
2011 m. 

"Auksinės krivūlės" riteriai apie savivaldą : [pasisakymai] / parengė Aušrinė Šėmienė. - Iliustr. - 

Aut.: Gintautas Gegužinskas, Vidmantas Brazys, Vytautas Vigelis // Savivaldybių žinios. - 2011, Nr. 

32 (spal. 13), p. 5. 

"Auksinės krivūlės riterio" ženklai Pasvalio ir Švenčionių rajonų, Marijampolės miesto 

savivaldybėms suteikti už nuoplenus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai. 

 

Avižienė, Dalia.  

Pažinkime Švenčionių kraštovaizdį. - Iliustr. // Darni aplinka. - 2011, Nr. 1 (pavasaris), p. 42-45. 

 

Avižienė, Dalia.  

Švenčionių apylinkių parkai. - Iliustr. - Turinys: Cirkliškio dvaro parkas ; Sirvėtos regioninio parko 

kraštovaizdis ; Kretuono apylinkių kraštovaizdis // Darni aplinka. - 2011, Nr. 2 (vasara), p. 38-41. 

 

Ežerų kraštas laukia turistų : [Zarasų, Ignalinos, Molėtų, Švenčionių merų pasisakymai / užrašė] 

Audronė Šimaitė. - Iliustr. - Aut.: Arnoldas Abramavičius, Bronis Ropė, Stasys Žvinys, Vytautas 

Vigelis, // Savivaldybių žinios. - 2011, Nr. 23 (liep. 7), p. 4-6. 

Rytų Aukštaitijoje 9-ąjį kartą vyko tarptautinis liaudiškos muzikos ir šokių festivalis "Ežerų sietuva". 

 

Gylienė, Onutė. 

Regioninėje grybų šventėje Švenčionėliuose. - Iliustr. // Mūsų girios. - ISSN 1392-6829. - 2011, Nr. 

10 (spalis), p. 41. 

Apie Švenčionėlių miškų urėdijos ir Švenčionėlių kultūros centro aštuntąjį kartą organizuotą grybų 

šventę, skirtą tarptautiniams miškų metams pažymėti, Švenčionių rajonas. 

 

Jarašius, Leonas. 

Švenčionių krašto durpojai. - Iliustr. // Darni aplinka. - 2011, Nr. 2 (vasara), p. 42-45. 

 

Jarašius, Leonas. 

Švenčionių rajono pelkių vertybės. - Iliustr. // Darni aplinka. - 2011, Nr. 1 (pavasaris), p. 46-49. 

 

Lygis, Vaidotas.  

Švenčionių krašto saugomos teritorijos. - Iliustr. - Turinys: Aukštaitijos nacionalinis parkas ; 

Labanoro regioninis parkas ; Sirvėtos regioninis parkas ; Gamtiniai rezervatai ; Draustiniai ; 

Biosferos poligonai ; Kertinės miško buveinės // Darni aplinka. - 2011, Nr. 4 (žiema), p. 36-39. 

 

Lukšas, Aras. 

Aukštaičių laisvės kovos: žygdarbiai ir išdavystės. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - ISSN 1822-1637. - 

2011, rugpj. 26, p. 14-15. 

Apie Švenčionių apskrities Salduškio valsčiaus Sūdalaukio armijos Vytauto apygardą. 

 



 

Pauliukevičienė, Irena.  

Niša investuotojams - kaimo turizmas. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. - 2011, Nr. 24 (liep. 14), p. 14. 

Švenčionių rajone lankėsi tarptautinių investicijų ir inovacijų konsultantas Vidurio Europos ir R 

 

Pauliukevičienė, Irena. 

Prezidentė lankėsi Pabradėje. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. - 2011, Nr. 17 (geg. 19), p. 9. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė dalia Grybauskaitė lankėsi modernius medicinos prietaisus 

gaminančioje įmonėje "Intersurgical", Švenčionių rajonas. 

 

Pauliukevičienė, Irena. 

Švenčionių rajono meru išrinktas šeštai kadencijai. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. - 2011, Nr. 13 

(bal. 14), p. 10. 

Pirmąjame naujai išrinktos rajono savivaldybės tarybos posėdyje meru išrinktas Vytautas Vigelis. 

