.
24 §.
Rinkti atstovus Ţ SeimĆ turi teisŐs pilnateisiai Lietuvos pilieÿiai, vyrai ir moters, turintieji ne mažiau
kaip 21 metus amžiaus, o bŻti renkamiems – turintieji ne mažiau kaip 24 metus amžiaus.
25 §.

Seimas renkamas trejiems metams.
Kai ValstybŐ veda karĆ, arba kai daugiau kaip pusŐje jos teritorijos yra Ţvesta karo padŐtis,
Respublikos Prezidentas tam tikru aktu gali pailginti Seimo laikĆ, kuriam jis yra išrinktas. Toks
Respublikos Prezidento aktas yra reikalingas Seimo patvirtinimo.
26 §.
Naujojo Seimo rinkimai turi Ţvykti prieš pasibaigiant senojo Seimo kadencijai. Naujojo Seimo
rinkimſ dienĆ skelbia Respublikos Prezidentas.
Naujojo Seimo kadencija prasideda kuomet baigiasi senojo Seimo kadencija.
Seimas susirenka ne vŐliau kaip po 30 dienſ jo rinkimams pasibaigus. DienĆ Seimui susirinkti skiria
Respublikos Prezidentas.
27 §.
Seimas leidžia Ţstatymus, Ţstatymſ skelbimo tvarkĆ ir jſ ŢsiteisŐjimo laikĆ nustato atskiras Ţstatymas.
28 §.
Seimas prižiŻri VyriausybŐs darbus, duodamas jai paklausimſ bei interpeliacijſ ir skirdamas
revizijas.
29 §.
Seimo tvirtinimo yra reikalingi ValstybŐs biudžetas ir jo išpildymas.
30 §.
Seimas tvirtina šias VyriausybŐs daromas ValstybŐs sutartis: taikos sutartis, ValstybŐs teritorijos
Ţgijimo, išsižadŐjimo ar perleidimo sutartis, prekybos sutartis su kitomis valstybŐmis, užsienio
paskolas, sutartis, kurios visai ar dalinai naikina arba pakeiÿia esamuosius Ţstatymus, sutartis, kurios
uždeda pareigſ Lietuvos pilieÿiams, sutartis, kurios nustato tiesiogines arba netiesiogines
monopolijos arba nusavinimo teises.
31 §.
Seimo kompetencijoje yra pradŐti ar baigti karas.
Karo veiksmai gali bŻti pradŐti be Seimo, kai priešininko šalis paskelbia Lietuvai karĆ, arba kai
priešininkai, karo nepaskelbċ, yra peržengċ Lietuvos sienĆ.
32 §.
Kilus karui, ginkluotam sukilimui ar kitokiems pavojingiems neramumams ValstybŐje, Ministeriſ
Kabinetui pasiŻlius, Respublikos Prezidentas gali visoje ValstybŐje arba tam tikrose jos dalyse Ţvesti

