Geštautas, Alvydas
Švenčionių delegacijos vizitas / Alvydas Geštautas ; V. Sutkienės nuotr.. - Iliustr. // Bičiulis. 2020, saus. 22, p. 1.
Apie Švenčionių rajono savivaldybės delegacijos vizitą Kelmėje.
Baronienė, Nijolė
Tautodailininkų šeima užburia juostų margumu / Nijolė Baronienė. - Iliustr. // Rasos. - 2020, Nr. 3
(vas. 5/18), p. 3-7.
Apie Rasos ir Algirdo Breidokų kuriamas tautines juostas, Kaltanėnai, Švenčionių rajonas.
Markauskas, Bronius
Kaip karantinas jau pakeitė ekonominę padėtį savivaldybėse? : [pokalbis su B. Markausku ir R.
Klipčiumi] / kalbėjosi Arvydas Praninskas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2020, bal. 25, p. 4.
Pokalbis su Klaipėdos r. savivaldybės meru B. Markausku („Ir patys ruošiamės, ir laukiame
pagalbos“) ir Švenčionių r. savivaldybės meru R. Klipčiumi („Verslui reikia gyventi dabar“) apie
koronaviruso karantino ekonominių apribojimų pasekmes, planuojamas paramos priemones vietos
verslui.
Renovacija Švenčionių rajono savivaldybėje padeda vystytis bendruomeniškumui. - Iliustr. //
Lietuvos rytas. - 2020, geg. 14, p. 8.
Apie kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą, kuri skatina vis didesnį savivaldybių
įsitraukimą į modernizavimo procesą, apimantį ne tik pavienius daugiabučius, bet ir jų gyvenamąją
aplinką.
Kompleksinės renovacijos Švenčionių rajono savivaldybėje sėkmę lėmė glaudus visų pusių
bendradarbiavimas. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2020, geg. 14, p. 7.
Apie tai, jog pastaruoju metu Lietuvoje vis garsiau kalbama apie kvartalinę renovaciją, kuri apima
ne tik pavienių namų modernizavimą - kartu atnaujinama visa kvartale esanti infrastruktūra, į kurią
įeina žaliosios zonos, kiemų aikštelės, jų apšvietimas, sporto aikštynai, vaikų žaidimo aikštelės ir
panašiai; Švenčionių savivaldybė viena geriausių pavyzdžių Lietuvoje, kuri vykdo darbus ir sėkmingai
integruoja skirtingas kvartalų atnaujinimo priemones. (Str. Švenčionių r. savivaldybės administracijos
direktorės J. Rudėnienės komentaras).
Nagelė, Danas
Astravo AE startas: ką žinome apie monstrą? / Danas Nagelė ; Arūno Cironkos koliažas. - Iliustr.,
portr. // Vakaro žinios. - 2020, rugpj. 6, p. 1, 3.
Apie tai, jog Lietuvos aukšto rango politikai skambina pavojaus varpais: veikiausiai jau rugpjūčio
7 d. darbą pradės esą nesaugi Astravo AE; energetinis procesas, kada gali būti pradėta prekiauti elektra,
kelia didelę grėsmę nacionaliniam saugumui Lietuvoje; bet kokiu atveju, pati pradžia mums kelia
susirūpinimą, kadangi neatlikti jokie „strestestai“ ir padaryti ne visi bandymai, kurie yra susiję su
saugumu. (Str. Seimo nario D. Gaižausko, energetiko V. Jankausko, prezidento vyr. patarėjo D.
Kuliešiaus, Labanoro seniūno V. Jusio komentarai bei VŽ. Faktai).
Apdovanoti Metų renovacijos projektai - daugiabučiai namai Vilniuje ir Pabradėje. - Iliustr. //
Vakaro žinios. - 2020, rugpj. 13, p. 8.
