ATMINTINĖ
TAISYKLINGAS ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ PAVADINIMŲ RAŠYMAS
Bendrosios švenčių ir renginių pavadinimų rašymo normos:
Didžiosiomis raidėmis pradedami rašyti švenčių ir renginių pavadinimai. Jei
pavadinimą sudaro keli žodžiai, tai tik pirmasis rašomas didžiąja raide, pvz.: Naujieji metai, Lietuvos
valstybės atkūrimo diena, Motinos diena, Jurbarko krašto šventė, Kapinių diena, Visų šventųjų diena.
Dažnai kalendorinį šventės pavadinimą žmonės labiau vartoja negu prasminį tos šventės
pavadinimą. Tai nėra įteisinta įstatymuose, tačiau vartoti tikrai galima. Tokio šventės pavadinimo
pirmasis žodis rašomas didžiąja raide. Taigi, švenčiame Kovo 11-ąją (arba Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dieną), Rugsėjo 1-ąją (arba Mokslo ir žinių dieną). Tais atvejais, kai
drauge vartojamas prasminis ir kalendorinis šventės pavadinimas, o mėnuo ir diena suvokiami kaip
data, tai ši data didžiąja raide nerašoma, pvz.: Lietuvos valstybės atkūrimo diena švenčiama vasario
16-ąją, Žalgirio mūšio diena yra liepos 15-oji.
Religinių švenčių pavadinimus galima vartoti be žodžio šventas, tačiau jeigu šis žodis
ar jo sutrumpinimas šv. vartojamas, tai jį reikia rašyti mažąja raide. Tačiau kartais (ypač religiniuose
tekstuose) didžioji raidė gali būti vartojama, pvz.: šv. Velykos (ir Šv. Velykos), šv. Kalėdos (ir Šv.
Kalėdos). Trumpiniai šv. ir švč. didžiąja raide rašomi tuomet, kai jie yra geografinio ar kitokio tikrinio
pavadinimo pirmieji žodžiai, pvz.: Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia, Šv. Morkaus aikštė, Šv. Roko
atlaidai, Klaipėdos Šv. Jono bažnyčia, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Stilistiškai didžiąja raide
rašomi labai svarbūs religiniai terminai, pvz.: Šventasis Raštas, Šventasis Tėvas, Švenčiausiasis
Sakramentas. Lietuvoje yra švenčiamos: Trijų karalių šventė (bet gali būti rašoma – Trijų Karalių
šventė, Trys Karaliai), Užgavėnės, Pelenų diena, Velykos, Vėlinės. Religinių laikotarpių pavadinimai
rašomi mažąja raide, pvz.: gavėnia, adventas, pasninkas, šabas.
Renginių pavadinimai, sudaryti iš vietovardžio ir renginio rūšį nurodančio žodžio,
rašomi be kabučių, pvz.: Viešvilės miestelio šventė, Lietuvos medkirčių čempionatas Smalininkuose,
Jurginės Motiškiuose. Simboliniai renginių pavadinimai rašomi su kabutėmis, pvz.: „Verslo dienos“,
„Motojurginės 2019“, „Europos muziejų naktis“.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso, paskelbto Teisės aktų registre adresu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/index (TAR identifikacinis kodas 23709), 123 straipsnyje pateikti tokie
oficialių švenčių dienų pavadinimai:
Naujųjų metų diena,
Lietuvos valstybės atkūrimo diena,
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena,
Velykų dienos,
Tarptautinė darbo diena,
Motinos diena,
Tėvo diena,
Rasos ir Joninių diena,
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena,
Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena),
Visų Šventųjų diena1,
Kūčių diena,
Kalėdų dienos.
Lietuvoje taip pat oficialiai minimos arba švenčiamos atmintinos dienos. Tai
reikšmingos dienos, susijusios su esminiais Lietuvos valstybingumo kūrimo ir įtvirtinimo faktais ir
(ar) įvykiais, visuotinių vertybių propagavimu, atminimo kultūros ir gyvosios istorijos išsaugojimu.
Darbo kodekse įrašytas stilistinis pavadinimo variantas (abu žodžiai pradedami didžiąja raide), tačiau laikantis bendrųjų
rašybos taisyklių tik pirma šventės pavadinimo raidė turėtų būtų didžioji (Visų šventųjų diena).
1

1997 metais buvo išleistas Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas, užregistruotas leidinyje
„Valstybės žinios“ (1997-07-16, Nr. 67-1672). Šios atmintinės rengimo metu įstatyme (jį galima rasti
Teisės aktų registre adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/index (TAR identifikacinis kodas
0971010ISTAVIII-397) buvo pateiktas 69 atmintinų dienų sąrašas:
Kalendorinė diena
Sausio 1-oji
Sausio 13-oji
Sausio 15-oji
Sausio 25-oji
Vasario 11-oji
Kovo 4-oji
Kovo 8-oji
Kovo 9-oji
Kovo 20-oji
Kovo 27-oji
Kovo 29-oji
Balandžio 6-oji
Balandžio 7-oji
Balandžio 15-oji
Balandžio 17-oji
Balandžio 27-oji
Balandžio 28-oji
Balandžio paskutinis
sekmadienis
Gegužės 1-oji
Gegužės 3-ioji
Gegužės 4-oji
Gegužės 7-oji
Gegužės 8-oji
Gegužės 9-oji
Gegužės 11-oji
Gegužės 14-oji
Gegužės 15-oji