karo arba kitĆ kuriĆ nepaprastĆ padŐtŢ, laikinai sustabdyti konstitucines pilieÿiſ teisiſ garantijas (11,
12, 14, 15, 16, 17 §§) ir imtis priemoniſ pavojui atremti ar pašalinti, vartojant ir ginkluotĆ pajŐgĆ, ir
tuo pat metu apie visa tai turi pranešti Seimui, kuris tĆ VyriausybŐs žingsnŢ tvirtina arba atmeta.
33 §.
Seimas renka sau PirmininkĆ ir kitus Prezidiumo narius.
Seimas priima savo darbui statutĆ, kuris turi Ţstatymo galios.
34 §.
Seimo posŐdžiai šaukiami Seimo nustatyta tvarka. Seimo Pirmininkas privalo sušaukti SeimĆ, jei
tereikalauja Respublikos Prezidentas arba ¼ dalis atstovſ.
35 §.
Kiekvienas atstovas, pradŐdamas eiti savo pareigas, prisiekia arba iškilmingai pasižada bŻti
ištikimas Lietuvos Respublikai, saugoti jos Ţstatymus ir sĆžiningai vykdyti Tautos atstovo Ţgaliojimus.
Atstovas, kuris atsisako prisiekti ar pasižadŐti, arba kuris prisiekia ar pasižada lygtinai, nustoja
atstovo Ţgaliojimſ.
36 §.
Atstovai vadovaujasi tik savo sĆžine ir negali bŻti jokiſ mandatſ varžomi.
37 §.
Atstovas dŐl savo kalbſ, pasakytſ pareigas einant, negali bŻti teismo baudžiamas, taÿiau už garbŐs
ŢžeidimĆ gali bŻti traukiamas atsakomybŐn paprastĆja tvarka.
38 §.
Atstovo asmuo nelieÿiamas. AtstovĆ suimti galima tiktai Seimui sutikus, išskyrus tuos atsitikimus,
kada atstovas yra užtiktas nusikaltimo vietoje (in flagranti).
Apie atstovo suŐmimĆ ir suŐmimo pamatĆ tokiu atsitikimu ne vŐliau kaip po 48 valandſ
pranešama Seimo Pirmininkui, kuris praneša apie tai Seimui jo artimiausiame posŐdyje. Seimas gali
suimtajam atstovui grĆžinti laisvċ.
39 §.
Atstovai turi teisŐs nemokamai važinŐti visais Lietuvos geležinkeliais.
Atstovai už savo darbĆ gauna atlyginimĆ, kurŢ nustato Ţstatymas.
IV. VyriausybŐ.

40 §.
Vyriausybċ sudaro Respublikos Prezidentas ir Ministeriſ Kabinetas.
41 §.
Respublikos PrezidentĆ renka Seimas.
Respublikos Prezidentas renkamas slaptu balsavimu absoliutine atstovſ balsſ dauguma. Jei du
kartu balsuojant nei vienas kandidatas negautſ absoliutinŐs atstovſ balsſ daugumos, tad
Respublikos Prezidentas renkamas iš dviejſ kandidatſ, gavusiſ daugiausia balsſ, ir išrinktu laikomas
tas, kuris gaus daugiau balsſ. Jei abu kandidatu gautſ lygſ skaiÿiſ balsſ, išrinktu laikomas vyresnio
amžiaus kandidatas.
42 §.
Respublikos Prezidentas, pradŐdamas eiti savo pareigas, prisiekia arba iškilmingai pasižada visomis
savo pajŐgomis rŻpintis Respublikos ir Tautos gerove, saugoti KonstitucijĆ ir Ţstatymus, sĆžiningai eiti
savo pareigas ir bŻti visiems lygiai teisingas.
43 §.
Respublikos Prezidentu gali bŻti renkamas kiekvienas Lietuvos pilietis, kuris gali bŻti renkamas
atstovu Ţ SeimĆ ir yra ne jaunesnis kaip 35 metſ.
44 §.
Respublikos Prezidentas yra renkamas trejiems metams.
Respublikos Prezidentas eina savo pareigas ligi bus išrinktas kitas.
Respublikos Prezidentas gali bŻti Seimo atstatytas visſ atstovſ balsſ dauguma.
Tas pats asmuo negali bŻti renkamas Respublikos Prezidentu daugiau kaip dviem trimeÿiams
paeiliui.
45 §.
Respublikos Prezidentui išvažiavus iš ValstybŐs sienſ arba susirgus ir laikinai nebegalint eiti
pareigſ, jŢ pavaduoja Seimo Pirmininkas.
Respublikos Prezidentui atsistatydinus, jŢ atstaÿius, jam mirus arba susirgus ligi nebegalint daugiau
eiti savo pareigſ, yra renkamas kitas, tam laikui, kuris liko senojo Respublikos Prezidento
neatprezidentautas.
46 §.
Respublikos Prezidentas atstovauja Respublikai, akredituoja pasiuntinius ir priima svetimſ
valstybiſ pasiuntinius.

