
1922 METŲ LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJA: 

IŠTAKOS, TURINYS, PALIKIMAS 

Fotodokumentų paroda 

 

1922 m. priėmus Konstituciją užbaigtas ketverius metus trukęs 1918-ųjų Valstybės atkūrimo 

procesas. Steigiamajame Seime kurtas pagrindinis valstybės įstatymas pabaigė „laikinumo“ tarpsnį 

valstybėje. 1922 m. Konstitucija pakeitė iki tol vieną kitą keitusias 1918 m., 1919 m., 1920 m., laikinąsias 

konstitucijas. 1922 m. rugpjūčio 6 d. įsigaliojus Konstitucijai padėtas paskutinis taškas įgyvendinant 

Vasario 16-osios Akto „priesakus“ – nustatyta ir konstituciškai įtvirtinta valstybės santvarkos forma. 

Lietuva tapo Respublika. 

 Kartu su 1922 m. Konstitucija Lietuvos valstybingumas įgavo brandumo požymių, nors branda 

atėjo sunkiu keliu: sudėtingai klojosi lietuvių valdžios suvereniteto įtvirtinimas įsivaizduojamoje 

etnografinėje ir tuomet siekiamybe esančioje teritorijoje. Šis klausimas aktualizuotas Konstitucijoje, 

kurioje dėl politinių aplinkybių buvo nutylėta valstybės sostinės vieta. Valstybės teritorijos ir 

nepriklausomybės apsauga turėjo rūpintis ne tik kariuomenė, kuri kūrėsi karo sąlygomis, bet ir 

visuomenė. 

Kartu su Konstitucija valstybėje formavosi „modernaus piliečio“ savivoka: pagrindinis valstybės 

įstatymas įtvirtino lyčių lygybę, įsitikinimų laisvę, juridiškai panaikino luomus, o lietuvių kalbą pirmą kartą 

istorijoje paskelbė valstybine kalba. Konstitucijos skyrius „Piliečiai“ buvo vienas pirmųjų pagrindiniame 

valstybės įstatyme.  

 Lietuvos Valstybės tarptautinė padėtis pirmaisiais nepriklausomybės metais nebuvo palanki 

jaunai demokratijai plėtotis. Iki priimant Konstituciją sunkiai sekėsi ieškoti savo vietos Europos 

politiniame žemėlapyje, ką liudijo lėtai vykstantis valstybės pripažinimas de jure. Demokratiniai rinkimai 

į Seimą ir Konstitucija spartino Lietuvos valstybingumo tarptautinį pripažinimą. 

 Fotodokumentų paroda skirta įamžinti modernios Lietuvos Valstybės pirmosios nuolatinės 

Konstitucijos atsiradimo kelią, turinį, palikimą. Prisimenami 1918–1920 metų pirmieji konstituciniai 

sumanymai; 1922 m. Konstitucijos rengėjai, jų idėjos, aptariami Konstitucijos straipsniai. Skiriamas 

dėmesys 1928 m. ir 1938 m. konstitucijoms.  

 2022 m. minime du jubiliejus – atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-

metį ir atkurtos Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-metį. Pastarajai sukakčiai skirta paroda. 



1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Tarybos priimtame Nutarime  
Steigiamajam Seimui numatyta 
teisė nustatyti Valstybės 
santvarkos formą. 
Steigiamasis Seimas darbą 
pradėjo 1920 m. gegužės 15 d. 
priimdamas deklaraciją 
skelbiančią Lietuvą demokratine 
respublika.

Lietuvos aidas, 1918 m. vasario 19 d., nr. 22, p. 1.



Atkūrus valstybę sprendėsi jos teritorinių 
ribų klausimas. Iki 1918 m. rudens dalis
Lietuvos Valstybės Tarybos narių 
lietuvių valdžios suverenitetą įsivaizduojamoje 
etnografinėje teritorijoje stengėsi įtvirtinti 
paskelbdami Lietuvą Konstitucine demokratine 
monarchija.
Nuomonė ir atitinkamas nutarimas prieštaravo
Vasario 16-osios Akto nuostatai, kurioje valstybės  
santvarkos formos nustatymo teisė suteikta 
Steigiamajam Seimui, o ne Valstybės Tarybai

