
 

1. Lietuvos valstybinės šventės 

Naujieji metai, bet naujamečiai sveikinimai 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena 

Velykos, bet velykiniai kiaušiniai, velykinis tortas arba Velykų kiaušiniai, Velykų tortas (Sveiki 

sulaukę šventų Velykų!) 

Tarptautinė darbo diena 

Joninės (Rasos) 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena 

Žolinė (Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų diena) 

Visų Šventųjų diena 

Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena 

Kūčių diena 

Kalėdos, bet kalėdinis koncertas, kalėdinė eglutė, kalėdinės dovanos arba Kalėdų 

koncertas, Kalėdų pyragas, Kalėdų eglutė, Kalėdų dovanos (Džiaugsmingų šventų Kalėdų!) 

 

2. Tautinės ir religinės šventės 

Trys karaliai (sausio 6 d.) 

Pusiaužiemis, šv. Pauliaus atsivertimas (sausio 25 d.) 

Perkūno diena, Grabnyčios, Kristaus paaukojimo šventė (vasario 2 d.) 

Užgavėnės (tarp vasario 5 d. ir kovo 6 d.) 

Pelenų diena (pirma diena po Užgavėnių) 

Juozapinės, Pempės diena (kovo 19 d.) 

Melagių diena (balandžio 1 d.) 

Gavėnia (nuo Užgavėnių iki Velykų) 

Verbų sekmadienis (savaitę prieš Velykas) 

Jurginės, Ganiklio diena (balandžio 23 d.) 

Motinos diena (pirmasis gegužės mėn. sekmadienis) 

Šv. Stanislovas, Cibulinis (gegužės 8 d.) 

Draugystės diena, Meilės diena, deivės Mildos šventė (gegužės 13 d.) 

Atvelykis (nuo Velykų iki Sekminių) 

Šeštinės (Kristaus dangun įžengimo šventė) (6 savaitės po Velykų) 

Sekminės (7 savaitės po Velykų) 

Tėvo diena (pirmasis birželio mėn. sekmadienis) 

Rasos, Joninės (birželio 24 d.) 

Šilinės (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena) (rugsėjo 8 d.) 

Dagotuvės (Dagos šventė) (rugsėjo 29 d.) 

Adventas (nuo lapkričio mėn. 28 d. iki Kūčių) 

Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė (gruodžio 8 d.) 

 

3. Atmintinos dienos 

Lietuvos vėliavos diena (sausio 1 d.) 

Laisvės gynėjų diena (sausio 13 d.) 

Klaipėdos krašto diena (sausio 15 d.) 

Vilniaus pagarsinimo diena (sausio 25 d.) 



Pasaulinė ligonių diena (vasario 11 d.) 

Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena (kovo 4 d.) 

Tarptautinė moterų solidarumo diena (kovo 8 d.) 

Lietuvos vardo diena (kovo 9 d.) 

Žemės diena (kovo 20 d.) 

Tarptautinė teatro diena (kovo 27 d.) 

Lietuvos įstojimo į NATO diena (kovo 29 d.) 

Saugaus eismo diena (balandžio 6 d.) 

Pasaulinė sveikatos diena (balandžio 7 d.) 

Kultūros diena (balandžio 15 d.) 

Lietuvos energetikų diena (balandžio 17 d.) 

Medicinos darbuotojų diena (balandžio 27 d.) 

Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena (balandžio 28 d.) 

Pasaulinė gyvybės diena, Geologų diena (paskutinis balandžio mėn. sekmadienis) 

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena (gegužės 1 d.) 

1791 m. pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje diena (gegužės 3 d.) 

Ugniagesių globėjo šv. Florijono diena (gegužės 4 d.) 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena (gegužės 7 d.) 

Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena (gegužės 8 d.) 

Europos diena (gegužės 9 d.) 

Pagarbos mokesčių mokėtojams diena (gegužės 11 d.) 

Pilietinio pasipriešinimo diena (gegužės 14 d.) 

Steigiamojo Seimo susirinkimo diena, Tarptautinė šeimos diena( gegužės 15 d.) 

Pasaulinė informacinės visuomenės diena (gegužės 17 d.) 

Lietuvos tautinių bendrijų diena (gegužės 21 d.) 

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena (trečiasis gegužės mėn. 

sekmadienis) 

Tarptautinė dingusių vaikų diena (gegužės 25 d.) 

Tarptautinė vaikų gynimo diena (birželio 1 d.) 

Sąjūdžio diena (birželio 3 d.) 

Gedulo ir vilties diena (birželio 14 d.) 

Okupacijos ir genocido diena (birželio 15 d.) 

Birželio sukilimo diena (birželio 23 d.) 

Globėjų diena (pirmasis liepos mėn. sekmadienis) 

Durbės mūšio diena (liepos 13 d.) 

Žalgirio mūšio diena (liepos 15 d.) 

Agronomų diena (liepos 16 d.) 

Pasaulio lietuvių vienybės diena (liepos 17 d.) 

Jūros diena ir Žvejų diena (paskutinis liepos mėn. sekmadienis) 

Romų genocido diena (rugpjūčio 2 d.) 

Tarptautinė jaunimo diena (rugpjūčio 12 d.) 

Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena (rugpjūčio 23 d.) 

Laisvės diena (rugpjūčio 31 d.) 

Mokslo ir žinių diena (rugsėjo 1 d.) 

Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už 

Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena (rugsėjo 8 d.) 



Statybininkų diena (antrasis rugsėjo mėn. šeštadienis) 

Baltų vienybės diena (rugsėjo 22 d.) 

Lietuvos žydų genocido diena (rugsėjo 23 d.) 

Lietuvos socialinių darbuotojų diena (rugsėjo 27 d.) 

Tuskulėnų aukų atminimo diena (rugsėjo 28 d.) 

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena (spalio 1 d.) 

Kūno kultūros ir sporto diena (pirmasis spalio mėn. šeštadienis) 

Tarptautinė mokytojų diena (spalio 5 d.) 

Vietos savivaldos diena (spalio 10 d.) 

Derliaus diena (antrasis spalio mėn. šeštadienis) 

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena (spalio 16 d.) 

1791 m. Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio įžado paskelbimo diena (spalio 20 d.) 

Konstitucijos diena (spalio 25 d.) 

Reformacijos diena (spalio 31 d.) 

Tarptautinė tolerancijos diena (lapkričio 16 d.) 

Lietuvos kariuomenės diena (lapkričio 23 d.) 

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena (lapkričio 30 d.) 

Lietuvos advokatūros diena (gruodžio 3 d.) 

Tarptautinė žmogaus teisių diena (gruodžio 10 d.) 

Lietuvos teismų diena (gruodžio 15 d.) 