47 §.
Respublikos Prezidentas kvieÿia MinisterŢ PirmininkĆ, paveda jam sudaryti Ministeriſ KabinetĆ,
tvirtina sudarytĆ ir priima Ministeriſ Kabineto atsistatydinimĆ.
48 §.
Respublikos Prezidentas skiria ir atleidžia ValstybŐs Kontrolieriſ.
ValstybŐs Kontrolierius atsako Seimui, ir atsistatydina, Seimui išreiškus jam nepasitikŐjimĆ.
49 §.
Respublikos Prezidentas skiria ir atleidžia Respublikos valdininkus, kuriſ skyrimas ir atleidimas
Ţstatymſ yra jam pavestas.
50 §.
Respublikos Prezidentas skelbia Ţstatymus.
Seimo priimtieji Ţstatymai Respublikos Prezidento skelbiami per 21 dienĆ, skaitant nuo Ţstatymo
Ţteikimo dienos.
Respublikos Prezidentas turi teisŐs per 21 dienĆ, skaitant nuo Ţstatymo Ţteikimo dienos, grĆžinti
Seimui su savo pastabomis Seimo priimtĆjŢ ŢstatymĆ antrĆ kartĆ apsvarstyti. Jei po to Seimas antru
svarstymu priima tĆ patŢ ŢstatymĆ absoliutine visſ atstovſ balsſ dauguma, tad Respublikos
Prezidentas privalo jŢ paskelbti.
Jei Seimas visſ atstovſ balsais pripažŢsta Ţstatymo paskelbimĆ esant skubotĆ, tad Respublikos
Prezidentas neturi teisŐs grĆžinti jŢ Seimui antrĆ kartĆ svarstyti.
51 §.
Respublikos Prezidentas turi bausmŐs dovanojimo teisċ.
Dovanoti bausmċ Ministeriams, kurie yra nusmerkti dŐl tarnybos nusikaltimſ, Respublikos
Prezidentas gali tik Seimui sutikus.
52 §.
Respublikos Prezidentas turi teisŐs paleisti SeimĆ.
Naujam Seimui susirinkus, Respublikos Prezidentas perrenkamas.
Naujojo Seimo rinkimai privalo Ţvykti ne vŐliau kaip po 60 dienſ SeimĆ paleidus. Naujojo
Seimo kadencija prasideda nuo jo rinkimſ dienos.
53 §.
Respublikos Prezidentas yra vyriausias visſ Respublikos ginkluotſ pajŐgſ viršininkas.
Už Respublikos ginkluotſ pajŐgſ tvarkymĆ ir vadovavimĆ joms atsako Seimui Ministeriſ Kabinetas
ar atatinkamas Ministeris.

Karo metu, Ministeriſ Kabinetui pasiŻlius, Respublikos Prezidentas skiria VyriausiĆjŢ KariuomenŐs
VadĆ.
54 §.
Respublikos Prezidentas turi teisŐs dalyvauti Ministeriſ Kabineto posŐdžiuose ir juose
pirmininkauti, ir reikalauti iš Ministeriſ Kabineto ar atskirſ Ministeriſ pranešimſ raštu apie jſ darbĆ.
55 §.
Visi Respublikos Prezidento aktai, kad turŐtſ galios, privalo turŐti Ministerio Pirmininko arba
atatinkamo Ministerio parašĆ. AtsakomybŐ už aktĆ tenka jŢ pasirašiusiam Ministeriui.
56 §.
Ministeriſ Kabinetas sudaromas iš Ministerio Pirmininko ir kitſ Ministeriſ. Ministeriſ skaiÿiſ ir jſ
darbſ paskirstymĆ nustato Ţstatymas.
57 §.
Ministeris Pirmininkas pristato pasirinktus Ministerius Respublikos Prezidentui patvirtinti.
Ministerius atleidžia Respublikos Prezidentas.
58 §.
PradŐdami eiti savo pareigas, Ministeriai prisiekia arba iškilmingai pasižada bešališkai ir sĆžiningai
eiti savo pareigas ir pildyti KonstitucijĆ bei Ţstatymus.
59 §.
Ministeriſ Kabinetas atsako solidaringai Seimui už bendrĆ VyriausybŐs politikĆ, o kiekvienas
Ministeris skyrium atsako Seimui už savo darbĆ jam pavestoje valdymo srityje.
Ministeriai turi turŐti Seimo pasitikŐjimĆ. Ministeriſ Kabinetas ir kiekvienas Ministeris turi
atsistatydinti, jei Seimas staÿiai pareiškia jiems nepasitikŐjimĆ.
60 §.
Ministeriſ Kabinetas ruošia ir pristato Seimui Ţstatymſ sumanymus.
Ministeriai, pasilikċ mažumoje, sprċsdami Ministeriſ Kabinete Ţstatymſ sumanymus, turi teisŐs
savo atskirĆ nuomone ir jos pagrindus išdŐstyti raštu, kuris Ţduodamas Seimui drauge su Ministeriſ
Kabineto Ţnešamuoju sumanymu.
61 §.
Ministeriſ Kabinetas vykdo Respublikos KonstitucijĆ ir Ţstatymus, veda Respublikos vidaus ir

