KONSTITUCIJOS EGZAMINO TESTAS
(teisininkams)

I etapas

1. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Seimo narys, įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs arba prisiekęs lygtinai, netenka Seimo
nario mandato. Dėl to Seimas priima:
A) deklaraciją;
B) nutarimą;
C) memorandumą;
D) rezoliuciją.
2. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Konstitucijoje esančias spragas šalina:
A) Tauta;
B) Seimas;
C) Konstitucinis Teismas;
D) Konstitucijoje nėra spragų.
3. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Pagal Konstituciją Seimas neturi įgaliojimo:
A) steigti Lietuvos Respublikos valstybinius apdovanojimus;
B) suteikti aukščiausius karinius laipsnius;
C) skirti ir atleisti Lietuvos banko valdybos pirmininką;
D) leisti amnestijos aktus.
4. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Kas rinko Respublikos Prezidentą pagal 1922 m. Konstituciją?
A) Tauta.
B) Seimas.
C) Savivaldybių atstovai.
D) Speciali rinkikų kolegija.
5. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Atskleisti giluminį Konstitucijos potencialią, užtikrinti jos gyvybingumą leidžia:
A) dažnas Konstitucijos teksto keitimas, padedantis pritaikyti Konstituciją prie socialinio
gyvenimo pokyčių;
B) Seimo priimti įstatymai, kuriais įgyvendinami Konstitucinio Teismo nutarimai;
C) oficialiosios konstitucinės doktrinos formavimas ir plėtojimas;
D) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama vienoda teismų praktika.
6. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.

Lietuvos banko valdybos pirmininką skiria:
A) Lietuvos banko valdyba;
B) Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu;
C) Seimas Respublikos Prezidento teikimu;
D) Ministras Pirmininkas.
7. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Profesiniu (ne politiniu) pagrindu formuojamos šios valstybės valdžios:
A) Seimas;
B) Prezidentas;
C) Vyriausybė;
D) Teismas.
8. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Kokiuose rinkimuose gali dalyvauti kolektyviniai subjektai (rinkėjų grupės), neturintys
politinės partijos statuso:
A) Seimo rinkimuose;
B) Savivaldybių tarybų ir Europos Parlamento rinkimuose;
C) Savivaldybių tarybų rinkimuose;
D) Europos Parlamento rinkimuose.
9. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Netradicinių religinių bendrijų valstybės pripažinimą suteikia:
A) Seimas;
B) Respublikos Prezidentas Vyriausybės teikimu;
C) Vyriausybė;
D) Teisingumo ministerija.
10. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Kokia balsų dauguma Seimas priima nutarimą, kuriuo konstatuojama, kad Respublikos
Prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti savo pareigų:
A) 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma;
B) 3/5 posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma;
C) 3/4 visų Seimo narių balsų dauguma;
D) 3/4 posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma.

11. PAŽYMĖKITE NETEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Lietuvoje rinkimai į atstovaujamąsias institucijas vykdomi pagal šias rinkimų sistemas:
A) Respublikos Prezidentas renkamas pagal mažoritarinę rinkimų sistemą;
B) Seimas – pagal mišrią rinkimų sistemą;
C) Savivaldybių tarybos – pagal proporcinę rinkimų sistemą;
D) Europos Parlamentas – mišrią rinkimų sistemą.
12. PAŽYMĖKITE NETEISINGĄ ATSAKYMĄ.