Žemėlapis „Lietuva Lituanie“. Atvirukas, Šveicarija, XX a. II deš. 
Trakų istorijos muziejus



Atvirukas. Nevainikuotas Lietuvos karalius Mindaugas II. XX a. pr. 
Maironio lietuvių literatūros muziejus

1918 m. liepos 11 d. Lietuvos Valstybės Tarybos 
posėdyje daugumos nutarimu Lietuvos 
karaliumi išrinktas Wilhelmas von Urachas. 
Nutarimas sukėlė krizę Taryboje.
1918 m. vasarą parengtas 108 straipsnių 
monarchinės Lietuvos Konstitucijos projektas, 
kuris nebuvo patvirtintas, oficialiai 
nepaskelbtas. 
Konstitucijos projekte rašoma:
Lietuva – konstitucinė paveldima monarchija;
Karalius ir dveji parlamento rūmai leidžia 
įstatymus;
Tautos atstovybę sudaro Seimas ir  Taryba;
Vykdomosios valdžios galios skirtos Karaliui;
Karaliaus teisė skirti ir atleisti ministrus;
Karalius ir ministrai sudaro Valstybės 
ministeriją;
Karaliaus rūmų kalba – lietuvių kalba.



Lietuvos Valstybės Tarybos 1918 m. 
lapkričio 2 d. posėdžio, kuriame 
nutarta atsisakyti konstitucinės 
monarchijos idėjos protokolo ištrauka 
Lietuvos spaudoje. 

Lietuvos aidas, 1918 m. lapkričio 5 d., nr. 123, p. 2



1918 m. lapkričio 2 d. Lietuvos 
Valstybės Taryba priėmė pirmąją 
Laikinąją konstituciją.
„Lietuvos Valstybės Laikinosios 
Konstitucijos pamatinius 
dėsnius“ sudarė preambulė, 6 
skyriai, 29 straipsniai. 
Šis dokumentas – tai Lietuvos 
valdžios steigimo aktas, kuriame 
nesiimta nustatyti valstybės 
santvarkos formą. 
Valdžią Lietuvoje vykdė 
Valstybės Taryba, Valstybės 
Tarybos Prezidiumas ir Ministrų 
Kabinetas. 

1) Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumas, 
1918 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
2) Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos 
pamatiniai dėsniai. Lietuvos aidas, 1918 m. 
lapkričio 2 d., p. 3.
3) Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas Antanas Smetona. A. Svarausko
asm. archyvas.



Lietuvos Valstybės laikinosios 
konstitucijos pamatiniai dėsniai, 1919 m. 
balandžio 4 d. redakcija.
Naujojoje Laikinojoje konstitucijoje 
pakartoti du trečdaliai 1918 m. lapkričio 2 d. 
Laikinosios konstitucijos teksto.
1919 m. balandžio 4 d. Laikinojoje 
konstitucijoje įvesta Prezidento institucija. 
Prezidentui per Ministrų Tarybą pavesta 
vykdomoji valdžia. 

Lietuvos Valstybės laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai, 
1919 m. A. Svarausko asm., archyvas. 



Kauno įgulos karių priesaika Lietuvos laikinajai konstitucija. Atvirukas, 1919 m. Kauno IX forto muziejus



Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija, 
1920 m. birželio 10 d. priimta Steigiamajame 
Seime. Įsigaliojo birželio 12 d.
Konstituciją sudarė 18 straipsnių. 
Trumpiausia tarp visų laikinųjų ir nuolatinių 
XX amžiaus Lietuvos konstitucijų.
Konstitucijoje pirmą kartą įvardinta 
valstybės santvarka – Lietuvos Respublika.
Didžiausios galios suteiktos Seimui.
Tai trečioji laikinoji konstitucija ir pirmoji 
publikuota oficialiame valstybės leidinyje 
„Laikinosios Vyriausybės žinios“. 
Laikinąją konstituciją 1922 m. pakeitė 
pirmoji nuolatinė Lietuvos Valstybės 
Konstitucija. 