užsienio politikĆ, saugoja Respublikos teritorijos nelieÿiamybċ ir vidaus tvarkĆ.
62 §.
Ministeriſ Kabineto posŐdžiuose turi teisŐs dalyvauti patariamuoju balsu ValstybŐs Kontrolierius.
63 §.
Iškelti Respublikos Prezidentui, Ministeriui Pirmininkui ar kitam kuriam Ministeriui baudžiamĆjĆ
bylĆ dŐl jſ tarnybos nusikaltimſ ar dŐl ValstybŐs išdavimo turi teisŐs tik Seimas absoliutine visſ
atstovſ balsſ dauguma.
IškeltĆ bylĆ sprendžia Aukšÿiausiasis Lietuvos Teismas.
V. Teismas.
64 §.
Teismas sprendžia eidamas Ţstatymais Respublikos vardu.
65 §.
Teismo sprendimas negali bŻti keiÿiamas arba naikinamas kitaip, kaip tik teismo, Ţstatymuose
nurodyta tvarka.
Amnestija teikiama Ţstatymſ keliu.
66 §.
Teismſ organizacijĆ, kompetencijĆ ir jurisdikcijĆ nustato Ţstatymas.
67 §.
Aukšÿiausiasis Teismas visai Respublikos teritorijai tŐra vienas.
68 §.
Teismas sprendžia administracijos Ţsakymſ teisŐtumĆ.
69 §.
Teismas visiems pilieÿiams yra lygus. Karius dŐl tarnybos nusikaltimſ teisia tam tikri teismai.
Ypatingieji teismai gali bŻti steigiami tik karo metu arba karo padŐÿiai esant.
VI. Vietos savivaldybŐ.
70 §.

Valsÿiams ir miestams laiduojama savivaldybŐs teisŐ Ţstatymſ ribose.
Vietos savivaldybŐs organſ rinkimſ pagrindan dedama visuotinis, lygus, tiesus ir slaptas
balsavimas.
71 §.
SavivaldybŐs organai rŻpina ValstybŐs vietos valdymo reikalus Ţstatymuose nurodyta tvarka.
Jie turi teisŐs uždŐti mokesniſ vietos savivaldybŐs reikalams, eidami tam tikrais mokesniſ
Ţstatymais.
72 §.
VyriausybŐ prižiŻri, kad vietos savivaldybŐs organai eitſ savo pareigas, ir kad jſ darbas nebŻtſ
priešingas ValstybŐs Ţstatymams.
Vietos savivaldybŐs organſ ginÿo bylas su VyriausybŐs organais galutinai sprendžia teismas.
VII. Tautiniſ mažumſ teisŐs.
73 §.
TautinŐs pilieÿiſ mažumos, kurios sudaro žymiĆ pilieÿiſ dalŢ, turi teisŐs Ţstatymſ ribose
autonomingai tvarkyti savo tautinŐs kultŻros reikalus – liaudies švietimĆ, labdarybċ, savitarpinċ
pagalbĆ – ir šiems reikalams vesti Ţstatyme nurodyta tvarka renka atstovaujamus organus.
74 §.
MinŐtos 73 § tautinŐs mažumos turi teisŐs, eidamos tam tikrais Ţstatymais, apkrauti savo narius
mokesniais tautinŐs kultŻros reikalams ir naudojasi teisinga dalimi sumſ, kurios ValstybŐs ir
savivaldybiſ yra skiriamos švietimo ir labdarybŐs reikalams, jei šiſ reikalſ netenkina bendros
ValstybŐs ir savivaldybŐs Ţstaigos.
VIII. Respublikos gynimas.
75 §.
Visi Respublikos pilieÿiai dalyvauja jos teritorijos gynime Ţstatymuose nurodyta tvarka.
76 §.
Respublikai ginti organizuojamos ginkluotos pajŐgos.
komplektavimo bŻdus, rŻšŢ ir tarnybos laikĆ nurodo Ţstatymas.
77 §.

