
LIETUVOS ŠVENTĖS

SAUSIS VASARIS KOVAS

01 Naujieji metai
06 Trys karaliai
15 Klaipėdos diena

09 Saugaus interneto diena
14 Kinų naujieji metai
14 Šv. Valentino diena
16 Užgavėnės
16 Lietuvos Valstybės 
atkūrimas

08 Tarptautinė moters diena
11 Nepriklausomybės 
atkūrimo diena
19 Kliento diena
20 Žemės diena
27 Tarptautinė teatro diena

BALANDIS GEGUŽĖ BIRŽELIS

01 Juokų arba melagių 
diena
04 Velykos
06 Saugaus eismo diena
23 Pasaulinė knygos diena
29 Tarptautinė šokio diena

01 Tarptautinė darbo diena
02 Motinos diena
09 Europos diena
13 Pasaulinė kokteilių diena
15 Tarptautinė šeimos 
diena
20 Kauno diena

01 Vasaros pradžia
05 Aplinkos apsaugos 
diena
06 Tėvo diena
14 Tarptautinė blogerių 
diena
24 Joninės

LIEPA RUGPJŪTIS RUGSĖJIS

01 Tarptautinė architektų 
diena
06 Valstybės diena
06 Tarptautinė bučinių 
diena
15 Žalgirio mūšio diena
18 Tarptautinė aludarių 
diena
30 Jūros diena

10 Tarptautinė apatinių rūbų 
diena
12 Tarptautinė jaunimo 
diena
13 Tarptautinė kairiarankių 
diena
15 Žolinė
31 Interneto dienoraščių 
(blogų) diena

01 Mokslo ir žinių diena
07 Panevėžio diena
21 Bobų vasara
22 Šiaulių miesto diena
22 Tarptautinė diena be 
automobilio
27 Pasaulinė turizmo diena

SPALIS LAPKRITIS GRUODIS

01 Pasaulinė muzikos 
diena
01 Pasaulinė vegetarų 
diena
05 Tarptautinė mokytojų 
diena
16 Boso diena
31 Helovinas (Halloween)

06 Tarptautinė vyrų diena
12 Verslo diena
17 Tarptautinė studentų 
diena
18 Jauno vyno šventė
21 Pasaulinė sveikinimosi 
diena
29 Draugo diena

10 Žmogaus teisių diena
10 Futbolo diena
11 Pasaulinė tango diena
11 Tarptautinė kalnų diena
24 Šv. Kūčios
25 Kalėdos

Šaltinis: www.day.lt 

Spauskite ant švenčių pavadinimų ir sužinokite apie šventes daugiau.
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