Apie tai, jog šiais metais įvykusiuose „Metų renovacijos projekto 2020“ rinkimuose po atviro
balsavimo gausaus palaikymo sulaukė daugiabučiai, esantys Vilniuje ir Pabradėje, kurių pavyzdys
geriausiai atspindi esminius renovacijos privalumus bei gali įkvėpti kitus gyventojus imtis savo namo
renovacijos. (Str. BETA direktoriaus V. Serbentos ir aplinkos viceministro M. Narmonto, Švenčionių r.
mero R. Klipčiaus komentarai).

Brigė, Justė
Neregėtas Švenčionių kraštas: naujas plėtros etapas - turizmas / Justė Brigė. - Iliustr. //
Savivaldybių žinios. - 2020, Nr. 7 (rugpj. 22), p. 38-39.
Nors vasara jau tiesia ranką rudeniui, bet, kaip teigia Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius,
šį kraštą verta aplankyti ir mėgaujantis rudenėjančiomis spalvomis.
Viruso židiniai negęsta. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2020, rugpj. 29, p. 8.
Apie tai, kad per parą užfiksuoti 48 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai. Įvardijami viruso
židiniai - Pabradėje esanti gamykla „Intersurgical“ (24 atvejai), Prienų r. vykęs renginys
„PravalFestas“ (14 atvejų). Pateikiamas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus
departamento vadovės R. Lingienės komentaras.
Babkauskienė, Irena
Nemokamo jodo negauna tik vilniečiai / Irena Babkauskienė. - Iliustr., portr. // Vakaro žinios. ISSN 1648-7435. - 2020, rugs. 12, p. 1–2..
Apie tai, jog siekiant apsaugoti gyventojus nuo radioaktyviojo jodo žalingo poveikio skydliaukei
branduolinės ar radiologinės avarijos atveju Astravo atominėje elektrinėje (Baltarusija), dabar Vilniaus
rajono ir Švenčionių r. seniūnijų seniūnams buvo perduotos kalio jodido tabletės, skirtos gyventojams,
patenkantiems į nustatytą išplėstinio planavimo atstumą, t. y. gyvenantiems 100 km spinduliu nuo
statomos Astravo atominės elektrinės (Baltarusija) bei Vilniaus m. savivaldybė nusprendė tabletes
dalinti už pinigus ne pati, bet per vaistines. (Str. Švenčionių r. savivaldybės administracijos direktorės
J. Rudėnienės, Vilniaus r. savivaldybės administracijos civilinės ir darbo saugos specialisto R.
Kovalevskio komentarai bei VŽ. Interviu su SAM viceministro A. Šešelgio komentaru ir VŽ.
Komentaras su „Eurovaistinės“ komunikacijos vadovės L. Bielskės komentaru).
Grigas, Romualdas
Unikali kūrinija, kurią reikia pamatyti / Romualdas Grigas ; Romualdo Grigo nuotr. // Vakaro
žinios. - ISSN 1648-7435. - 2020, rugs. 26, p. 14..
Apie Jukiškės kaime, Švenčionėlių seniūnijoje, Švenčionių rajone gyvenantį ir dirbantį skulptorių
J. Jakštą..
Bruvinskienė, Violeta
Pažinimo stovykla/ Violeta Bruvinskienė// Tarp knygų.–2020, Nr.9 (rugsėjis), p.38-39
Apie Švenčionių rajono viešosios bibliotekos pateiktą paraišką Lietuvos kultūros tarybos Tolygios
kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose programai ir bibliotekos projektui „Pažinimo
stovykla@2020“.
2009 m. sudegė Labanoro bažnyčia / Wikipedijos nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2020,
gruod. 23/28, p. 14..
Apie tai, jog 2009 m. gruodžio 21 d. sudegė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia Labanore;
ši bažnyčia buvo turtinga meno vertybių – molbertinės tapybos, dailės paminklų, tačiau užsidega ne
pirmą kartą. (Str. minimas Vilniaus vyskupas Masalskis, varpininkas J.S. Vėneris).