Ginkluotſ

pajŐgſ

organizacijĆ,

Tſ kariſ šeimoms ir patiems kariams, kurie eidami karo tarnybĆ nustojo savo sveikatos arba
gyvybŐs, laiduojama valstybŐs globa ir aprŻpinimas.
IX. Švietimo reikalai.
78 §.
Vaikſ auklŐjimas yra tŐvſ aukšÿiausia teisŐ ir natŻralinŐ pareiga.
79 §.
Mokyklas steigia ValstybŐ, savivaldybŐs, visuomenŐs organizacijos ir atskiri asmens. Visos
mokyklos yra ValstybŐs priežiŻroje Ţstatymſ nurodytose ribose.
80 §.
Religijos mokymas mokyklose yra privalomas, išskyrus mokyklas, Ţsteigtas vaikams, kuriſ tŐvai
nepriklauso jokiai tikybinei organizacijai. Religijos privalo bŻti mokoma pagal reikalavimus tos
tikybinŐs organizacijos, kuriai priklauso mokinys.
81 §.
Pradžios mokslas yra privalomas. Privalomojo pradžios mokslo Ţvedimo laikĆ ir tvarkĆ nurodo
Ţstatymas.
Pradžios mokslas ValstybŐs arba savivaldybiſ laikomose mokyklose yra nemokamas.
82 §.
PrivatinŐs konfesinŐs mokyklos, jei jos išpildo Ţstatymſ nustatytĆ programos minimumĆ, gauna iš
ValstybŐs Iždo švietimo reikalams skiriamĆ biudžeto dalŢ, kuri atatinka, oficialiniai priklausanÿiſ tai
tikybinei organizacijai, kurios mokslu tos mokyklos vedamos, Lietuvos pilieÿiſ ir mokiniſ skaiÿiui.
X. Tikybos ir kulto dalykai.
83 §.
Visoms esamoms Lietuvoje tikybinŐms organizacijoms ValstybŐ lygiai pripažŢsta teisŐs tvarkytis
taip, kaip jſ kanonai arba statutai reikalauja, laisvai skelbti savo tikŐjimo mokslĆ ir atlikti savo kulto
apeigas, steigti ir tvarkyti savo kulto namus, mokyklas, auklŐjimo ir labdarybŐs Ţstaigas, steigti
vienuolynus, tikybines kongregacijas, brolijas, uždŐti savo nariams mokesniſ tikybiniſ organizacijſ
reikalams, Ţgyti kilnojamĆjŢ ir nekilnojamĆjŢ turtĆ ir jŢ valdyti.
TikybinŐs organizacijos turi ValstybŐje juridinio asmens teisiſ.
Dvasininkai yra atleidžiami nuo karinŐs prievolŐs.
84 §.

