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1919 04 04  LIETUVOS VALSTYB S LAIKINOSIOS KONSTITUCIJOS 
PAMATINIAI D SNIAI 

Lietuvos  Valstyb s   Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai D sniai. 
Tre iuoju skaitymu   Lietuvos   Valstyb s Tarybos priimti 

1919 m. balandžio m n. 4 d. 
 
Iki Steigiamasis (Kuriamasis) Seimas bus nusprend s Lietuvos Valstyb s valdymo form  ir konstitucij , 

Lietuvos Valstybes Taryba, reikšdama suverenin  Lietuvos gali  (suprema potestas), steigia Valstyb s 
Valdži  šitais Laikinosios Konstitucijos pamatais: 

 
I. Bendroji dalis. 

§ 1. Vyriausius Valstyb s Valdžios organus sudaro: a) Valstyb s Prezidentas, b) Valstyb s Taryba ir 
c) Ministeri  Kabinetas. 

§ 2. Vyriausios Valstyb s Valdžios b kl  yra Lietuvos Valstyb s sostin  Vilnius. 
§ 3. statym  iniciatyvos teis  priklauso Valstyb s Tarybai ir Ministeri  Kabinetui. 
§ 4 Visi Valstyb s kreditai asignuojami statymo keliu. 
§ 5. Visi Laikinosios Konstitucijos pamatiniai d sniai priimami 2/3 bals : jie gali b ti papildomi arba 

pakei iami, tik 1/2 Valstyb s Tarybos nari  bals  to pareikalavus ir papildym  arba pakeitim  2/3  bals  
pri mus. 

 
II. Valstyb s Prezidentas ir jo Kompetencija. 

 § 6.   Iki Steigiamasis Seimas bus susirink s ir nusprend s Valstyb s valdymo form  ir Konstitucij  
Valstyb s Prezidentas yra renkamas Valstyb s Tarybos.  

§ 7. Valstyb s Prezidentui numirus ar negalint jam eiti kuriam laikui savo pareig , pavaduoja j  
Valstyb s Tarybos Pirmininkas. 

§ 8. Valstyb s Prezidentui priklauso vykdomoji valdžia, kuri  jis vykdo per Ministeri  Kabinet , atsa-
kom  prieš Valstyb s Taryb . 

§ 9. Valstyb s Prezidentas: a) skelbia su savo parašu statymus ir sutartis su kitomis valstyb mis; 
b) kvie ia Minister  Pirminink , paveda jam sudaryti Ministeri  Kabinet  ir tvirtina jau sudaryt ; c) atsto-
vauja Valstybei; ) skiria pasiuntinius ir priima akredituojamus svetim j  valstybi  pasiuntinius; d) skiria 
aukštesniuosius kariuomen s ir civilinius Valstyb s valdininkus; e) laiko savo žinioje kariuomen  Lietuvos 
nepriklausomybei bei josios žemi  nelie iamybei ginti ir skiria Vyriausi j  Kariuomen s Vad ; g) šaukia 
ir paleidžia Valstyb s Tarybos sesijas. 

§ 10. Valstyb s Prezidentui priklauso  amnestijos teis . 
§ 11.. Visi Valstyb s Prezidento skelbiamieji aktai turi b ti Ministerio Pirmininko arba atatinkamo 

Ministerio parašu žymimi. 
§ 12. Valstyb s Prezidento žinioje yra Lietuvos Valstyb s antspaudas. 

     III. Valstyb s Prezidento teis s leisti statymus. 
§ 13. Valstyb s Tarybos sesij  tarpe arba per j  pertraukas Valstyb s Prezidentas turi teis s leisti sta-

tymus Ministeri  Kabineto priimtuosius. 
§ 14. Valstyb s Prezidentas gali Ministeri  Kabineto priimt j  statymo sumanym  gr žinti Ministeri  

Kabinetui su savo pastabomis. Tuomet Ministeri  Kabinetas svarsto j  antr  kart . Jei Prezidentas 
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neranda galimu ir antru atveju Ministeri  Kabineto svarstyt  ir priimt  statymo sumanym  pasirašyti, 
tuomet šio statymo sumanymas yra nešamas  Valstyb s Taryb  ir josios sesija turi b ti tuojau 
sušaukta. 

 
IV. Valstyb s Taryba. 

§15. Valstyb s Taryba svarsto ir sprendžia statymus ir sutartis su kitomis valstyb mis. 
§16. Ministeri  Kabineto priimtieji ir Valstyb s Prezidento pasirašytieji statymai ne nešami  Valstyb s 

Taryb . 
§17. Valstyb s Prezidentas gali Valstyb s Tarybos priimt j  statym  gr žinti Valstyb s Tarybai su 

savo pastabomis. Tuomet Valstyb s Taryba svarsto j  antr  kart . Antru atveju Valstyb s Tarybos 
apsvarstytas ir priimtas statymas turi b ti Prezidento pasirašytas. 