Atmintinos dienos pavadinimas
Lietuvos vėliavos diena
Laisvės gynėjų diena
Klaipėdos krašto diena
Vilniaus pagarsinimo diena
Pasaulinė ligonių diena
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena
Tarptautinė moterų solidarumo diena
Lietuvos vardo diena
Žemės diena
Tarptautinė teatro diena
Lietuvos įstojimo į NATO diena
Saugaus eismo diena
Pasaulinė sveikatos diena
Kultūros diena
Lietuvos energetikų diena
Medicinos darbuotojų diena
Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena
Pasaulinė gyvybės diena
Geologų diena
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena
1791 m. pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje diena
Ugniagesių globėjo šv. Florijono diena
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena
Europos diena
Pagarbos mokesčių mokėtojams diena
Pilietinio pasipriešinimo diena
Steigiamojo Seimo susirinkimo diena
Tarptautinė šeimos diena
Gegužės 17-oji
Pasaulinė informacinės visuomenės diena
Gegužės 21-oji
Lietuvos tautinių bendrijų diena
Gegužės
trečiasis Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena
sekmadienis
Gegužės 25-oji
Tarptautinė dingusių vaikų diena
Birželio 1-oji
Tarptautinė vaikų gynimo diena
Birželio 3-ioji
Sąjūdžio diena
Birželio 14-oji
Gedulo ir vilties diena
Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena
Birželio 15-oji
Okupacijos ir genocido diena
Birželio 23-ioji
Birželio sukilimo diena
Liepos
pirmasis Globėjų diena
sekmadienis
Liepos 13-oji
Durbės mūšio diena
Liepos 15-oji
Žalgirio mūšio diena
Liepos 16-oji
Agronomų diena

Pasaulio lietuvių vienybės diena
Jūros diena
Žvejų diena
Romų genocido atminimo diena
Tarptautinė jaunimo diena
Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti
Baltijos kelio diena
Rugpjūčio 31-oji
Laisvės diena
Rugsėjo 1-oji
Mokslo ir žinių diena
Rugsėjo 8-oji
Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena)
Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir
laisvės apgynimą diena
Rugsėjo
antrasis Statybininkų diena
šeštadienis
Rugsėjo 22-oji
Baltų vienybės diena
Rugsėjo 23-ioji
Lietuvos žydų genocido atminimo diena
Rugsėjo 27-oji
Lietuvos socialinių darbuotojų diena
Rugsėjo 28-oji
Tuskulėnų aukų atminimo diena
Spalio 1-oji
Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
Spalio
pirmasis Kūno kultūros ir sporto diena
šeštadienis
Spalio 5-oji
Tarptautinė mokytojų diena
Spalio 10-oji
Vietos savivaldos diena
Spalio
antrasis Derliaus diena
šeštadienis
Spalio 16-oji
Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena
Spalio 20-oji
1791 m. Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio įžado paskelbimo
diena
Spalio 25-oji
Konstitucijos diena
Spalio 31-oji
Reformacijos diena
Lapkričio 2-oji
Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena2
Lapkričio 16-oji
Tarptautinė tolerancijos diena
Lapkričio 23-ioji
Lietuvos kariuomenės diena
Lapkričio 30-oji
Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena
Gruodžio 3-ioji
Lietuvos advokatūros diena
Gruodžio 10-oji
Tarptautinė žmogaus teisių diena
Gruodžio 15-oji
Lietuvos teismų diena
Liepos 17-oji
Liepos
paskutinis
sekmadienis
Rugpjūčio 2-oji
Rugpjūčio 12-oji
Rugpjūčio 23-ioji

Švenčiama nemažai ir kitų, teisės aktais neįteisintų, tautinių bei religinių švenčių, kurių
pavadinimai rašomi įprasta tvarka, pvz.: Perkūno diena, Šv. Valentino diena, Melagių diena, Verbų
sekmadienis, Jurginės, Atvelykis (Velykėlės), Sekminės, Boso diena. Neseniai pradėtas švęsti
Helovinas (Helovynas), kurio lietuviški atitikmenys galėtų būti – Vaiduoklių šventė, Šiurpnaktis.
Taisyklingai parašytas sveikinimas labai pradžiugs to sveikinimo gavėją.

___________

2019 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Darbo kodekso pataisą, kuria nutarta nuo 2020 m. iš
atmintinų dienų sąrašo išbraukti ir į oficialių švenčių sąrašą įtraukti lapkričio 2-ąją – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dieną.
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