ValstybŐ pripažŢsta naujai atsirandanÿias tikybines organizacijas, jei jſ tikŐjimo bei doros mokslas ir
statutai neprieštarauja viešajai tvarkai ir dorai.
Tokiſ organizacijſ atsiradimo ir gyvavimo sĆlygas nurodo Ţstatymas.
85 §.
Gimimo, jungtuviſ ar mirimo aktai, daromi tikinÿiſjſ pas jſ dvasininkus, jei jie atatinka Ţstatyme
nurodytai formai, turi Lietuvoje juridinŐs galios, ir pilieÿiai nŐra verÿiami tſ aktſ kartoti kitoje
Ţstaigoje.
86 §.
Sekmadienius ir kitas ValstybŐs pripažintas šventes Ţstatymai saugoja, kaip poilsio ir dvasios
pakilimo dienas.
87 §.
Kariams turi bŻti suteikta laisvo laiko savo tikybos pareigoms atlikti.
LigoninŐse, kalŐjimuose ir kitose viešose Ţstaigose laikomiems žmonŐms turi bŻti duodama
galimybŐs savo tikybos pareigoms atlikti.
XI. ValstybŐs ekonominŐs politikos pagrindai.
88 §.
Visose Żkio srityse kiekvienam pilieÿiui laiduojama darbo ir iniciatyvos laisvŐ. Ši laisvŐ tegali bŻti
suvaržyta Ţstatymo keliu, esant viešajam reikalui.
źkio gyvenimas yra tvarkomas taip, kad kiekvienas pilietis turŐtſ darbo.
89 §.
Atskiroms Żkio sritims Ţstatymai laiduoja tam tikrĆ savivaldybċ. šstatymſ keliu steigiami žemŐs
Żkio, prekybos ir pramonŐs, darbo ir kitokie rŻmai, kuriſ bendradarbiavimĆ su ValstybŐs Valdžia,
normuojant Żkio gyvenimĆ, nurodo Ţstatymas,
90 §.
ŽemŐs valdymo pagrindan dedamas privatinŐs nuosavybŐs dŐsnis.
Valstybei paliekama teisŐs reguliuoti žemŐs valdymĆ taip, kad bŻtſ sudarytos tinkamos sĆlygos
taisyklingai žemŐs Żkio gamybai, ypatingai smulkiajam ir vidutiniam žemŐs Żkiui tarpti.
Dvarai parceliuojami Ţstatymuose nurodyta tvarka.
XII. ValstybŐs finansai.

91 §.
UždŐti gyventojams mokesniſ, skirti ValstybŐs Iždo išlaidſ, užtraukti vidaus paskolĆ ar išleisti
popierinius pinigus tegalima Ţstatymſ keliu.
92 §.
ValstybŐs pajamſ ir išlaidſ, turto bei skolſ ir atskaitomybŐs prižiŻri ValstybŐs Kontrolierius.
93 §.
ValstybŐs Kontrolierius kas metai paruošia praŐjusiſjſ metſ ValstybŐs biudžeto vykdymo apyskaitĆ
ir ne vŐliau kaip ligi spaliſ mŐnesio 15 dienos patiekia jĆ Seimui.
94 §.
Ministeriſ Kabinetas kas metai paruošia visſ ValstybŐs pajamſ ir išlaidſ sĆmatĆ naujiems metams
ir ne vŐliau kaip ligi spaliſ mŐnesio 15 dienos patiekia jĆ Seimui patvirtinti.
95 §.
ValstybŐs pajamſ ir išlaidſ sĆmatos didumas yra nustatomas Ţstatymſ keliu kas metai kiekvieniems
metams skyrium prieš prasidedant biudžeto metams.
96 §.
Biudžeto metai prasideda sausio mŐnesio 1 dienĆ, baigiasi – gruodžio mŐnesio 31 dienĆ.
XIII. SocialinŐ apsauga.
97 §.
Žmogaus darbo pajŐga yra tam tikrſ Ţstatymſ saugojama ir globojama.
ValstybŐ saugoja atskirais Ţstatymais darbininkĆ ligoje, senatvŐje, nelaimingais atsitikimais ir darbo
trŻkstant.
98 §.
Šeimyninio gyvenimo pamatas yra moterystŐ. Jos pagrindan dedama abiejſ lyÿiſ teisiſ lygybŐ.
Tam tikrais Ţstatymais saugojama ir palaikoma šeimos sveikata ir socialinŐ gerovŐ.
MotinystŐ yra ypatingoje ValstybŐs globoje.
99 §.
VisuomenŐs dora ir sveikata yra saugojama tam tikrſ Ţstatymſ.

