
Turinys

Penktoji vyriausybė:
nuo 1919 m. spalio 7 d.,  
Ministras Pirmininkas – Ernestas Galvanauskas

 230 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma taika su bolševikais,  
iš Prancūzijos atvežtų amerikietiškų prekių išdavimas valdininkams  
vietoje algų, protokolas. 1919 m. spalio 8 d.   /   17

 231 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi kovos su kolčiakininkais  
ir Kabineto nutarimo dėl paramos latviams kovojant su kolčiakininkais  
klausimai, protokolas. 1919 m. spalio 9 d.   /   19

 232 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Savivaldybių įstaigų  
įstatymas, taip pat įstatymas dėl visokių rūšių skolų išmokėjimo, sprendžiama  
dėl pasižadėjimų ir sutarčių, sudarytų ne vartojamąja valiuta, protokolas.  
1919 m. spalio 10 d.   /   22

 233 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi ministro be portfelio  
gudų reikalams ir ministro be portfelio žydų reikalams pranešimai, Steigiamojo 
Seimo įstatymas ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. spalio 13 d.   /   25

 234 Ministro be portfelio gudų reikalams J. Voronko kalba, pasakyta jam tapus  
Lietuvos V vyriausybės nariu   /   28

 235 Lietuvos Valstybės Tarybos 1919 m. spalio 15 d. (pristatoma E. Galvanausko  
Ministrų Kabineto deklaracija) ir spalio 16 d. (skaitomi frakcijų atstovų pareiškimai) 
posėdžiai   /   30

 236 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi P. Bermondto-Avalovo,  
taip pat latvių atstovo pasiūlymai, sprendžiama dėl leidimo lenkams įsteigti  
gimnaziją Ukmergėje ir svarstomi kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. spalio 17 d.   /   42

 237 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi įstatymo dėl mokesčių  
už nekilnojamąjį turtą, milicijos įstatymo ir kitų įstatymų projektai,  
protokolas. 1919 m. spalio 20 d.   /   44
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 238 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi komisijos Tiekimo  
ir maitinimo ministerijai likviduoti sudarymo, paliaubų tarp Lietuvos Valstybės  
ir Sovietų Rusijos sąlygos ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. spalio 22 d.   /   46

 239 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi valstybinių mokesčių  
už nekilnojamąjį turtą apskaičiavimo ir išieškojimo dėsniai, įstatymas  
dėl dvarų darbininkų šeimų aprūpinimo ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. spalio 24 d.   /   48

 240 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Valstybės mokesčių surinkimo 
įstatymas, įstatymas dėl palengvinimų valstybės bonų savininkams, taip pat svarstomi  
kiti įstatymai ir klausimai, protokolas. 1919 m. spalio 27 d.   /   50

 241 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi komisijos biudžetui patikrinti 
sudarymo, susisiekimo tarp Kauno ir Vilniaus, Lietuvos vyriausybės atstovų siuntimo 
į JAV ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. spalio 29 d.   /   52

 242 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi algų išmokėjimo valdininkams, 
Krašto apsaugos ministerijos finansų kontrolės, darbo valandų šventinėmis dienomis 
ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. spalio 31 d.   /   55

 243 Pieštuku ranka surašytos Ministrų Kabineto 1919 m. spalio mėnesio  
posėdžių darbotvarkės   /   56

 244 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymas dėl Valstybės 
mokesčių surinkimo ir sprendžiami kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. lapkričio 1 d.   /   58

 245 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Prekybos ir pramonės 
ministerijos sutarties su Lietuvių importo ir eksporto bendrove Curlle Hurvitz’a 
projektas, sprendžiama dėl kredito Žemės ūkio ir Valstybės turtų ministerijoms  
ir svarstomi kiti klausimai, protokolas. 1919 m. lapkričio 3 d.   /   61

 246 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymas dėl aštuonių valandų 
trukmės darbo dienos, kai kurių 1869 m. Kariškojo baudžiamojo kodekso straipsnių 
pakeitimas ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. lapkričio 5 d.   /   63

