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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
 

K O N S T I T U C I J A 
 

Lietuvos Respublikos pilie�i� priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume1 
su pakeitimais ir papildymais iki 2009 m. geguž�s 1 d.2 

 
LIETUVI� TAUTA 

 
– prieš daugel� amži� suk�rusi Lietuvos valstyb�, 
– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos 

Konstitucijomis, 
– šimtme�iais atkakliai gynusi savo laisv� ir nepriklausomyb�, 
– išsaugojusi savo dvasi�, gimt�j� kalb�, rašt� ir papro�ius, 
– �k�nydama prigimtin� žmogaus ir Tautos teis� laisvai gyventi ir kurti savo 

t�v� ir prot�vi� žem�je – nepriklausomoje Lietuvos valstyb�je, 
– puosel�dama Lietuvos žem�je tautin� santarv�, 
– siekdama atviros, teisingos, darnios pilietin�s visuomen�s ir teisin�s 

valstyb�s, 
atgimusios Lietuvos valstyb�s pilie�i� valia priima ir skelbia ši� 
 

KONSTITUCIJ� 
 

I SKIRSNIS 
LIETUVOS VALSTYB� 

 
 <...> 
 

9 straipsnis 
 
 Svarbiausi Valstyb�s bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami 
referendumu. 
 �statymo nustatytais atvejais referendum� skelbia Seimas. 
 Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 
t�kstan�i� pilie�i�, turin�i� rinkim� teis�. 
 Referendumo skelbimo ir vykdymo tvark� nustato �statymas. 

 
 <...> 

                                                      
1 Original text. Source: Valstyb�s žinios (Official Gazette), 1992, Nr. 33–1014. Two of the 

acts included into the so-called Constituent Part of the Constitution (see infra at note 10) consists, 
namely the Constitutional Law “On the State of Lithuania” of 11 February 1991, and the Constitutional 
Act “On the Non-Alignment of the Republic of Lithuania to Post-Soviet Eastern Unions” of 8 June 
1992, were adopted prior to the (main body of the) Constitution and were published in, respectively: 
Lietuvos Respublikos Aukš�iausiosios Tarybos ir Vyriausyb�s žinios (earlier title of the Official 
Gazette), 1991, Nr. 6–166, and Lietuvos Respublikos Aukš�iausiosios Tarybos ir Vyriausyb�s žinios, 
1992, Nr. 18–513. 

2 Amendments to the Constitution made until 1 May 2009. Source: Valstyb�s žinios, 1996, Nr. 
64–1501; 1996, Nr. 122–2863; 2002, Nr. 65–2629; 2003, Nr. 14–540; 2003, Nr. 32–1315; 2003, Nr. 
32–1316; 2004, Nr. 111–4123; 2004, Nr. 4124; 2006, Nr. 48–1701. The excerpts, unless indicted 
otherwise, are quoted in their original phrasing as they were not amended. 
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12 straipsnis 

 
 Lietuvos Respublikos pilietyb� �gyjama gimstant ir kitais �statymo nustatytais 
pagrindais. 
 Išskyrus �statymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali b�ti kartu Lietuvos 
Respublikos ir kitos valstyb�s pilietis. 
 Pilietyb�s �gijimo ir netekimo tvark� nustato �statymas. 
 

13 straipsnis 
 
 Lietuvos valstyb� globoja savo pilie�ius užsienyje. 
 Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos piliet� kitai valstybei, jeigu Lietuvos 
Respublikos tarptautin� sutartis nenustato kitaip. 

 
 <...> 
 

II SKIRSNIS 
ŽMOGUS IR VALSTYB� 

 
 <...> 
 

29 straipsnis 
 
 �statymui, teismui ir kitoms valstyb�s institucijoms ar pareig�nams visi 
asmenys lyg�s. 
 Žmogaus teisi� negalima varžyti ir teikti jam privilegij� d�l jo lyties, ras�s, 
tautyb�s, kalbos, kilm�s, socialin�s pad�ties, tik�jimo, �sitikinim� ar paži�r� pagrindu. 

 
 <...> 
 

32 straipsnis 
 
 Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenam�j� viet� Lietuvoje, gali 
laisvai išvykti iš Lietuvos. 
 Šios teis�s negali b�ti varžomos kitaip, kaip tik �statymu ir jeigu tai b�tina 
valstyb�s saugumui, žmoni� sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingum�. 
 Negalima drausti pilie�iui gr�žti � Lietuv�. 
 Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje. 