Pagal Konstituciją įstatymu riboti žmogaus teises ir laisves galima, jeigu yra laikomasi šių
sąlygų:
A) ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir
laisves bei Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus;
B) ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė;
C) kompensuojami dėl ribojimų patiriami praradimai;
D) yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo.
13. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama:
A) tik gavus raštišką prokuroro leidimą;
B) informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu
ir tik pagal įstatymą;
C) išimtiniais atvejais;
D) negali būti renkama jokiais atvejais.
14. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Kuriuose rinkimuose gali dalyvauti pagal amžių jauniausias asmuo?
A) Europos Parlamento rinkimuose.
B) Savivaldybių tarybų rinkimuose.
C) Seimo rinkimuose.
D) Respublikos Prezidento rinkimuose.
15. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Priimta oktrojavimo būdu yra:
A) 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija;
B) 1928 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija;
C) 1990 m. Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas;
D) 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija.
16. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Kaip tarpukario Lietuvoje (1918-1940) buvo pavadinta aukščiausia teismų sistemos grandis?
A) Apeliaciniai rūmai.
B) Vyriausiasis Tribunolas.
C) Aukščiausiasis Teismas.
D) Kasacinis Teismas.
17. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Pagal Konstitucijos nuostatą, jeigu karo veiksmų metu turi būti rengiami eiliniai rinkimai, tai:
A) Respublikos Prezidentas priima sprendimą skubos tvarka šaukti Seimo ar savivaldybių tarybų
rinkimus;
B) Seimas renka laikiną Respublikos Prezidentą, kurio įgaliojimai pasibaigia panaikinus karo
padėtį;
C) Seimas arba Respublikos Prezidentas priima sprendimą pratęsti Seimo, Respublikos
Prezidento ar savivaldybių tarybų įgaliojimus;
D) Konstitucinis Teismas pratęsia Seimo, Respublikos Prezidento ar savivaldybių tarybų
įgaliojimus ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.

18. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Per kiek laiko nusikaltimo vietoje sulaikytas užsienietis turi būti pristatytas į teismą, kai reikia
spręsti dėl jo sulaikymo pagrįstumo?
A) per 12 valandas.
B) per 24 valandas.
C) per 48 valandas.
D) per 72 valandas.
19. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Konstitucinė piliečių pareiga atlikti karo tarnybą ir pasirengti ginti valstybę nuo užsienio
ginkluoto užpuolimo gali būti įgyvendinama atliekant:
A) privalomąją karo tarnybą;
B) profesinę karo tarnybą;
C) savanorių karo tarnybą;
D) visi atsakymai teisingi.
20. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Kokias teises savivaldybių taryboms garantuoja Konstitucija?
A) Nustatyti vietines rinkliavas.
B) Nustatyti Lietuvos Respublikos administracinį suskirstymą.
C) Įvesti tiesioginį valdymą.
D) Skirti savivaldybių tarybų rinkimus.
21. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Nauja Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai:
A) Seimo pritarimu yra paskiriamas Ministras Pirmininkas;
B) Ministras Pirmininkas pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos Prezidento patvirtintą
Vyriausybę;
C) Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai;
D) ankstesnė Vyriausybė grąžina savo įgaliojimus Respublikos Prezidentui.
22. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Lietuvoje teisiškai įpareigojančiais Konstitucijos aiškinimo šaltiniais laikoma:
A) Konstitucinio Teismo formuojama oficiali konstitucinė doktrina;
B) Konstitucinio Teismo jurisprudencija ir mokslinė konstitucinės teisės doktrina;
C) Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai;
D) Konstitucinio Teismo oficiali konstitucinė doktrina, mokslinė doktrina, tarptautinės ir
Europos Sąjungos teisės aktai bei Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimai.
23. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Kas priėmė 1920 m. birželio 10 d. laikinąją Konstituciją?
A) Lietuvos Valstybės Taryba.
B) Steigiamasis Seimas.
C) Lietuvos Valstybės Tarybos Prezidiumas.
D) Valstybės Prezidentas.

24. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ
Kuri iš šių Konstitucijos pataisų padaryta vėliausiai:
A) Konstitucijos papildymas Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos
Sąjungoje“;
B) Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimas dėl žemės, vidaus vandenų ir miškų įgijimo užsienio
subjektų nuosavybėn;
C) Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimas dėl Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinio
statuso;
D) Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimas dėl savivaldybių tarybų narių rinkimų.
25. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Konstituciniame akte Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įtvirtinta ši kolizijos
taisyklė:
A) Europos Sąjungos teisės normos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus
teisės aktus;
B) Europos Sąjungos teisės normos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos Konstituciją ir
įstatymus;
C) Lietuvos Respublikos Konstitucija ir konstituciniai įstatymai turi viršenybę prieš Europos
Sąjungos teisės normas;
D) Visi atsakymai neteisingi.
26. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Prašyti Konstitucinio Teismo išvados dėl tarptautinių sutarčių gali:
A) tik Seimas;
B) Seimas ir Respublikos Prezidentas;
C) tik Respublikos Prezidentas;
D) Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė.
27. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Kas nustato Lietuvos Respublikos administracinį suskirstymą?
A) Vyriausybė Seimo pritarimu.
B) Respublikos Prezidentas Vyriausybės teikimu.
C) Savivaldybės Vyriausybės pritarimu.
D) Seimas.
28. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Koks subjektas (ar subjektai) yra Tautos atstovybė, per kurią Tauta vykdo aukščiausią
suverenią galią?
A) Seimas.
B) Seimas ir Respublikos Prezidentas.
C) Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė.
D) Seimas ir savivaldybių tarybos.
29. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Konstitucija nustato, kad Vyriausybė turi atsistatydinti:
A) po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja Vyriausybė;

B) kai to reikalauja Respublikos Prezidentas;
C) kai Seimas pateikia Ministrui Pirmininkui interpeliaciją;
D) visi atsakymai teisingi.
30. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.
Kuris teisės aktas yra minimas Konstituciniame akte Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į
postsovietines Rytų sąjungas?
A) 1922 m. Konstitucija.
B) 1938 m. Konstitucija.
C) 1990 m. kovo 11 d. aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo.
D) 1990 m. kovo 11 d. įstatymas „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos
galiojimo atstatymo“.

KONSTITUCIJOS EGZAMINO TESTAS
(teisininkams)
II etapas
1. Kuris teiginys teisingas?
a) Laikinai pavaduodamas Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininkas vykdo visas Respublikos
Prezidento funkcijas.
b) Laikinai pavaduodamas Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininkas negali skelbti pirmalaikių
Seimo rinkimų.
c) Laikinai pavaduodamas Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininkas vykdo tik tas funkcijas, kurias
jam įgaliojimus vykdyti suteikia Respublikos Prezidentas.
d) Seimo Pirmininkas negali pavaduoti Respublikos Prezidento.
2. Kuris valstybės pareigūnas gali būti pašalintas iš užimamų pareigų apkaltos proceso
tvarka?
a) Aukščiausiojo Teismo teisėjas.
b) Ministras.
c) Apygardos teismo teisėjas.
d) Ministras Pirmininkas.
3. Ką reiškia Konstitucijos 67 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti Seimo įgaliojimai leisti įstatymus?
a) Seimo teisė teisėkūros procese apribota tik įstatymo galią turinčių teisės aktų leidyba.
b) Seimas gali deleguoti Vyriausybei teisę įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais reguliuoti tuos
teisinius santykius, kurie turėtų būti reglamentuoti įstatymu.
c) Seimas negali pavesti Vyriausybei žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tų santykių, kurie turėtų
būti reglamentuoti įstatymu.
d) Nepaprastosios ar karo padėties atvejais įstatymų leidybos teisė gali būti perduota Lietuvos
Respublikos Prezidentui.
4. Kokios nuostatos neįtvirtino 1920 m. birželio 10 d. Laikinosios Lietuvos Valstybės
Konstitucija?
a) Respublikos Prezidentas renkamas Lietuvos Seimo 5 metams.
b) Vykdomoji valdžia pavesta Prezidentui ir ministrų kabinetui.
c) Steigiamajam Seimui suteikta išimtinė teisė leisti įstatymus ir prižiūrėti jų vykdymą, tvirtinti
valstybės biudžetą, ratifikuoti tarptautines sutartis.
d) Konstitucijoje buvo numatyta mirties bausmė.

