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Garbulienė, Jolita 

Apie gamtą - iš kitokio vadovėlio / Jolita Garbulienė. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 
2019, saus. 17, p. 4. 

Apie rašytojo Selemono Paltanavičiaus susitikimą su Švenčionių rajono vaikais. 
 

Karmonas, Antanas 
Akvieriškės : archeologinis objektas : arba - archeologinio objekto persekiojimai / 

Antanas Karmonas. - Portr., iliustr.. - Bibliogr.: 4 pavad. // Žaliasis pasaulis. - 2019, saus. 17, 
p. 1, 8, 11. 

Apie respublikinės reikšmės kultūros objektą - Akvieriškes, kurį kolūkmečiu norėta 
nukasti, paskui bandyta jį „nutylėti“, dabar - užmojis jo autentiką skandinti užmarštin. 
 
Čeponis, Medardas 

Sausio 13-osios sekmadienis / K.M.Č.. - Iliustr. // XXI amžius. - 2019, saus. 18, p. 13. 
Apie Laivės gynėjų dienos minėjimą Švenčionių bažnyčioje. 
 

Šaknys, Bernardas 
Zigmo Žemaičio gimnazijos lobiai / Bernardas Šaknys. - Iliustr. // XXI amžius. - 2019, 

vas. 1, priedas „Abipus Nemuno“, p. 3. 
Apie Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 100-mečio minėjimo šventę. 
 

Strikulienė, Olava 
Atominė dar nepastatyta, bet lietuviai jau ruošiasi katastrofai / Olava Strikulienė. - 

Iliustr. // Vakaro žinios. - 2019, kovo 19, p. 1, 7. 
Apie tai, jog spalio 1-4 d.d. Vilniaus ir Švenčionių rajonuose, galbūt Vilniaus mieste 

vyks valstybinio lygio pratybos, kur bus mokomasi reaguoti į Baltarusijoje statomos Astravo 
atominės elektrinės avariją. (Str. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės 
saugos valdybos viršininko E. Gedos, Švenčionių r. Švenčionėlių seniūno A. Razmio, 
judėjimo „Černobylis“ pirmininko P. Paškevičiaus komentarai ir priedas „Istoriniai faktai“). 

 
Baronienė, Nijolė 

Juokais ištarta mintis tapo realybe / Nijolė Baronienė. - Iliustr., portr. // Kaimo 
laikraštis. - 2019, kovo 16/22 (Nr. 11), p. 8. 

Apie Švenčionių rajone ūkininkaujantį buvusį kompiuterių specialistą D. Ivanovą. 
 
Švenčionys // Savivaldybių žinios. - 2019, Nr. 6 (kovo 23), p. 11. 
Žinutė apie tai, kad atnaujinto Švenčionių r. ligoninės Geriatrijos ir vidaus ligų skyriaus 

atidarymo juostą perkirpo sveikatos apsaugos ministras A. Veryga, Švenčionių r. meras R. 
Klipčius. 

 
Ambrazas, Goda 

Lemtingas sustojimas Švenčionėliuose / Goda Ambrazas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 
2019, bal. 5, p. 1, 18. 

Apie vizualinės komunikacijos specialistą Šarūną Savicką ir jo žmoną Mariją, kurie 
buria kūrybingų žmonių bendruomenę, įkūrę „Miško uostą“. 
 



 
 
Murauskaitė, Aida 

Darbdaviai prieš vasarą prisiminė jaunimą / Aida Murauskaitė. - Iliustr. // Lietuvos 
rytas. - 2019, geg. 22, p. 8. 

Kaip rodo statistika, šįmet jaunos darbo jėgos darbdaviai pradėjo ieškoti mėnesiu 
anksčiau nei įprastai, tačiau pačių pasiūlymų - mažiau. Bet yra miestų, kur darbo - per akis. 
Komentavo įmonės „Girios“ (Švenčionių r.), Pabradėje įsikūrusios gamyklos „Intersurgical“, 
Jonavos fabriko „Baldai Jums“ atstovai. 

 
Švenčionių savivaldybė baigia renovuoti pirmuosius kvartalus. - Iliustr. // Lietuvos 

rytas. - 2019, birž. 14, p. 3. 
Apie kvartalinę renovaciją, kurios tikslas - atnaujinti ne tik pavienius namus, bet ir visą 

kvartale esančią infrastruktūrą. 
 
Mišką puoselėja savo rankomis. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 

2019, rugpj. 21, p. 6. 
Apie ūkininkus Andrejų ir Lilią Andrukianecus iš Pavoverės kaimo Švenčionių rajono, 

kurie pasinaudoję Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) priemonės 
„Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritimi „Miško 
veisimas“, 23 ha žemės plote pasodino mišką. 

 
Bruvinskienė, Violeta 

Pažinimo stovykla / Violeta Bruvinskienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 
2019, Nr. 9 (rugsėjis), p. 41. 

Apie Švenčionių  rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje 
vykusį Lietuvos kultūros tarybos finansuoto projekto „Pažinimo stovykla@2019“ baigiamąjį 
renginį „Pažinkime savo kraštą“. 
 

Kunigas, politinis kalinys Antanas Dilys. - Portr., iliustr.. - B. d. // Tremtinys. - 2019, 
rugs. 13, p. 6, 8. 

 
Siavris, Edita 

Be žmonių pagalbos tiek lašišų nebūtų / Edita Siavris. - Iliustr., portr. // Vakaro žinios. 
- ISSN 1648-7435. - 2019, lapkr. 22, p. 1, 8. 

Apie spalį prasidėjusį lašišų ir šlakių nerštą, žuvų veisimą dirbtinai, veislyną Švenčionių 
rajone. (Str. Žuvininkystės tarnybos Žuvų išteklių atkūrimo sk. vedėjo V. Gečio komentaras) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


