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44. Lietuvos Respublikos Konstitucija  

Datos

1787 m. JAV konstitucija – pirmoji pasaulyje

1791 m. gegužės 3-iosios Konstitucija – pirmoji Europoje

1922 m. pirmoji nuolatinė Lietuvos Respublikos Konstitucija

1992 m. priimama dabartinė Lietuvos Respublikos Konstitucija

Konstitucija yra pagrindinis aukščiausią teisinę galią turintis valstybės 
įstatymas. Jis nustato valstybės santvarką, piliečių laisves, teises ir pareigas, 
nurodo valdžios institucijų kompetenciją ir struktūrą.
Visi kiti valstybės įstatymai ar valdžios nutarimai turi remtis Konstitucija ir 
negali jai prieštarauti. Jie tik papildo arba paaiškina svarbiausiame įstatyme 
įrašytas nuostatas. 
Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją aukščiausia valdžia valstybėje 
priklauso tautai. Aukščiausią suverenią galią ji išreiškia tiesiogiai ar per 
demokratiškai išrinktus atstovus.
Svarbiausi Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsniai keičiami tiktai 
surengus referendumą, kiti – įstatymais vadinamomis Konstitucijos 
pataisomis.
Pagrindinis šalies įstatymas įtvirtina demokratinei valstybei būtiną valdžių 
padalijimo į įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teisminę principą. Valstybės 
valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, 
Teismas. 
Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso parlamentui, vadinamam Lietuvos 
Respublikos Seimu. Jį sudaro 141 narys. Parlamentas renkamas 4 metams.
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Sąvokos

Konstitucinis Teismas – aukščiausioji teisminė LR valdžios institucija, sprendžianti, 
ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Lietuvos Konstitucijai, o Respublikos 
Prezidento ir Vyriausybės aktai – Konstitucijai arba įstatymams.

Lietuvos Respublikos Prezidentas – Lietuvos Respublikos valstybės vadovas.

Lietuvos Respublikos Seimas – Lietuvos parlamentas, nacionalinė įstatymų lei-
džiamosios valdžios institucija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė – Lietuvos Respublikos ministrų kabinetas. Jį 
sudaro Ministras Pirmininkas, vadovaujantis Vyriausybės veiklai, ir ministerijoms 
vadovaujantys ministrai.

Pilietinė tauta – visi valstybės piliečiai nepaisant jų tautybės, religijos, lyties. Pri-
klausymą pilietinei tautai lemia pritarimas šalies politinei santvarkai, įsipareigojimas 
demokratinės politikos principams ir jų įgyvendinimui.

Seimo pirmininkas – Lietuvos Respublikos Seimo vadovas, renkamas Seimo dau-
gumos balsais Seimo kadencijos laikotarpiui.

Teisinė valstybė – valstybė, kurios asmens, valdžios institucijų veikimo laisvė yra 
nustatoma ar ribojama tam tikrų teisės aktų.

Lietuvos Konstitucijos

1791 m.  gegužės 3-iosios Konstitucija

1918 m. Laikinoji Konstitucija

1919 m. Laikinoji Konstitucija

1920 m. Laikinoji Konstitucija

1922 m. Konstitucija

1928 m. Konstitucija

1938 m. Konstitucija

1940 m. LSSR Konstitucija

1978 m. LSSR Konstitucija
1990 m. LR laikinasis pagrindinis  
įstatymas
1992 m. LR Konstitucija

Lietuvos Respublikos valdžios struktūra
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VyRiauSybė
Ministras Pirmininkas  

ir 13 ministrų:
aplinkos, finansų, krašto  

apsaugos, kultūros, 
socialinės apsaugos ir 

darbo, susisiekimo, sveika-
tos apsaugos, švietimo 
ir mokslo, teisingumo,  

užsienio reikalų, ūkio, vi-
daus reikalų, žemės ūkio

renka

VaLstybės VaLdžią LietuVoje VyKdo seiMas, ResPubLiKos PRezidentas iR VyRiausybė, teisMas. 
VaLdžios gaLias Riboja Konstitucija. VaLdžios įstaigos taRnauja žMonėMs  

(Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnis)

Seimo Pirmininkas siūlo 3 narius skiria ir atleidžia Seimas 
 Prezidento teikimu

Konstitucinis 
Teismas

9 nariai, skiriami Seimo
9 metams, 1 kadencija

apygardų teismai

apylinkių teismai

skiria Seimo 
pritarimu

skiria  

PReziDenTaS
Respublikos Prezidentas yra 

valstybės vadovas

Lietuvos  
aukščiausiasis 

Teismas

SeimaS
Seimą sudaro tautos atstovai  

141 Seimo narys.  
Jie renkami ketveriems 

metams

Lietuvos apeliacinis  
teismas

RinKėjai
Rinkimų teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų

Seimo nariai renkami vienmandatėse (išrenkamas 71 narys) ir daugiamandatėse (išrenkama 70 narių) rinkimų apygardose
Prezidentas renkamas penkeriems metams. Tas pats asmuo Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės

Aukščiausiojo Teismo 
Pirmininkas siūlo 3 

narius

tvirtina Vyriausybės
program
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3 narius

Lietuvos Respublikos valdymas pagal 1992 m. konstituciją.

Lietuvos valstybės Konstitucijos.

Respublikos Prezidentas yra vykdo-
mosios valdžios atstovas, valstybės 
vadovas, aukščiausiasis šalies parei-
gūnas. Jį Lietuvos Respublikos piliečiai 
renka penkeriems metams.
Vykdomosios valdžios didžiausios 
galios tenka Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei. Ją sudaro Ministras 
Pirmininkas, vadovaujantis Vyriausybės 
veiklai, ir ministerijoms vadovaujantys 
ministrai.
Teisingumą Lietuvos Respublikoje 
vykdo tik teismai. Konstitucinis 
Teismas yra aukščiausioji teisminė 
valstybės institucija. Ji užtikrina 
konstitucinį teisingumą: sprendžia, ar 
įstatymai ir kiti Seimo, Respublikos 
Prezidento ir Vyriausybės aktai 
neprieštarauja Konstitucijai.
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