
2010 m. 

Apdovanoti geriausiai lietuvių kalbą mokantys moksleiviai ir jų mokytojai. - Iliustr. // Mokslo 

Lietuva. - ISSN 1392-7191. - 2010, bal. 15, p. 13. 

 Nacionalinio lietuvių kalbos konkurso "Švari kalba - švari galva" nugalėtojai ir jų mokytojai 

apdovanoti Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose. 

Arlauskienė, Aurelija. 

 Cikliškyje - apie paveldą ir dvarų kultūrą : Švenčionių profesinio rengimo centro ir Cirkliškio kaimo 

bendruomenės surengtoje konferencijoje "Dvarų kultūra: idėjos ir darbai" kalbėta apie kultūros 

paveldo išsaugojimą. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. - 2010, Nr. 10 (kovo 25), p. 4-5. 

Baigiasi ES finansuojamo vandens sektoriaus modernizacijos projekto pirmasis etapas // 

Respublika. - 2010, geg. 27, p. 9. 

 Rašoma, kad Molėtų, Ignalinos, Švenčionių bei kt. rajonų savivaldybės baigia įgyvendinti Europos 

Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos biudžeto finansuojamą investicinį projektą "Neries baseino 

investicinės programos I etapas"; šio projekto naudą. 

Baltijos regiono perspektyva - gyventi taikoje ir partnerystėje / Kazimiera Prunskienė. - Iliustr. // 

Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2010, rugs. 21, p. 7. 

 Rašoma, kad Švenčionių rajone, Kaltanėnuose, vyko Lietuvos liaudies partijos inicijuota konferencija 

"Baltijos regiono perspektyva - gyventi taikoje ir partnerystėje", kurioje pasisakė partijos pirmininkė 

K. Prunskienė, Rusijos prezidento administracijos departamento atstovas J. Umerenkovas bei kt. 

svečiai. 

Ciukšienė, Gražina. 

 Biblioteka - erdvė, atvira visiems. - Iliustr. // Švietimo naujienos. Informacinis leidinys. - ISSN 1648-

5874. - 2010, Nr. 9 (spalis), priedas "Mokyklos biblioteka", p. 4. 

 Apie Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos biblioteką. 

Dar trys rajonų ligoninės išsikovojo teisę tapti regioninėmis // Veidas. - 2010, Nr. 6 (vas. 8), p. 9. 

 Informuojama kad sveikatos ministerija vėl koreguoja reorganizuojamų ligoninių sąrašą, iš dvylikos 

rajoninėmis turėjusių tapti ligoninių sąrašo išbrauktos Kretingos, Vilkaviškio ir Švenčionių ligoninės, 

to priežastis, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininko A. Matulo ir sveikatos apsaugos 

viceministrės N. Ribokienės komentarai. 

Jakštas, Algis. 

Statydami bažnyčią, pastatė sau rūmus danguje. - Iliustr. // Varpas. - 2010, Nr. 1, p. 2 (virš.) – 1. 

 Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos bažnyčios 50-osioms metinėms. 

Jonušienė, Danutė.  

Atokus kaimas tapo pasaulio sostine. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2010, rugs. 1, p. 19. 

 Apie Vilniaus "Sietuvos" vidurinės mokyklos mokytojos N. Kezienės organizuotą kūrybinę stovyklą 

Modžiūnų kaime, Švenčionių rajonas. 

Labanoro girios pažintiniu taku. - Iliustr. // Kelionės ir pramogos. - 2010, Nr. 8, p. 46. 



Mačėnaitė, Virginija.  

Bažnyčios griuvėsiuose - stulbinamos radybos. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2010, vas. 13, p. 6. 

 Apie surastų 1017 Pirmojo pasaulinio karo monetų po gaisro Labanoro bažnyčioje, Švenčionių 

rajonas. 

Markauskienė, Laima. 

 Ateitininkijos 100-mečio atgarsiai Pabradės "Ryto" gimnazijoje // Ateitis. - 2010, Nr. 5, p. 12-13. 

Markauskienė, Laima. 

 Kada mokytojas būna laimingas? : [pokalbis su Švenčionių rajono Pabradės "Ryto" gimnazijos 

direktore Laima Markauskiene, kuriai skirtas 2010 metų Pietryčių Lietuvos mokytojo vardas / užrašė] 

Zina Rimgailienė. - Iliustr. // Švietimo naujienos. Informacinis leidinys. - 2010, Nr. 9 (spalis), p. 3. 

Perduoti pastatai // Bažnyčios žinios. - 2010, Nr. 1 (saus. 18), p. 17. 

 Katalikų Bažnyčios Vilniaus arkivyskupijas metropoplitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis Rusų 

Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje Vilniaus ir Lietuvos metropolitui Chrizostomui įteikė Pabradėje 

(Švenčionių savivaldybė) esančio buvusio katalikų bažnyčios pastato perdavimo stačiatikių 

arkivyskupijai aktą. 

Prunskienė, Kazimira Danutė. 

 Baltijos regiono perspektyva - gyventi taikoje ir partnerystėje. - Iliustr. //Lietuvos žinios. - 2010,rugs. 

21,p.8. 

 Apie Kaltanėnuose, Švenčionių r., vykusią Lietuvos liaudies partijos inicijuotą konferenciją "Baltijos 

regiono perspektyva - gyventi taikoje ir partnerystėje". 

Sadaunikienė, Sigita.  

 Žolininkystės tradicijos Rytų Aukštaitijoje. - Iliustr. - Bibliogr.: [2] pavad. // Sietuvos. - Nr. 4 (2010), 

p. 53-57. 

Šiaudinis, Valentas.  

Arnionių (Pabradės) ir Karkažiškės dvarai Pabradės "Ryto" gimnazija : Lietuvos mokyklų istorija 

[Švenčionių rajonas]. - Iliustr. - [B. d.] // Voruta. - 2010, geg. 22, p. 10. 

Šiaudinis, Valentas.  

 Arnionių (Pabradės) ir Karkažiškės dvarai. Pabradės "Ryto" gimnazija : Lietuvos mokyklų istorija /. - 

Iliustr. - B. d. // Voruta. - 2010, birž. 5, p. 10. 

Šimkavičius, Povilas. 

 Ką man reiškia Kovo 11-oji // Varpas. - 2010, Nr. 4, p. 6. 

Vigelis, Vytautas.  

 Švenčionių vadovams stimulą gerai dirbti suteikia žmonių pasitikėjimas : [pokalbis su Švenčionių r. 

meru V. Vigeliu / kalbėjosi] Daiva Norkienė. - Iliustr. // Veidas. - 2010, Nr. 37 (rugs. 13), p. 40-41. 

 Apie tai, kaip rajone pavyksta spręsti nedarbo klausimą, užsienio investicijas, turizmo projektų 

plėtrą, švietimo įstaigų renovaciją, rajono kultūrinį gyvenimą, apskričių reformą ir kt. 