 247 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymas dėl mokesčių 
už valstybinį palikimą, užsienio reikalų ministro A. Voldemaro ir delegacijos prie 
Paryžiaus taikos konferencijos nario T. Naruševičiaus pranešimai ir kiti klausimai, 
protokolas. 1919 m. lapkričio 7 d.   /   66

 248 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas 1869 m. Karinio baudžiamojo 
statuto kai kurių straipsnių pakeitimas, įstatymas dėl Lietuvos piliečių, įstojusių į 
P. Bermondto-Avolovo ir P. Virgoličiaus kariuomenes, ir kiti klausimai, protokolas. 
1919 m. lapkričio 10 d.   /   67
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 249 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Draudimo draugijų  
įstatymo projektas, įstatymo dėl žyminio valstybinio mokesčio papildymas,  
Smolenske internuotų Lietuvos piliečių šelpimo ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. lapkričio 12 d.   /   69

 250 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma spaudos įstatymas ir  
įstatymas dėl medžių kainos, protokolas. 1919 m. lapkričio 14 d.   /   72

 251 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Geležinkelių komisijos 
pirmininko inžinieriaus S. Grinkevičiaus pranešimas ir Krašto apsaugos  
ministerijos Intendantūros dalies rekvizicijų klausimai, protokolas.  
1919 m. lapkričio 17 d.   /   73

 252 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi rekvizicijų, Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sudarymo, Lietuvos Laikinosios vyriausybės misijos JAV papildymo 
naujais nariais ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. lapkričio 18 d.   /   76

 253 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Aukštųjų kursų įstatai, 
protokolas. 1919 m. lapkričio 19 d.   /   80

 254 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įsakymo dėl valdžios perimtų 
baldų likvidacijos projektas, geležinės medžiagos iš Kauno tvirtovės rajono apkasų 
surinkimo sąmata ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. lapkričio 21 d.   /   82

 255 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymas dėl darbo dienos 
trukmės, sprendžiami degtinės pardavimo ir savivaldybių įstaigų kompetencijos 
klausimai, protokolas. 1919 m. lapkričio 24 d.   /   87

 256 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi paskolos, pasižymėjimo 
„Kryžiaus už Tėvynę“ peržiūrėjimo, degtinės pardavinėjimo ir kiti klausimai, 
protokolas. 1919 m. lapkričio 26 d.   /   87

 257 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Lietuvos komercijos  
banko įstatai, įsakymas dėl privačių ūkių nuomos ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. lapkričio 28 d.   /   90

 258 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymo dėl teismo  
kandidatų projektas, taip pat svarstomi laikinieji nuostatai dėl prekių išvežimo  
iš Lietuvos ir dėl jų gabenimo tranzitu per Lietuvą, protokolas.  
1919 m. gruodžio 1 d.   /   92

 259 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas atsakymas gen. Niessel’iui, 
Lietuvos vyriausybės atstovo Danijoje J. Savickio pranešimas, Susisiekimo 
ministerijos organizuojamų technikos kursų ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. gruodžio 3 d.   /   94

 260 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas generalinio komisaro  
K. Šalkauskio pranešimas apie vokiečių kariuomenės evakuaciją, Telšių automobilių 
bendrovės įstatai ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. gruodžio 5 d.   /   98
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 261 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Telšių automobilių bendrovės 
įstatai, demarkacijos linijos, derybų su Latvija ir kiti klausimai, protokolas.  
1919 m. gruodžio 9 d.   /   102

 262 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi sąmatų, vakarinių darbų 
apmokėjimo klausimai ir krašto apsaugos ministro padėjėjo A. Merkio pranešimas 
apie derybas su latviais, protokolas. 1919 m. gruodžio 10 d.   /   104

 263 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas užsienio reikalų ministro  
A. Voldemaro pranešimas, užsienio reikalų viceministro P. Klimo pranešimas  
apie derybas su latviais ir Biudžeto komisijos aplinkraštis, protokolas.  
1919 m. gruodžio 12 d.   /   107

