ŠVENČIŲ IR ATMINTINŲ DIENŲ PAVADINIMŲ KIRČIAVIMAS
Oficialių švenčių ir atmintinų dienų pavadinimų kirčiavimas:
1) sausio 1-oji – Naujų̃jų mẽtų dienà, Lietuvõs vė̃liavos dienà;
2) sausio 13-oji – Láisvės gynė́ jų dienà;
3) sausio 15-oji – Klaĩpėdos krãšto dienà;
4) sausio 25-oji – Vìlniaus pagársinimo dienà;
5) vasario 11-oji – Pasáulinė ligónių dienà;
6) vasario 16-oji – Lietuvõs valstýbės atkūrìmo dienà;
7) kovo 4-oji – Lietuvõs globė́ jo šv. Kazìmiero dienà;
8) kovo 8-oji – Tarptautìnė móterų solidarùmo dienà;
9) kovo 11-oji – Lietuvõs nepriklausomýbės atkūrìmo dienà;
10) kovo 20-oji – Žẽmės dienà;
11) kovo 27-oji – Tarptautìnė teãtro dienà;
12) kovo 29-oji – Lietuvõs įstojìmo į̃ NATO dienà;
13) balandžio 6-oji – Saugaũs eĩsmo dienà;
14) balandžio 7-oji – Pasáulinė sveikãtos dienà;
15) balandžio 15-oji – Kultū̃ ros dienà;
16) balandžio 17-oji – Lietuvõs energètikų dienà;
17) balandžio 27-oji – Medicìnos darbúotojų dienà;
18) balandžio 28-oji – Pasáulinė darbúotojų saugõs ir ̃ sveikãtos dienà;
19) balandžio paskutinis sekmadienis – Pasáulinė gyvýbės dienà, Geològų dienà;
20) gegužės 1-oji – Tarptautìnė dárbo dienà, Lietuvõs įstojìmo į̃ Euròpos Są́jungą dienà;
21) gegužės 3-ioji – 1791 m. pirmõsios rašýtinės Konstitùcijos Euròpoje dienà;
22) gegužės 4-oji – Ugniagesių̃ globė́ jo šv. Florijõno dienà;
23) gegužės pirmasis sekmadienis – Mótinos dienà;
24) gegužės 7-oji – Spaudõs atgavìmo, kalbõs ir ̃ knỹgos dienà;
25) gegužės 8-oji – Añtrojo pasáulinio kãro aukų̃ atminìmo dienà;
26) gegužės 9-oji – Euròpos dienà;
27) gegužės 11-oji – Pagarbõs mókesčių mokė́ tojams dienà;
28) gegužės 14-oji – Piliẽtinio pasipríešinimo dienà;
29) gegužės 15-oji – Steĩgiamojo Seĩmo susirinkìmo dienà, Tarptautìnė šeimõs dienà;
30) gegužės 17-oji – Pasáulinė informãcinės visúomenės dienà;
31) gegužės 21-oji – Lietuvõs tautìnių bendrìjų dienà;

32) gegužės trečiasis sekmadienis – Partizãnų pagerbìmo, kariúomenės ir ̃ visúomenės
vienýbės dienà;
33) gegužės 25-oji – Tarptautìnė diñgusių vaikų̃ dienà;
34) birželio 1-oji – Tarptautìnė vaikų̃ gynìmo dienà;
35) birželio 3-ioji – Są́jūdžio dienà;
36) birželio pirmasis sekmadienis – Tė́ vo dienà;
37) birželio 14-oji – Gẽdulo ir ̃ viltiẽs dienà;
38) birželio 15-oji – Okupãcijos ir ̃ genocìdo dienà;
39) birželio 23-ioji – Biržẽlio sukilìmo dienà;
40) birželio 24-oji – Rasõs ir ̃ Jõninių dienà;
41) liepos pirmasis sekmadienis – Globė́ jų dienà;
42) liepos 6-oji – Valstýbės (Lietuvõs karãliaus Mìndaugo karūnãvimo) dienà;
43) liepos 13-oji – Dùrbės mū̃ šio dienà;
44) liepos 15-oji – Žálgirio mū̃ šio dienà;
45) liepos 16-oji – Agronòmų dienà;
46) liepos 17-oji – Pasáulio lietùvių vienýbės dienà;
47) liepos paskutinis sekmadienis – Jū́ ros dienà ir ̃ Žvejų̃ dienà;
48) rugpjūčio 12-oji – Tarptautìnė jaunìmo dienà;
49) rugpjūčio 15-oji – Žõlinė (Švč. Mergẽlės Marìjos ėmìmo į̃ dañgų dienà);
50) rugpjūčio 23-ioji – Euròpos dienà stalinìzmo ir ̃ nacìzmo aukóms atmiñti ir ̃ Báltijos
kẽlio dienà;
51) rugpjūčio 31-oji – Láisvės dienà;
52) rugsėjo 1-oji – Mókslo ir ̃ žinių̃ dienà;
53) rugsėjo 8-oji – Šilìnė (Švč. Mergẽlės Marìjos gimìmo dienà), Výtauto Dìdžiojo
karūnãvimo ir ̃ Padėkõs ùž Lietuvõs nepriklausomýbės ir ̃ láisvės apgynìmą dienà;
54) rugsėjo antrasis šeštadienis – Statýbininkų dienà;
55) rugsėjo 22-oji – Báltų vienýbės dienà;
56) rugsėjo 23-ioji – Lietuvõs žỹdų genocìdo atminìmo dienà;
57) rugsėjo 27-oji – Lietuvõs sociãlinių darbúotojų dienà;
58) rugsėjo 28-oji – Tuskulė́ nų aukų̃ atminìmo dienà;
59) spalio 1-oji – Tarptautìnė pagyvẽnusių žmonių̃ dienà;
60) spalio pirmasis šeštadienis – Kū́ no kultū̃ ros ir ̃ spòrto dienà;
61) spalio 5-oji – Tarptautìnė mókytojų dienà;
62) spalio 10-oji – Viẽtos savìvaldos dienà;
63) spalio antrasis šeštadienis – Derl̃ iaus dienà;

64) spalio 16-oji – Mažõsios Lietuvõs gyvéntojų genocìdo dienà;
65) spalio 20-oji – 1791 m. Abiejų̃ Tautų̃ (Lietuvõs ir ̃ Lénkijos) tarpùsavio į́žado
paskelbìmo dienà;
66) spalio 25-oji – Konstitùcijos dienà;
67) lapkričio 1-oji – Visų̃ Šventų̃jų dienà;
68) lapkričio 2-oji – Mìrusiųjų atminìmo (Vė̃linių) dienà;
69) lapkričio 16-oji – Tarptautìnė toleráncijos dienà;
70) lapkričio 23-ioji – Lietuvõs kariúomenės dienà;
71) lapkričio 30-oji – Mažõsios Lietuvõs prisijungìmo priẽ Didžiõsios Lietuvõs ãkto
dienà;
72) gruodžio 3-ioji – Lietuvõs advokatū̃ ros dienà;
73) gruodžio 10-oji – Tarptautìnė žmogaũs téisių dienà;
74) gruodžio 15-oji – Lietuvõs teismų̃ dienà;
75) gruodžio 24-oji – Kū̃ čių dienà;
76) gruodžio 25-oji ir 26-oji – Kalė̃dų diẽnos;
77) Velýkos.
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