Laikinosios Vyriausybės žinios, 1920 m. birželio 12 d., 
nr. 37, eil., nr., 407, p. 1 



Pirmoji nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija. Vyriausybės žinios, 1922 m. rugpjūčio 6 d., nr. 100, eil., nr., 799, p. 1-8



Kairėje: 1919 m. Vyriausybės 
sudarytos nuolatinės 
Lietuvos Konstitucijos 
projekto kūrimo komisijos 
sekretorius Simonas 
Rozenbaumas pateikė 
komisijai Konstitucijos 
projektą, kurį pataisius V-
asis (1919–1920 m.) Ministrų 
Kabinetas įteikė VI-ajam
(1920–1922 m) Ministrų 
Kabinetui. Konstitucijos 
projekto likimas nežinomas. 
Juo nebuvo pasinaudota 
kuriant 1922 m. Konstituciją.

Dešinėje: 1920 m. Steigiamojo 
Seimo sudarytos nuolatinės 
Konstitucijos projekto kūrimo 
komisijos pirmininkas ir 
projekto 1920 m. vasario 24 d. 
Seimo posėdyje referentas 
Antanas Tumėnas. 

Simono Rozenbaumo vidaus paso kortelė, XX 
a. II deš. Kauno apskrities archyvas

Antano Tumėno Steigiamojo Seimo nario 
pažymėjimas, XX a. II deš. Lietuvos centrinis 
valstybės archyvas



Steigiamojo Seimo posėdžio, kurio 
metu priimta 1922 m. Lietuvos 
Valstybės Konstitucija aprašymas 
dienraštyje „Laisvė“. Laisvė, 1922 m. 
rugpjūčio 4 d., nr. 126, p. 1



1922 m. Konstitucijos 2 straipsnis skelbė: „Valstybės 
valdžią vykdo Seimas, Vyriausybė ir teismas“. 
Konstitucijoje didžiausios galios numatytos 
parlamentui. Ministrų Kabinetas buvo atsakingas 
Seimui. Prezidentą rinko Seimas. Konstitucijoje nebuvo 
straipsnio, kuriame būtų įtvirtinta teisminės valdžios 
nepriklausomybė.

1. Lietuvos Respublikos Seimo rūmai 1920–1927 m. Kaunas. Vytauto 
Didžiojo karo muziejus;
2. Ministrų Tarybos rūmai, XX a. III deš. Kaunas. Kauno miesto muziejus;
3. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmai ir Rotušė, XX a. III deš. Kaunas. 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus



Antrasis 1922 m. 
Konstitucijos skyrius 
skirtas piliečių teisėms. 
Įtvirtinta teisė į pilietybę, 
lygybę prieš įstatymus 
abiejų lyčių, skirtingo 
tikėjimo ir tautybės 
asmenims. Panaikinti 
luomai. Garantuota buto 
neliečiamybė, tikėjimo ir 
sąžinės laisvė, 
korespondencijos, 
spaudos, susirinkimų, 
draugijų, sąjungų laisvė 
ir teisė į privačią 
nuosavybę. 
1922 m. Konstitucijoje 
nenumatyta teisė į 
dvigubą pilietybę.

1. Vidaus paso viršelis, XX a. III 
deš. A. Svarausko asmen., 
archyvas;
2. Užsienio paso viršelis , XX a. 
III-IV deš. A. Svarausko asmen., 
archyvas;
3. Diplomatinio paso viršelis, 
XX a. III-IV deš. A. Svarausko
asmen., archyvas;
4. Vidaus paso antrasis 
puslapis, XX a. III deš. A. 
Svarausko asmen., archyvas 



Konstitucijos 6 straipsnis: „Valstybės kalba – lietuvių kalba. Vietinių kalbų vartojimą nustato įstatymas“. 
Tai pirmas kartas valstybės istorijoje kai lietuvių kalbai numatytas valstybinės kalbos statusas. 
Konstitucijos 7 straipsnis: „Valstybės spalvos: geltona–žalia–raudona. Valstybės ženklas – baltas Vytis 
raudoname dugne“. Įvardijus valstybės herbą liko neapibrėžtas istorinės vėliavos statusas.
1922 m., 1928 m., 1938 m., konstitucijose liko neįvardintas valstybės himnas, nors jau buvo susiformavusi 
tradicija juo laikyti Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“.