 264 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma sutartis su „Skandinavisk 
Ekstrans“, prancūzų pasiūlymas dėl linų, sprendžiama dėl vokiečių rekvizuotų malkų 
ir svarstomi kiti klausimai, protokolas. 1919 m. gruodžio 13 d.   /   109

 265 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos Vidaus reikalų ministerijos 
sąmatos rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiams, sprendžiama dėl Karo 
aviacijos mokyklos ženklelio, protokolas. 1919 m. gruodžio 15 d.   /   112

 266 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos Vidaus reikalų  
ministerijos, Valstybės kontrolės ir Teisingumo ministerijos sąmatos rugsėjo,  
spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiams, protokolas.  
1919 m. gruodžio 16 d.   /   115

 267 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos Teisingumo, Krašto apsaugos 
ministerijų, ministrų be portfelio žydų ir gudų reikalams sąmatos rugsėjo, spalio, 
lapkričio, gruodžio mėnesiams, kitų įstaigų sąmatos ir kiti klausimai, protokolas. 
1919 m. gruodžio 17 d.   /   117

 268 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos Ministrų Kabineto,  
Užsienio reikalų ministerijos, Valstybės Tarybos ir Valstybės Prezidento sąmatos 
rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiams, taip pat spirito bravoro atidarymas 
Vilkaviškio apskrityje, protokolas. 1919 m. gruodžio 19 d.   /   120

 269 Priedas prie Ministrų kabineto posėdžio, įvykusio 1919 m. gruodžio 19 d., 
protokolo – Leidimas piliečiui L. Kulikauskui įrengti bravorą spirito varymui   /   122

 270 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi karininkų algų nustatymo, 
centrinių įstaigų etatų klausimai, patvirtintos Susisiekimo ir kitų ministerijų  
bei įstaigų įvairių laikotarpių sąmatos, protokolas. 1919 m. gruodžio 22 d.   /   122

 271 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvos svarstomi žydų kooperatyvo, Krašto 
apsaugos ministerijos pirktų maišų, austrų belaisvių gabenimo iš Rusijos per Lietuvą 
ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. gruodžio 23 d.   /   126
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 272 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas laikinasis įstatymas, 
reglamentuojantis žydų bendruomenių tarybų teises, ir įstatymo dėl kai kurių prieš 
vokiečių okupaciją arba vokiečių okupacijos metais padarytų skolų ir pasižadėjimų 
atitaisymų projektas, protokolas. 1919 m. gruodžio 29 d.   /   128

 273 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas delegacijos prie Paryžiaus 
taikos konferencijos nario inžinieriaus T. Naruševičiaus pranešimas, rekvizicijų 
įstatymas ir kiti klausimai, protokolas. 1919 m. gruodžio 30 d.   /   130

 274 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl kariuomenės vado 
išleidimo į Baltijos valstybių kariuomenių vadų suvažiavimą, svarstoma dėl mokesčių 
žydų bendruomenėms, protokolas. 1920 m. sausio 2 d.   /   135

 275 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma AB „Banga“ byla, 
amerikietiškų rūbų išdalijimas karininkams, mokesčiai žydų bendruomenėms, 
protokolas. 1920 m. sausio 4 d.   /   137

 276 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma prekių išvežimo iš Lietuvos 
tvarka, įstatymas dėl žemės perleidimo, sprendžiama dėl Steigiamojo Seimo  
rinkimų datos nustatymo ir susisiekimo tarp Vilniaus ir Kauno, protokolas.  
1920 m. sausio 5 d.   /   140

 277 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl Steigiamojo Seimo 
rinkimų dienos paskelbimo, svarstomos Vyriausiosios rinkimų komisijos sąmatos 
ir algos, sprendžiama dėl Žydų tarybos teisės apdėti mokesčiais gyventojus žydus, 
protokolas. 1920 m. sausio 7 d.   /   143

 278 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi geležinkelių kovencijos  
su Latvija, algų nustatymo karo gydytojams, žydų mokesčių ir leidimo baronui  
F. von der Roppui grįžti į Lietuvą klausimai, protokolas.  
1920 m. sausio 9 d.   /   145