 

Rakauskaitė, Diana.  
Moksleivių atostogos nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose. - Iliustr. // Švietimo naujienos. 

Informacinis leidinys. - ISSN 1648-5874. - 2010, Nr. 7 (rugpjūtis), p. 5. 

 

Rimkevičius, Kęstutis Danielius.  

Didelis verslas - mažame miestelyje. - Iliustr. // Apžvalga. - 2011, Nr. 3 (kovas), p. 74. 

Pateikiama didžiausios Švenčionių rajone Pabradės UAB "Intersurgical" direktoriaus Sigito Žvirblio 

nuomonė apie kvalifikuoų specialistų poreikį, Pabradės miestelio ateitį. 

 

Sendžikaitė, Jūratė.  

Švenčionių krašto pievų spalvos ir raida. - Iliustr., graf. // Darni aplinka. - 2011, Nr. 3 (ruduo), p. 40-

43. 

 

Sinkevičienė, Zofija.  
Švenčionių rajono upės ir jų augalija. - Turinys: Žeimena ; Vandens augalai ; Povandeninės augalų 

formos ; Pakrančių augalai ; Svetimžemiai augalai // Darni aplinka. - 2011, Nr. 3 (ruduo), p. 36-39. 

 

Švenčionių krašte atrasite skaidriausius ežerus, turtingus miškus ramybę = What is Švenčionys 

region exceptional for its visitors? - Iliustr. // Business & exhibitions. - 2011, no. 4, p. 43, 45. 

 

Vigelis, Vytautas. 

Aktyviems ir sumaniems geriausia Švenčionių krašte : [pokalbis su Švenčionių r. meru V. Vigeliu / 

kalbėjosi] Ilma Kilevičienė. - Iliustr., portr. // Veidas. - 2011, Nr. 37 (rugs. 12), p. 42-43. 

Apie prioritetinius projektus, ES lėšų panaudojimą, verslo ir žemės ūkio padėtį, turistrų traukos 

objektus, šilumos ūkio problemas Švenčionių rajone. 

 



Vigelis, Vytautas. 

Nalšios krašto žmonės savo tapatumą įtvirtina konkrečiais darbais : [pokalbis su Švenčionių rajono 

savivaldybės meru Vytautu Vigeliu]. - Iliustr., portr. // Business & exhibitions. - 2011, no. 4, p. 40-

42. 

 

Vigelis, Vytautas. 

Aktyviems ir sumaniems geriausia Švenčionių krašte : [pokalbis su Švenčionių r. meru V. Vigeliu / 

kalbėjosi] Ilma Kilevičienė. - Iliustr., portr. // Veidas. - 2011, Nr. 37 (rugs. 12), p. 42-43. 

Apie prioritetinius projektus, ES lėšų panaudojimą, verslo ir žemės ūkio padėtį, turistrų traukos 

objektus, šilumos ūkio problemas Švenčionių rajone. 

 

Vigelis, Vytautas.  

Švenčionys stengiasi neatsilikti nuo didmiesčių : [interviu su Švenčionių meru Vytautu Vigeliu / 

kalbino] Daiva Norkienė. - Iliustr. // Veidas. - 2011, Nr. 4 (saus. 24), p. 44-45. 

Pasisako apie tai, kad rajono bendroji ekonominė padėtis ne blogesnė nei šalies vidurkis, akcentuoja, 

jog tiesioginių užsienio investicijų, kurios 2010 m. sudarė 80 mln. Lt, dalis, tenkanti vienam rajono 

gyventojui yra labai didelė, pasakoja apie ES paramos panaudojimą, planuojamus ir įgyvendintus 

infrastruktūros, verslo skatinimo, švietimo, būsto bei viešųjų pastatų renovavimo projektus, saugios 

bendruomenės kūrimą (prieš keletą metų Švenčionių r. savivaldybė už tai buvo apdovanota Auksine 

krivūle), rajone teikiamas sveikatos apsaugos paslaugas, prisimena, jog 2009-2010 m. teko kovoti, 

kad nebūtų išardyta rajono ligoninė, taip pat džiaugiasi vietos veiklos grupės "Švenčionių 

partnerystė" sėkme vykdant kaimo vietovių  plėtrą pagal LEADER programą. 

 