1. Lietuvos Valstybės Konstitucijos leidimas JAV, XX a. III deš. Trakų istorijos muziejus;
2. Jono Jablonskio vadovėlio „Lietuvių kalbos gramatika“ antrojo leidimo viršelis. Kaunas, 1922 m. Lietuvos švietimo muziejus;
3. „Tegyvuoja Lietuva“. Atvirukas, XX a. II deš. Trakų istorijos muziejus;
4. Atviruko „Vytis“ eskizas. A. Žmuidzinavičius, 1918 m. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus



1922 m. ir 1928 m. konstitucijose tautinių 
bendrijų teisės užtikrintos atskirame 
skyriuje esančiuose straipsniuose. 

1922 m. Konstitucijos VII skyrius. Lietuvos Valstybės 
Konstitucija  su paaiškinimais.  Kaunas, 1922, p. 15.



Konstitucijos IX skyriaus 8 straipsnyje 
nurodoma: „Pradžios mokslas yra 
privalomas“ , „Pradžios mokslas 
Valstybės arba savivaldybių laikomose 
mokyklose yra nemokamas“ tapo 
švietimo „revoliucija“ Lietuvoje. Pirmą 
kartą mokslas tapo privalomas ir 
įmanomas visų socialinių sluoksnių 
vaikams bei suaugusiems. 1939–1940 
m. Lietuvoje beveik neliko neraštingų 
žmonių. Tai vienas svarbiausių 1918–
1940 m. Lietuvos Valstybės pasiekimų, 
kurio gaires nurodė 1922 m. 
Konstitucija.

1. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Šiauliai, 
1925 m. leidimas;
2. Mokyklinio sąsiuvinio viršelis su užrašu 
„Mūsų langas į pasaulį“. XX a. III-IV deš. 
Šiaulių „Aušros“ muziejus;
3. Pradinės mokyklos mokiniai klasėje, XX a. 
IV deš. Rokiškio krašto muziejus.



1928 m. Valstybės 
Prezidentas kartu su 
Ministrų Kabinetu priėmė ir 
paskelbė naują Lietuvos 
Valstybės Konstituciją.
Konstitucijoje sustiprintos 
Prezidento institucijos 
galios.
1928 m. Konstitucija turėjo 
būti patvirtinta arba 
pakeista nauja per 10 metų.

Lietuvos Valstybės Konstitucija. Vyriausybės žinios, 1928 
m. gegužės 25 d., nr. 275, eil., nr. 1778.

Vyriausybės iniciatyva parengto leidinio, kuriame 
pagrindžiama 1922 m. Konstitucijos keitimo būtinybė 
viršelis. Kur išganymas? Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1927.



1938 m. gegužės 12 d. įsigaliojo 
nauja Lietuvos Valstybės 
Konstitucija. 
Jos tekste neliko žodžio 
„demokratija“.
Konstitucija suteikė išskirtines 
valdžios galias Prezidentui –
nenumatyta politinė 
atskaitomybė, kadencijų 
skaičius neribotas.
Prezidentas galėjo paleisti 
Seimą ir skelbti naujus Seimo 
rinkimus. Seimo nariu galėjo 
tapti tik apskričių ar miestų 
tarybų deleguoti kandidatai.
Ministrą pirmininką ir 
ministrus Prezidentas tvirtino 
be Seimo pritarimo.
Konstituciją sudarė 156 
straipsniai. Ji buvo ilgiausia 
tarp trijų tarpukario 
pagrindinių valstybės įstatymų.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos 
valstybės nepriklausomybė 
atkurta remiantis 1938 m. 
Konstitucija. 

Lietuvos Valstybės Konstitucija. Vyriausybės žinios, 
1938 gegužės 12 d., nr. 608, eil., nr. 4271, p. 1

Leidinio viršelis. Lietuvos Konstitucija. 
Kaunas: Spindulio bendrovės leidinys, 1938



Viršuje: Informacinis pranešimas dienraštyje „Laisvė“ apie šventinį 
minėjimą Kaune priėmus 1922 m. Konstituciją. Laisvė, 1922 m. 
rugpjūčio 3 d., nr. 125, p. 1

Dešinėje: Valstybės dienraščio „Lietuva“ pirmojo puslapio 
fragmentas, 1923 m. rugpjūčio 1 d. Lietuva, 1923 m. rugpjūčio 
1 d., nr. 170, p. 1