 279 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame, išklausius T. Naruševičiaus pranešimą  
apie karinės brigados JAV kūrimą, nutarta šį darbą baigti, protokolas.  
1920 m. sausio 10 d.   /   150

 280 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymo dėl neapmokamų  
ir nuolatinių apmokamų traukinių bilietų išdavimo projektas, protokolas.  
1920 m. sausio 12 d.   /   154

 281 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas dienpinigių vykstantiems į 
užsienį valdininkams skyrimas, A. Merkio pranešimas apie Baltijos šalių kariuomenių 
vadų suvažiavimą Rygoje ir sprendžiama dėl pašto tarifo, protokolas.  
1920 m. sausio 13 d.   /   156

 282 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma įstatymas dėl žemės pirkimo  
ir įkeitimo, Žemės banko įstatai, sprendžiama dėl kreditų suteikimo Žvalgybos 
skyriui ir kiti klausimai, protokolas. 1920 m. sausio 14 d.   /   159
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 283 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi laikinieji prekių išvežimo 
nuostatai, sprendžiama dėl dienpinigių deleguojamiems asmenims, svarstomi 
Centrinio žydų banko įstatai, protokolas. 1920 m. sausio 16 d.   /   161

 284 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi susirinkimų įstatai,  
Lietuvos ir Lenkijos santykių ir prancūzų tarpininkavimo klausimai, protokolas.  
1920 m. sausio 19 d.   /   163

 285 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi centrinių įstaigų etatai, 
protokolas. 1920 m. sausio 20 d.   /   166

 286 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma dėl komisijos, kuri dalyvautų 
priimant vaistus iš Prancūzijos, sprendžiami valdininkų skyrimo, kariuomenės 
laipsnių nustatymo ir kiti klausimai, protokolas. 1920 m. sausio 21 d.   /   168

 287 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Emisijos banko klausimas  
ir JAV brigados organizavimo Lietuvoje sąlygos, protokolas.  
1920 m. sausio 25 d.   /   171

 288 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma įsakas dėl akcizo,  
įstatymas dėl slapto degtinės varymo, sprendžiami plentų naudojimo, mokesčio  
latvių traukiniams klausimai, protokolas. 1920 m. sausio 26 d.   /   175

 289 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi V. Duodžio bylos  
klausimai, Žydų tarybos teisė apmokestinti gyventojus žydus, įstatymas  
dėl kariškių aprūpinimo butais ir vokiečių valiutos kurso kritimas, protokolas. 
1920 m. sausio 28 d.   /   177

 290 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi K. Šalkauskio siuntimo  
į Kopenhagą dėl V. Duodžio bylos, maisto produktų išvežimo į Liepoją  
ir kiti klausimai, protokolas. 1920 m. sausio 30 d.   /   180

 291 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma dėl atlyginimų anglų 
karininkams ir išklausytas D. Zauniaus pranešimas apie Helsinkio konferenciją, 
protokolas. 1920 m. vasario 1 d.   /   183

 292 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl algos išmokėjimo  
anglų karininkams už 3 mėnesius, V. Duodžio bylos nutraukimo, užmokesčio  
anglų lakūnams, protokolas. 1920 m. vasario 3 d.   /   186

 293 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Lenkijos vyriausybės 
pasiūlymai, naujokų šaukimo įstatymo papildymas, farmaceutų mobilizacijos  
ir kiti klausimai, protokolas. 1920 m. vasario 6 d.   /   188

 294 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl linų sutarties, sudarytos 
su prancūzais, karo padėties panaikinimo, svarstoma dėl milicijos įstatymo, 
protokolas. 1920 m. vasario 9 d.   /   191
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 295 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl Vilniaus miesto 
maitinimo, karo padėties panaikinimo, kreditų perkėlimo ir paskyrimų dirbti, 
protokolas. 1920 m. vasario 11 d.   /   195

 296 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi taikos derybų su bolševikais, 
kredito skyrimo kariuomenės pulkų šventėms ir Baudžiamojo statuto papildymų 
klausimai, protokolas. 1920 m. vasario 13 d.   /   198