§18. Valstyb s   Tarybai priklauso  interpeliacijos ir paklausim  teis . 

 

V. Ministeri   Kabinetas. 
§ 19. Ministeri  Kabinet   sudaro   Ministeris Pirmininkas. 
§ 20. Ministeri  Kabineto   sud t  tvirtina   Valstyb s Prezidentas. 
§ 21. Ministeri  Kabinetas   išvieno  (solidaringai) dirba ir išvieno atsako. 
§22. Valstyb s Tarybai išreiškus nepasitik jim  Ministeri  Kabinetui, šis atsistatydina. 
§ 23. Ministeri  Kabinetui atstovauja Ministeris Pirmininkas arba j  pavaduoj s vienas kuris Mini-

steris. 
§ 24. j   Ministeri    Kabinet   Valstyb s Tarybos Nariai nenustoja buv  Valstyb s Tarybos 

Nariais.  
§ 25. Ministeri  Kabinetas ir atskiri Ministeriai, Valstyb s Tarybai ir jos Komisijoms   pareikalavus, 

turi duoti žini  ir paaiškinim . 
 

VI. Pamatin s pilie i  teis s. 
§ 26. Visi Valstyb s pilie iai, vis tiek kurios lyties, tautyb s, tikybos, yra lyg s prieš statymus. 

Luom  privilegij  n ra. 
§ 27. Laiduojama (garantuojama) asmens, buto ir nuosavyb s nelie iamyb , tikybos, spaudos, žodžio, 

susirinkim  ir draugij  laisv , jeigu tik tikslas ir vykdomieji rankiai n ra priešingi Valstyb s statymams. 
Ginkluot  asmen  susirinkimai draudžiami. 

§ 28. Srityse, kuriose Lietuvos Valstyb s n ra išleist  nauj  statym , laikinai palieka tie, kurie yra 
buv  prieš kar , kiek jie neprieštarauja Lietuvos Valstyb s Laikinosios Konstitucijos Pamatiniams 
D sniams. 

§ 29. Karo metu, taip pat Valstybei gr sian iam sukilimui, ar riauš ms neprileisti yra taikinami ypatingi 
statai, kuriais laikinai suvaržomos pilie i  laisv s garantijos. 

VII. Steigiamasis Seimas. 
§ 30. Valstyb s Valdžia nustato ir skelbia statym  Steigiamajam Seimui rinkti. 
§ 31. Steigiamasis Seimas yra renkamas visuotinojo, lygiojo, tiesiojo ir slaptojo balsavimo 

pamatais. 
§ 32. Steigiamojo Seimo nari  rinkimams pasibaigus, Seimas renkasi Vilniuje Valstyb s Valdžios pas-

kirt  dien . 
§ 33. Steigiamasis Seimas pradeda darb  2/3 atstov  susirinkus 
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VIII. Valstyb s Kontrol . 

§ 34. Valstyb s Kontrol  daboja, kad b t  teis tai ir teisingai dirbamas sprendžiamasis ir vykdomasis 
darbas pajam , išlaid  ir valstyb s finans  ir kitoki  valstyb s turto saugojimo srityje. 

§ 35. Valstyb s Kontrolei atsiskaito visos Valstyb s ir savivaldyb s staigos, tos labdaryb s staigos, 
kurios gauna pašalpos iš Valstyb s, ir tos bendrov s, kurios naudojasi Valstyb s kreditu ir 
garantijomis. 

§ 36. Valstyb s Kontrol  turi b ti visuomet prieinama: visa atskaitomyb , visos knygos ir visi § 35 
pamin t  staig  veiksmai. 

§ 37. Valstyb s Kontrol  savo iniciatyva skiria ir vykdo revizijas. 
§ 38. Valstyb s Kontrol  sudaro atskir  Valstyb s valdymo dal  ir nepriklauso nuo Ministeri  Ka-

bineto. 
§ 39. Valstyb s Kontrolieri  parenka ir skiria Valstyb s Prezidentas. 
§ 40. Valstyb s Kontrolierius Valstyb s Tarybai ir jos Komisijoms pareikalavus turi duoti žini  ir 

paaiškinim . 
§ 41. Valstyb s Kontrolierius dalyvauja Ministeri  Kabinete patariamuoju balsu. 
§ 42. Valstyb s Kontrolierius atsako už savo darbus prieš Valstyb s Taryb  ir atsistatydina, Valstyb s 

Tarybai išreiškus jam nepasitik jim  

(Iš: Lietuvos valstyb s konstitucijos / Sudar . ir vad  paraš . K. Valan ius. Vilnius, 1989,  p. 813.) 