100 §.
Visſ laipsniſ mokyklos yra visiems lygiai prieinamos.
101 §.
Blaivybei palaikyti valsÿiaus pilieÿiſ visuma turi teisŐs sprċsti dŐl svaigiſjſ gŐrimſ pardavinŐjimo
Ţstaigſ laikymo savo gyvenamajame rajone.
XIV. Konstitucijos keitimas ir papildymas.
102 §.
Konstitucijos pakeitimo arba papildymo sumanymĆ turi teisŐs iškelti Seimas, VyriausybŐ arba 50
tŻkstanÿiſ pilieÿiſ, turinÿiſ teisŐs rinkti Ţ SeimĆ.
103 §.
IškeltĆjŢ Konstitucijos pakeitimo arba papildymo sumanymĆ priima Seimas 3/5 visſ atstovſ balsſ
dauguma.
Seimo priimtas Konstitucijos pakeitimas ar papildymas atiduodamas sprċsti Tautai visuotinio
balsavimo keliu, jei per tris mŐnesius nuo jo paskelbimo dienos to pareikalaus Respublikos
Prezidentas, arba ¼ dalis visſ atstovſ, arba 50.000 pilieÿiſ, turinÿiſ teisŐs rinkti Ţ SeimĆ. Seimo
priimtas Konstitucijos pakeitimas ar papildymas, dŐl kurio tokio reikalavimo nebus patiekta, Ţgyja
galios po trijſ mŐnesiſ nuo jo paskelbimo dienos.
Seimo priimtas Konstitucijos pakeitimas ar papildymas laikomas yra Tautos atmestu, jei balsavime
dalyvavo ne mažiau kaip pusŐ visſ turinÿiſ teisŐs balsuot pilieÿiſ ir prieš pakeitimĆ ar papildymĆ
pasisakŐ ne mažiau kaip pusŐ balsavime dalyvavusiſ pilieÿiſ.
Konstitucijos pakeitimas ar papildymas, kurŢ Seimas priima 4/5 visſ atstovſ balsſ dauguma, Ţgyja
galios nuo jo paskelbimo dienos.
XV. švedamieji nuostatai.
104 §.
ŠiĆ KonstitucijĆ paskelbus, Steigiamasis Seimas palieka Seimo vietoje ligi bus išrinktas Seimas.
Pirmojo Seimo kadencija prasideda nuo jo rinkimſ dienos.
Pirmojo Seimo rinkimſ dienĆ skiria Respublikos Prezidentas, žiŻrŐdamas, kad ji bŻtſ ne vŐliau kaip
po trijſ mŐnesiſ nuo Konstitucijos paskelbimo dienos.
105 §.
Steigiamojo Seimo Pirmininkas eina Respublikos Prezidento pareigas ligi bus išrinktas Respublikos
Prezidentas.

Nuo Konstitucijos ŢsigalŐjimo dienos jam priklauso visos Konstitucijoje Respublikos Prezidentui
duotos teisŐs.
106 §.
Veikusieji Lietuvoje ligi šios Konstitucijos paskelbimo dienos Ţstatymai, kurie šiai Konstitucijai
neprieštarauja ir nebus panaikinti ar pakeisti šios Konstitucijos nurodytu Ţstatymſ leidinio keliu,
palieka galioje.
107 §.
Laikinoji Lietuvos ValstybŐs Konstitucija nustoja galios.
108 §.
Ši Lietuvos ValstybŐs Konstitucija Ţgyja galios nuo jos paskelbimo dienos.
A. Stulginskis
EinĆs Respublikos Prezidento Pareigas
Steigiamojo Seimo Pirmininkas.

V. Jurgutis
Užsienio Reikalſ Ministeris

Galvanauskas
Ministeris Pirmininkas.
V. Karoblis
Teisingumo Ministeris

J. Dobkeviÿius
Finansſ, Prekybos ir PramonŐs Ministeris

P. Juodakis
Švietimo Ministeris

J. Aleksa
Žemes źkio ir ValstybŐs Turtſ Ministeris

K. Oleka
Vidaus Reikalſ Ministeris

Majoras Sližys
Krašto Apsaugos Ministeris
M. Soloveiÿikas
Ministeris Žydſ Reikalams

B. Tomaševiÿius
L. e. Susisiekimo Ministerio p.
D. Siemaška
L. e. Ministerio Gudſ Reikalams p.
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