 
 <...> 
 

V SKIRSNIS 
SEIMAS 

 
56 straipsnis 
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 Seimo nariu gali b�ti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusij�s 
priesaika ar pasižad�jimu užsienio valstybei ir rinkim� dien� yra ne jaunesnis kaip 25 
met� bei nuolat gyvena Lietuvoje.3 <...> 
  
 <...> 
 

63 straipsnis 
 
 Seimo nario �galiojimai nutr�ksta, kai: <...> 
 8) netenka Lietuvos Respublikos pilietyb�s.4 
 

VI SKIRSNIS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

 
 <...> 
 

78 straipsnis 
 
 Respublikos Prezidentu gali b�ti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilm�, ne 
mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyven�s Lietuvoje, jeigu jam iki rinkim� dienos 
yra su�j� ne mažiau kaip keturiasdešimt met� ir jeigu jis gali b�ti renkamas Seimo 
nariu.5 <...> 
 
 <...> 
 

84 straipsnis 
 
 Respublikos Prezidentas: <...> 
 21) �statymo nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos pilietyb�6 <...>. 
 
 <...> 
 

85 straipsnis 
 
 Respublikos Prezidentas, �gyvendindamas jam suteiktus �galiojimus, leidžia 
aktus-dekretus. Kad Respublikos Prezidento dekretai, nurodyti Konstitucijos 84 
straipsnio 3, 15, 17 ir 21 punktuose tur�t� gali�, jie privalo b�ti pasirašyti Ministro 
Pirmininko arba atitinkamo ministro. Atsakomyb� už tok� dekret� tenka j� 
pasirašiusiam Ministrui Pirmininkui arba ministrui. 
 
 <...> 
 

IX SKIRSNIS 
TEISMAS 

 
 <...> 

                                                      
3 Part 1 (of 2). 
4 Item 8 (of 8). 
5 Part 1 (of 4). 
6 Item 21 (of 24). 
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112 straipsnis 

 
 Teis�jais Lietuvoje gali b�ti tik Lietuvos Respublikos pilie�iai.7 <...> 
 
 <...> 
 

X SKIRSNIS 
VIETOS SAVIVALDA IR VALDYMAS 

 
119 straipsnis 

 
 Savivaldybi� taryb� nariais Lietuvos Respublikos pilie�ius ir kitus nuolatinius 
administracinio vieneto gyventojus pagal �statym� ketveriems metams renka Lietuvos 
Respublikos pilie�iai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, 
remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkim� teise, slaptu balsavimu.8 <...> 
 
 <...> 
 

XIV SKIRSNIS 
KONSTITUCIJOS KEITIMAS 

 
147 straipsnis 

 
 Sumanym� keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucij� turi teis� 
pateikti Seimui ne mažesn� kaip 1/4 vis� Seimo nari� grup� arba ne mažiau kaip 300 
t�kstan�i� rink�j�. 
 Nepaprastosios pad�ties ar karo pad�ties metu Konstitucija negali b�ti 
taisoma. 
 

148 straipsnis 
 
 <...> Tik referendumu gali b�ti kei�iamos pirmojo skirsnio „Lietuvos 
valstyb�“ bei keturioliktojo skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatos.9 <...> 
  
 <...> 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠ	IAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS 
VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 
Vilnius, 1992 m. lapkri�io 6 d. 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS SUDEDAMOJI DALIS10 
                                                      

7 Part 1 (of 6). 
8 Part 2 (of 4) (Art. 119 was last amended on 20 June 2002, Valstyb�s žinios, 2002, No. 65-

2629). 
9 Part 2 (of 4). 
10 The so-called Constituent Part of the Constitution consists of four separate acts adopted at 

different times and enlisted in Art. 150, as amended on 13 July 2004 (Valstyb�s žinios, 2004, No. 111–
4123), namely: the Constitutional Law “On the State of Lithuania” of 11 February 1991, the 
Constitutional Act “On the Non-Alignment of the Republic of Lithuania to Post-Soviet Eastern 
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 <...> 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS AKTAS 
D�L LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYST�S EUROPOS S�JUNGOJE 

 
(2004 m. liepos 13 d.) 

 
 <...> 
 
 1. Lietuvos Respublika, b�dama Europos S�jungos valstybe nare, dalijasi ar 
patiki Europos S�jungai valstyb�s institucij� kompetencij� sutartyse, kuriomis yra 
grindžiama Europos S�junga, numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos 
S�jungos valstyb�mis nar�mis bendrai vykdyt� naryst�s �sipareigojimus šiose srityse, 
taip pat naudot�si naryst�s teis�mis. 
 2. Europos S�jungos teis�s normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos 
teisin�s sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutar�i�, kuriomis grindžiama Europos 
S�junga, Europos S�jungos teis�s normos taikomos tiesiogiai, o teis�s norm� kolizijos 
atveju jos turi viršenyb� prieš Lietuvos Respublikos �statymus ir kitus teis�s aktus.11  
 
 <...> 
 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS 

                                                                                                                                                        
Unions” of 8 June 1992, the Law “On the Procedure for Entry into Force of the Constitution of the 
Republic of Lithuania” of 25 October 1992, and the Constitutional Act “On Membership of the 
Republic of Lithuania in the European Union” of 13 July 2004. 

11 Items 1 and 2 (of 4). 