 297 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl kreditų pulkų šventėms 
ir Baudžiamojo statuto papildymų, protokolas. 1920 m. vasario 15 d.   /   201

 298 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl rinkimų į Steigiamąjį 
Seimą, karo padėties panaikinimo ir Baudžiamojo statuto papildymo, protokolas. 
1920 m. vasario 17 d.   /   205

 299 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl kredito angliai pirkti, 
svarstomos žemės skyrimo kariškiams laikinosios taisyklės, protokolas.  
1920 m. vasario 18 d.   /   210

 300 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl karo padėties 
panaikinimo, protokolas. 1920 m. vasario 20 d.   /   213

 301 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl prekių pardavimo,  
karo padėties panaikinimo, algų anglų karininkams mokėjimo ir svarstomi  
kiti klausimai, protokolas. 1920 m. vasario 22 d.   /   217

 302 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi valstybės iždinių etatai, kreditų 
skyrimas popieriui pirkti, karo padėties panaikinimo ir kiti klausimai, protokolas. 
1920 m. vasario 26 d.   /   222

 303 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl muitinių tarifo 
papildymo, Mažosios Lietuvos ir svarstomi kiti klausimai, protokolas.  
1920 m. vasario 27 d.   /   225

 304 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas kredito leidimas Finansų, 
prekybos ir pramonės ministerijai, algų nustatymo įstatymas ir sprendžiami  
kiti klausimai, protokolas. 1920 m. kovo 1 d.   /   229

 305 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi ministerijų darbuotojų etatai  
ir algos, protokolas. 1920 m. kovo 2 d.   /   232

 306 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi centrinių ir vietos įstaigų  
etatų ir algų, vakarinių darbų apmokėjimo bei Lietuvos pilietybės suteikimo  
plk. K. Kleščinskiui klausimai, protokolas. 1920 m. kovo 3 d.   /   234

 307 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi kreditai, muitinių tarifų, 
apmokėjimo kariškiams, alkoholinių gėrimų pardavimų ribojimo ir kiti klausimai, 
protokolas. 1920 m. kovo 5 d.   /   238
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 308 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi karo teismų įstatai, kalinių 
išlaikymo, amerikietiškų rūbų išdalijimo karininkams ir karo valdininkams teisėtumo 
klausimai, protokolas. 1920 m. kovo 6 d.   /   243

 309 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame svarstyti Karo įstatų XXII knygos papildymai  
ir Susisiekimo ministerijos etatai, protokolas. 1920 m. kovo 8 d.   /   247

 310 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Susisiekimo ministerijos 
valdininkų etatai, kredito suteikimas Mažosios Lietuvos Tarybai, sutartis su Austrija 
dėl karo belaisvių, sprendžiama dėl miško išvežimo į Vokietiją, protokolas.  
1920 m. kovo 10 d.   /   250

 311 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas geležinkelių tarifas ir 
įstatymas dėl privačių turtų sekvestravimo kariuomenės reikmėms, protokolas. 
1920 m. kovo 11 d.   /   254

 312 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl miškų išvežimo į 
Vokietiją ir anglių pirkimo joje, svarstomas gen. D. Odry pasiūlymas leisti įvežti į 
Klaipėdos kraštą grūdų ir kiti klausimai, protokolas. 1920 m. kovo 12 d.   /   256

 313 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Užsienio reikalų ministerijos 
etatai, Krašto apsaugos ministerijos sąmata, kreditų skyrimo ir jų perkėlimo valstybės 
institucijoms klausimai, protokolas. 1920 m. kovo 15 d.   /   261

 314 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama, ar išduoti Prancūzijos 
piliečiui Sorel leidimą atidaryti banką Lietuvoje, svarstomas įstatymo dėl pašalpų 
kariškiams ir jų šeimoms papildymas, T. Petkevičiaus pranešimas apie apsikeitimą 
belaisviais su bolševikais, protokolas. 1920 m. kovo 17 d.   /   266

 315 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl patalpų Steigiamajam 
Seimui, svarstomas Mažosios ir Didžiosios Lietuvos sujungimo akto įvertinimas  
ir kiti klausimai, protokolas. 1920 m. kovo 19 d.   /   269

