
Lietuvos Respublikos 

valstybinės šventės



 Sausio 1 d.Naujieji metai

 Vasario 16 d.Lietuvos valstybės atkūrimo diena

 Kovo 11 d.Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

 Pirmasis sekmadienis ir pirmadienis po pirmos pilnaties po pavasario 
lygiadienio - Velykos

 Gegužės 1 d.Tarptautinė darbo diena

 Birželio 24 d.Rasos ir Joninių diena

 Liepos 6 d.Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos 
giesmės diena

 Rugpjūčio 15 d.Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena)

 Lapkričio 1 d.Visų Šventųjų diena

 Lapkričio 2 d.Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena

 Gruodžio 24 d.Kūčios

 Gruodžio 25-26 d.Kalėdos



Vasario 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo

diena

 Šią dieną buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad 

atkuriama Lietuvos Valstybė, ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada 

nors buvusių su kitomis tautomis. Tolimesnį valstybės likimą bei santvarką 

pavesta kurti Atkuriamajam Seimui.

 Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, po to, kai dr. Jonas Basanavičius 

rado kompromisą tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų. Šiuo 

metu čia veikia Signatarų namų muziejus – Lietuvos nacionalinio muziejaus 

filialas.



Kovo 11 – Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena

 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. 

svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir 

Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 

16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo 

turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas 

Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.



Velykos
 Velykos arba šventos Velykos, Kristaus prisikėlimas – seniausia ir 

svarbiausia krikščionių šventė.

 Švenčiama paminėti Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo, kuris 

laikomas viso krikščioniškojo mokymo pagrindu. Naujajame 

Testamente rašoma, kad tai įvykę trečią dieną po Kristaus mirties (mirties 

dieną skaičiuojant kaip pirmą dieną).

 Velykų data nustatoma pagal Mėnulio-Saulės kalendorių ir Vakarų bažnyčiose 

Velykos visada švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos pavasario (po 

pavasario lygiadienio) pilnaties. Toks būdas apskaičiuoti Velykų datą 

nustatytas 325 m. Pirmojo Nikėjos susirinkimo metu. Pagal Grigaliaus 

kalendorių ši data anksčiausiai būna kovo 22 d., o vėliausiai balandžio 25 

dieną. 



Gegužės 1 – Tarptautinė darbo diena

 Organizatorių teigimu, dabar Tarptautinės darbininkų šventės metu siekiama 

atkreipti dėmesį į darbininkų teises, padėti bedarbiams įveikti skurdą, 

pasirūpinti darbininkų sauga ir sveikata.



Birželio 24 – Rasos (Joninės)

 Jonìnės (šalutinis kirčiavimo normos variantas – Jõninės) – šventė, švenčiama 

birželio 24 d., taip pat naktį iš birželio 23 į 24 d., maždaug tuo metu, kai 

Šiaurės pusrutulyje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis (vasaros 

saulėgrįža). Šios šventės ištakos Lietuvoje – Rasos šventė, neretai vadinama 

daugiskaita (Rasos) ir Latvijoje – Janių šventė. Po krikšto ši šventė susieta su 

šv. Jono Krikštytojo gimimo diena.



Liepos 6 – Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės 

diena

 Šią dieną 1253 m. buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius 

Mindaugas. Švenčiama nuo 1991 m.



Rugpjūčio 15 – Žolinė
 Dar vadinama Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmėmis. 

Šventės ištakos – Jeruzalė, IV a. pab. (Rytų Bažnyčioje šventės pavadinimas 

Dormitio – „Užmigimas“). Tai pati seniausia ir garbingiausia šv. Marijos 

šventė. Vakaruose ji minima nuo VI-VII a. Lietuvoje liaudiškas šios šventės 

pavadinimas – Žolinė, kadangi per iškilmingas šventės Mišias šventinami 

žolynai. 



Lapkričio 1 – Visų šventųjų diena

 Diena, kai pagerbiami visi šventieji. Švenčiama lapkričio 1 d. Šventė skirta 

paminėti žmonėms, po mirties paskelbtiems šventaisiais. Tikima, kad šventieji 

padeda žmonėms, jei jiems meldžiamasi. Lapkričio 1-ąją liturgine šventųjų 

atminimo švente paskelbė popiežius Bonifacas IV VII a. pradžioje. 998 m. 

popiežius Grigalius šventę papildė lapkričio 2-ąja, skirta pagerbti mirusiuosius 

– Lietuvoje tą dieną minimos Vėlinės, ir abi šventės visuomenėje neretai 

minimos kaip viena.



Gruodžio 24 – Šv. Kūčios

 Kūčios – Kalėdų išvakarėse (gruodžio 24 d.) švenčiama šventė. Dabar tai 

paprastai yra šeimos ar artimiausių draugų vakarienė.

 Kūčios būdavo didelė šventė prie apeiginio stalo, lydima apeigų, burtų, aukų. 

Prieš Kūčias žmonės stengėsi užbaigti darbus. Kūčių dieną buvo draudžiama 

malti, skaldyti malkas, kulti, nes triukšmą sukeliantys darbai būsimą vasarą 

sukelia audringus debesis su krušomis. 

 Kūčias pradėdavo valgyti užtekėjus Vakarinei žvaigždei. Stalą apdėdavo šienu, 

dalį jo dėdavo ir pastalėn. Ant šieno klodavo staltiesę ir statydavo patiekalus. 

Prieš valgydami visi atsistodavo. Vyriausiasis garsiai melsdavosi, o paskui visi 

vieni kitiems linkėdavo sveikatos, laimės. Pirmiausia valgydavo kūčią. Dalis 

maisto būdavo atiduodama vėlėms, paaukojama dievams. Verti dėmesio yra 

Kūčių burtai. 



Gruodžio 25-26 d. – Šv. Kalėdos

 Kalėdos arba šventos Kalėdos – senas šaknis turinti žiemos saulėgrįžos, saulės 

sugrįžimo šventė.



Gražių visų švenčių !


