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VALSTYBĖS VĖLIAVOS IR KITŲ VĖLIAVŲ ĮSTATYMAS, 1991-06-26 Nr. I-1497
Dėl Lietuvos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004-12-24 nutarimas Nr. 1649
Alytaus miesto savivaldybės vėliavos naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto
savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T-342




Primename, kad:
Valstybės švenčių dienomis: vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kovo 11-ąją –
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dieną, Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant pastatų, nurodytų Lietuvos
Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo (toliau vadinama – Įstatymas) 5 straipsnio 2
dalyje, iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.
 Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
iškeliama šiomis atmintinomis dienomis ar viešųjų renginių proga:
 sausio 1-ąją – Lietuvos vėliavos dieną;
 sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną;
 vasario 24-ąją – Estijos nepriklausomybės dieną;
 kovo 29-ąją – Lietuvos įstojimo į NATO dieną;
 gegužės 1-ąją – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną;
 gegužės 9-ąją – Europos dieną;
 birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną (su gedulo ženklu);
 birželio 15-ąją – Okupacijos ir genocido dieną (su gedulo ženklu);
 liepos 15-ąją – Žalgirio mūšio dieną;
 rugpjūčio 23-iąją – Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio
dieną;
 rugpjūčio 31-ąją – Laisvės dieną;
 rugsėjo 23-iąją – Lietuvos žydų genocido atminimo dieną (su gedulo ženklu);
 spalio 25-ąją – Konstitucijos dieną;
 lapkričio 18-ąją – Latvijos nepriklausomybės dieną;
 lapkričio 23-iąją – Lietuvos kariuomenės dieną.

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam vėliavos
iškėlimo tvarką taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 519 straipsnyje „Vėliavų iškėlimo
tvarkos pažeidimas“. Įspėjimas arba bauda juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybių
institucijas ir įstaigas, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, gyvenamųjų namų savininkams
arba už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą atsakingiems asmenims nuo dešimt iki
dvylikos eurų ir baudą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims – nuo dešimt iki šešiolikos eurų.