5. Kokiu atveju Respublikos Prezidentas negali paskelbti pirmalaikių Seimo rinkimų?
a) Jeigu Seimas per 30 dienų nuo Vyriausybės programos pateikimo nepriėmė sprendimo dėl naujos
Vyriausybės programos.

b) Jeigu Seimas nuo Vyriausybės programos pirmojo pateikimo per 60 dienų du kartus iš eilės jai
nepritarė.
c) Įvedus karo ar nepaprastąją padėtį.
d) Vyriausybės siūlymu, jeigu Seimas pareiškia tiesioginį nepasitikėjimą Vyriausybe.
6. Kuri teisė laikinai gali būti apribota pagal Konstitucijos 145 straipsnį įvedus karo ar
nepaprastąją padėtį?
a) Konstitucinė teisė į asmens neliečiamumą.
b) Konstitucinė asmens teisė į nuosavybę.
c) Konstitucinė piliečių teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus.
d) Konstitucinė teisė į žmogaus būsto neliečiamumą.
7. Kuris iš šių Respublikos Prezidento dekretų, kad turėtų galią, turi būti pasirašytas Ministro
Pirmininko ar atitinkamo ministro?
a) Dekretas, kuriuo skiriami teisėjai.
b) Dekretas, kuriuo skiriami ar atleidžiami ministrai.
c) Dekretas, kuriuo įstatymų nustatyta tvarka teikiama Lietuvos Respublikos pilietybė.
d) Dekretas, kuriuo teikiama malonė nuteistiesiems.
8. Ką yra nurodęs Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 71 straipsnio 1 dalies
nuostatą: „Respublikos Prezidentas Seimo priimtą įstatymą ne vėliau kaip per dešimt dienų po
įteikimo <...> motyvuotai grąžina Seimui pakartotinai svarstyti“?
a) Prezidentas dekrete gali nurodyti įvairius motyvus – ne tik teisinius, bet ir ekonominius, politinius
ir kt.
b) Prezidentas privalo nurodyti teisinius motyvus, kuriais remdamasis nustato pagrindą nepasirašyti
Seimo priimto įstatymo, ir pateikti įstatymo projektą.
c) Prezidentas nėra laisvas grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti Seimo priimto įstatymo, jeigu Teisės
ir teisėtvarkos komitetas yra pateikęs pritariamąją išvadą Seimo priimtam įstatymo projektui.
d) Nepateikdamas jokių motyvuotų pataisų ar pasiūlymų dėl Seimui pakartotinai grąžinamo svarstyti
įstatymo Respublikos Prezidentas veikia ultra vires.
9. Kokia tvarka gali būti keičiamos Lietuvos valstybės sienos?
a) Tik referendumu.
b) Tik referendumu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų
teisę.
c) Tik tarptautine sutartimi, kurią turi ratifikuoti ne mažiau kaip 4/5 visų Seimo narių.
d) Ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių balsų dauguma priėmus konstitucinį įstatymą.
10. Kurie iš šių asmenų pagal Konstituciją turi tokią pat asmens neliečiamybės teisę?
a) Respublikos Prezidentas ir Seimo nariai.
b) Konstitucinio Teismo teisėjai ir ministrai.
c) Seimo nariai ir Konstitucinio Teismo teisėjai.
d) Respublikos Prezidentas ir Ministras Pirmininkas.
11. Kada Seimui iš naujo svarstyti gali būti teikiama nepriimta Konstitucijos pataisa?
a) Ne anksčiau kaip po metų.
b) Ne anksčiau kaip kitoje Seimo sesijoje.

