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Balčiūnienė, Violeta.
Apeiginio javų lankymo papročiai Švenčionių krašte = Ritual grain crop visiting customs in
Švenčionys region.- Nuotr. - Santr. angl.- Bibliogr.:8 pavad. //Liaudies kultūra. - 2012, Nr.2, p.59-65.
Pristatomas javų lankymo paprotys Švenčionių krašte, jo istorija, pavadinimai, šventės laikas,
apeigos atlikėjai ir dalyviai, papročio kaita dėl krikščionybės įtakos, šių apeigų elementai, paruginės
giesmės, jų paplitimas ir atlikimo būdai.
Balčiūnienė, Violeta.
Ką apie ugnį pasakoja švenčioniškiai senoliai. - Iliustr. // Sietuvos. - Nr. 6 (2012), p. 37-40.
Graželis, Aleksandras.
Kas apgins Rėkučių gynybinį įtvirtinimą. - Iliustr., portr., žml., brėž. // Apžvalga. - 2012, Nr. 1
(sausis), p. 29-32.
Apie archeologų atrastą Rėkučių gynybinį įtvirtinimą (XII-XIII a.), esantį Švenčionių rajone,
Pakretuonės miške, tarp Žeimenio ir Vajuonio ežerų; pateikiama prof. Algirdo Girininko nuomonė.
Juodišius, Paulius.
Legenda apie būgnelį, atvažiavusį į Pabradę : [iš projekto "Gyvoji knyga. Švenčionių krašto
legendos"]. - Iliustr. // Laimiukas. - 2012, Nr. 2, p. 8-11.
Krinickienė, Alė.
150-osios Maironio gimimo metinės Švenčionėliuose. - Iliustr. // Švietimo naujienos. Informacinis
leidinys. - 2012, Nr. 11 (gruodis), priedas "Švietimo panorama", p. 5.
2012 m. spalio 21 d. poeto sukaktis paminėta Švenčionių rajono Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje.
Linčius, Augustinas.
Cikliškio (Kunigiškės?) kraštovaizdžio draustinis ir pamąstymai apie jį. - Iliustr. - Bibliogr.: 2 pavad.
// Geologijos akiračiai. - 2012, Nr. 2, p. 31-39.

Lygis, Vaidotas
Didžiausias Švenčionių krašto turtas - miškai. - Iliustr. // Darni aplinka. - 2012, Nr. 5, p. 36-39.
Nargėlaitė, Miglė.
Romuvos stovykla arba kaip mes gyvenome kaime. - Iliustr. // Kelionės ir pramogos. - 2012, Nr. 8,
p. 78-80.
Įspūdžiai iš Dvarciškių kaime (Švenčionių rajonas) vykusios Romuvos stovyklos.
Nargėlaitė, Miglė.
Senosios Ilgės Labanoro girioje. - Iliustr. // Miškai. - 2012, Nr. 11 (lapkritis), p. 24-27.
Apie Lietuvos jaunimo ramuvos bendruomenės organizuotą Vėlinių (Ilgių) šventę Rytų Lietuvos
pilkapyne, Dvarčiškių kaimas, Švenčionių rajonas.

Pauliukevičienė, Irena.
Švenčionėliuose pastatyti dumblo apdorojimo įrenginiai. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. - 2012, Nr.
4 (saus. 26), p. 12.
UAB "Vilniaus vandenys" ir Švenčionių rajono savivaldybė pasinaudojusios Europos Sąjungos
parama įgyvendino projektą "Švenčionėlių dumblo apdorojimo įrenginių statyba".
Požėlienė, Irena.
2012-ieji - Mai ronio metai. - Iliustr. // Varpas. - 2012, Nr. 9 (rugsėjis), p. 1-2.
Apie renginį, skirtą poeto ir kunigo Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti Pašaminėje,
Švenčionių rajonas.
Rimšelis, Vytautas.
Švenčionių krašto dvarai. - Iliustr. // Sietuvos. - Nr. 6 (2012), p. 59-63.
Šerelis, Vladas.
Šviesesnė ateitis matoma tik su biokuru : centralizuoto šilumos tiekimo įmonėse, atsisakius gamtinių
dujų, pagaminama kur kas pigesnė energija. - Iliustr. // Statyba ir architektūra. - 2012, Nr. 5, p. 60-65.
Šidiškis, Tadas.
Mėžionių akmuo. - Iliustr. // Kelionės ir pramogos. - 2012, Nr. 4, p. 20.
Apie Bogutiškės piliakalnį ir jo apylinkes Švenčionijos krašte.

Vigelis, Vytautas.
Rinkėjų valią vykdantis šeštą kadenciją : [interviu su Švenčionių rajono meru Vytautu Vigeliu /
kalbino]. - Iliustr. // Veidas. - 2012, Nr. 5 (saus. 30), p. 42-43.
Apie permainas Švenčionių rajone, svarbiausius savivaldybės inicijuotus projektus bei jų
finansavimą, apie kai kuriuos savo politinės karjeros faktus, laisvalaikį, ateities planus, kt.

Vigelis, Vytautas.
Švenčionių rajone tvarkomi ir atokiausi kampeliai : [interviu su Švenčionių rajono meru Vytautu
Vigeliu / kalbino] Daiva Čiapaitė. - Iliustr. // Veidas. - 2012, Nr. 38 (saus. 24), p. 46-47.
Pasisako apie Švenčionių rajone per pastaruosius kelerius metus įgyvendintus bei planuojamus
investicinius gatvių, kelių, vandentiekio bei nuotekų infrastruktūros tvarkymo, miestelių atnaujinimo,
būsto renovacijos projektus, jų vertes bei ES skirtą paramą, taip pat tiesioginių užsienio investicijų
įtaką rajono plėtrai.
Vinikaitė, Ilona.
Meno mokyklai suteiktas Juliaus Siniaus vardas // Švietimo naujienos. Informacinis leidinys. - 2012,
Nr. 8 (rugsėjis), priedas "Švietimo panorama", p. 12.
Minint kompozitoriaus, pedagogo Juliaus Siniaus 100-ąsias gimimo metines Švenčionių meno
mokyklai suteiktas jo vardas.