 316 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl žyminių ženklų 
spausdinimo, svarstomi algų nustatymo Susisiekimo ministerijos valdininkams, 
komunistų uždarymo į koncentracijos stovyklas ir kiti klausimai, protokolas.  
1920 m. kovo 22 d.   /   272

 317 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma dėl garlaivio atplaukimo 
iš Tilžės, Vidaus reikalų ministerijos cirkuliarų dėl nepiliečių registracijos ir kiti 
klausimai, protokolas. 1920 m. kovo 24 d.   /   275

 318 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymo dėl privačių ūkių 
nuomai normavimo projektas, įstatymo žemei pirkti ir įkeisti pakeitimas ir kiti 
klausimai, protokolas. 1920 m. kovo 26 d.   /   279

 319 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma Aukštųjų kursų loterijos 
taisyklės, pašalpos skyrimo Vilniaus teatro studijai, privačių ūkių nuomai normuoti 
įstatymo projektas, protokolas. 1920 m. kovo 29 d.   /   284
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 320 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi AB „Spindulys“,  
„Nemunas“, Lietuvos garlaivių bendrovės įstatai ir kiti klausimai, protokolas.  
1920 m. kovo 31 d.   /   287

 321 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas įstatymo dėl karo cenzūros 
papildymas ir papildomi įstatymai dėl apmokėjimo kariškiams bei avansų jiems 
išdavimo, protokolas. 1920 m. balandžio 1 d.   /   291

 322 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos sąmatos 1920 metams,  
Kauno miesto valdybos finansai ir kiti klausimai, protokolas.  
1920 m. balandžio 9 d.   /   293

 323 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl V. Daumanto  
ir J. Šaulio  Šveicarijoje be leidimo pripirktų brangių baldų likvidavimo,  
Lietuvos pilietybės suteikimas K. Kleščinskiui ir kiti klausimai, protokolas.  
1920 m. balandžio 12 d.   /   296

 324 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo nuspręsta pratęsti rinkimus  
į Steigiamąjį Seimą iki balandžio 16 d., svarstomas dvarų darbininkų atleidimo 
įstatymas, latvių karininko priėmimas į Lietuvos karo tarnybą, protokolas.  
1920 m. balandžio 14 d.   /   299

 325 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sprendžiama dėl susisiekimo  
su Mažąja Lietuva, svarstomas ministerijų etatų papildymas ir kiti klausimai, 
protokolas. 1920 m. balandžio 15 d.   /   302

 326 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo sudaroma sąmata Steigiamojo Seimo 
susirinkimo rūmams paruošti, renkama delegacija taikos deryboms su Sovietų Rusija, 
svarstomas dvarų darbininkų įstatymas ir tranzito per Lietuvą klausimai, protokolas. 
1920 m. balandžio 19 d.   /   308

 327 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi ir tvirtinami ministerijų  
ir ministro be portfelio žydų reikalams kanceliarijos etatai, protokolas.  
1920 m. balandžio 20 d.   /   311

 328 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma delegacijos deryboms su 
Sovietų Rusija vesti sudėtis, ministerijų etatai ir kreditai, taip pat kiti klausimai, 
protokolas. 1920 m. balandžio 21 d.   /   314

 329 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma, ar sutikti vesti Maskvoje 
taikos derybas su bolševikais, įstatymo dėl kariškių aprūpinimo žeme papildymai  
ir kiti klausimai, protokolas. 1920 m. balandžio 23 d.   /   316

 330 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma derėtis dėl taikos turinčios 
vykti į Maskvą delegacijos sudėtis, delegacijai pareiškiamos pastabos dėl sutarties 
projekto, protokolas. 1920 m. balandžio 26 d.   /   320
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 331 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma derėtis dėl taikos siunčiamos  
į Maskvą delegacijos sąmata ir sutarties teksto projektas, protokolas.  
1920 m. balandžio 27 d.   /   324

 332 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas taikos sutarties  
su Sovietų Rusija teksto projektas, protokolas. 1920 m. balandžio 28 d.   /   326