c) Ne anksčiau kaip išrinkus naujos kadencijos Seimą.
d) Ne anksčiau kaip po 3 metų.
12. Kuri funkcija pagal Konstituciją nepriklauso Respublikos Prezidentui?
a) Skirti savivaldybių tarybų rinkimus.
b) Skirti valstybinius apdovanojimus.
c) Suteikti aukščiausius karinius laipsnius.
d) Teikti pilietybę.
13. Kuris iš šių konstitucinių principų draudžia diskriminaciją ir privilegijas, įpareigoja
vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pačius faktus savavališkai vertinti
skirtingai?
a) Proporcingumo principas.
b) Lygiateisiškumo principas.
c) Teisminės gynybos principas.
d) Atsakingo valdymo principas.
14. „Lietuvos Valstybė yra respublika. Jos priešakyje yra Respublikos Prezidentas. Jis
vadovauja Valstybei.“ Kurioje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įrašytos šios nuostatos?
a) 1920 m.
b) 1922 m.
c) 1928 m.
d) 1938 m.
15. Kurioje konstitucijoje pirmą kartą Lietuvos valstybės istorijoje numatytas Konstitucinis
Teismas?
a) 1922 m.
b) 1928 m.
c) 1938 m.
d) 1992 m.
16. Kuria nuostata Konstitucinis Teismas yra apibūdinęs Respublikos Prezidento teisę teikti
tarptautines sutartis Seimui ratifikuoti?
a) Tarptautinės sutarties teikimas Seimui ratifikuoti yra išimtinė Respublikos Prezidento teisė.
b) Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo nutarimu turi teisę teikti ratifikuoti Lietuvos Respublikos
tarptautines sutartis, kaip ir Respublikos Prezidentas.
c) Teikdamas tarptautinę sutartį Seimui ratifikuoti Respublikos Prezidentas privalo gauti
Vyriausybės pritarimą.
d) Įstatymu nustatyta Respublikos Prezidento teisė teikti tarptautinę sutartį ratifikuoti Seimui
prieštarauja Konstitucijai.
17. Kuriai institucijai po galutinių rinkimų rezultatų oficialaus paskelbimo gali būti skundžiami
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai, kuriais nustatyti galutiniai Seimo ir Respublikos
Prezidento rinkimų rezultatai?
a) Konstituciniam Teismui.

b) Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
c) Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
d) Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
18. Ką reiškia Konstitucijos laiduojama peticijos teisė?
a) Teisę kreiptis į Seimo kontrolierių su siūlymu įvertinti valstybės institucijų pareigūnų veiklą.
b) Teisę apskųsti neteisėtus teisėsaugos ar kitų valdžios institucijų veiksmus piliečių atžvilgiu.
c) Piliečių teisę įstatymų nustatyta tvarka organizuoti mitingus, susirinkimus bei demonstracijas ir jų
metu pateikti rašytinius valdžios institucijoms reikalavimus.
d) Teisę kreiptis į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybės institucijas su reikalavimu ar siūlymu spręsti
tam tikrus aktualius visuomenei klausimus, kai tam reikia priimti (pakeisti ar panaikinti) teisės aktus.
19. Kuriam laikui vienam iš ministrų gali būti pavedama pavaduoti Ministrą Pirmininką?
a) Ne ilgiau 90 dienų.
b) Ne ilgiau kaip 1 metus.
c) Ne ilgiau kaip 60 dienų.
d) Ne ilgiau kaip 30 dienų.
20. Lietuvos Respublikos Prezidentas grąžino Seimui pakartotinai svarstyti įstatymą.
Prezidentas nenurodė jokių teisinių motyvų, tačiau įstatymo grąžinimą pagrindė ekonominiais
motyvais. Remdamiesi Konstitucinio Teismo suformuota konstitucine doktrina, atsakykite į
toliau nurodytus klausimus.
a) Ar motyvuotai pakartotinai grąžinti Seimui svarstyti įstatymo projektą yra Respublikos Prezidento
konstitucinė teisė ar pareiga?
b) Ar Prezidentas, motyvuotai grąžindamas Seimui pakartotinai svarstyti įstatymo projektą, turi
remtis tik teisiniais argumentais ir motyvais, ar gali remtis bet kokiais motyvais?
c) Kokiais būdais Prezidentas dalyvauja įstatymų leidyboje?