 333 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas taikos sutarties  
su Sovietų Rusija projektas, protokolas. 1920 m. balandžio 29 d.   /   328

 334 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas St. Šilingo priskyrimas prie 
derybų delegacijos, taip pat svarstomi taikos sutarties su Rusija projekto straipsniai 
dėl sienų ir kompensacijų auksu, protokolas. 1920 m. balandžio 30 d.   /   331

 335 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame Valstybės iždas buvo įgaliotas išduoti Krašto 
apsaugos ministerijai 14 mln. auksinų išlaidoms padengti, svarstyta dėl kredito 
Vyriausiajai rinkimų komisijai skyrimo ir įstatymo dėl kariškių aprūpinimo žeme 
papildymai, protokolas. 1920 m. gegužės 3 d.   /   333

 336 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma Vidaus reikalų ministerijos 
sąmata metams, leidimas „Saulės“ draugijai statyti tvoras ir kiti klausimai, 
protokolas. 1920 m. gegužės 4 d.   /   336

 337 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma Teisingumo ministerijos 
sąmata 1920 metams ir mokesčių įstatymų projektai, protokolas.  
1920 m. gegužės 5 d.   /   339

 338 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos sąmatos,  
mokesčių įstatymų projektai, akcinių bendrovių įstatai, protokolas.  
1920 m. gegužės 7 d.   /   341

 339 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame gegužės 15 d. buvo paskelbta nedarbo diena  
dėl Steigiamojo Seimo atidarymo, priimta ministerijų sąmatos 1920 metams,  
taip pat Karo sanitarijos mokyklos įstatymas, protokolas.  
1920 m. gegužės 10 d.   /   344

 340 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma ministerijų sąmatos  
1920 metams, Susisiekimo ministerijos etatai, rinkliavos už į Kauną įvežamas  
prekes, protokolas. 1920 m. gegužės 11 d.   /   347

 341 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomos Karo sanitarijos kursų 
taisyklės, išklausyta A. Voldemaro kalba apie Lietuvos pripažinimo galimybes, 
sprendžiama dėl ministerijų ir Valstybės Prezidento sąmatų 1920 metams, 
protokolas. 1920 m. gegužės 12 d.   /   349

 342 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma ministerijų sąmatos  
1920 metams, etatų papildymai ir kiti klausimai, protokolas.  
1920 m. gegužės 13 d.   /   352
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 343 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstoma butų samdymo  
miestuose ir miesteliuose įstatymas, globos įstatymo projektas, taisyklės  
žyginiams arkliams gauti ir duoti, protokolas. 1920 m. gegužės 19 d.   /   354

 344 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Tiekimo ir maitinimo 
ministerijos likvidavimo įstatymo pakeitimai, akcinių bendrovių „Venta“, 
„Engelman“, Lietuvos atstatymo bendrovės skyriaus Kaune ir kiti klausimai, 
protokolas. 1920 m. gegužės 31 d.   /   357

 345 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi valstybinės spaustuvės 
sutvarkymo, svetimšalių registracijos, susisiekimo sutarties su Latvija,  
Lietuvos Valstybės Konstitucijos projekto klausimai, protokolas.  
1920 m. birželio 8 d.   /   360

 346 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomas Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos projektas, protokolas. 1920 m. birželio 10 d.   /   362

 347 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo išklausytas B. Balučio pranešimas  
apie derybas su Sovietų Rusija, Ministro Pirmininko pranešimas apie padėtį 
Klaipėdos krašte, svarstomi Eltos etatų ir sąmatos klausimai, protokolas.  
1920 m. birželio 14 d.   /   363

 348 Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi Laikinosios Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos straipsniai ir mirties bausmės klausimas, įstatymo žydų metrikoms  
vesti pakeitimas, pasų įstatų pakeitimas ir kiti einamieji klausimai, protokolas.  
1920 m. birželio 16 d.   /   365

Priedas Nr. 1
Lietuvos Valstybės vyriausybių sudėtis 
1918 m. lapkričio 9 d.–1920 m. birželio 16 d.   /   368
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