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Gončarova, Oksana 

„Globokime ir stebėkime paukščius“ / Oksana Gončarova. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 
2021, saus. 21, p. 4, 6. 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos ekologinis klubas „Žuvėdra“, atsižvelgiant į Lietuvos 
ornitologų draugijos rekomendacijas, skelbia žiemos akciją „Globokime ir stebėkime paukščius“. 
Akcijos tikslas: skatinti ekologinį švietimą, propaguoti teisingą paukščių lesinimą bei supažindinti 
su Lietuvoje žiemojančiais paukščiais. 
 

Metų renovacijos projekto rinkimuose – Švenčionių ir Švenčionėlių daugiabučiai // 
Lietuvos rytas. – 2021, kovo 23, p. 5. 

Apie Švenčionių rajone vis labiau įsitvirtinančią Kvartalų energinio efektyvumo didinimo 
programą, skatinančią senų daugiabučių kvartalų modernizavimą. Vienas tokių pavyzdžių – 
Švenčionyse, Vilniaus g. 11, ir Švenčionėliuose, Lauko g. 40A, esantys daugiabučiai. Po 
renovacijos ne tik kur kas labiau pagerėjo gyventojų gyvenimo kokybė, bet ir tai įkvėpė aplinkinius 
imtis savo būsto atnaujinimo. Renovacijos metu buvo atnaujintas pastato fasadas, šlaitinio stogo 
danga, apšiltintas stogas, renovuoti balkonai. Name pakeistos inžinerinės sistemos, vandentiekio, 
nuotekų ir kiti seni bei susidėvėję vamzdynai, apšiltintos sienos, atnaujinta elektros instaliacija ir 
šilumos punktas, leidžiantis gyventojams patiems reguliuoti temperatūrą butuose. Šie daugiabučiai 
dalyvauja „Metų renovacijos projekto 2021“ rinkimuose, kuriuos rengia Būsto energijos taupymo 
agentūra (BETA). 
 
Antanaitytė, Milda 

Gyventojų gerovei, aplinkos būklei gerinti / Milda Antanaitytė. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 
2021, kovo 4, p. 10. 

Įgyvendindama trimetį investicijų planą ir laikydamasi strategijoje numatytos aplinkosaugos bei 
tvarumo krypties, vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ toliau investuoja į infrastruktūros 
atnaujinimą ir gerinimą. Jau artimiausiu metu bendrovė ketina rekonstruoti dar vieną iš 8 
eksploatuojamų valyklų. Su rangovu UAB „Infes“ „Vilniaus vandenys“ pasirašė Švenčionių 
nuotekų valyklos rekonstrukcijos sutartį. 

 
Laikinieji įnamiai šiaušiasi. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2021, birž. 26, p. 9. 

Apie tai, kad birž. 24 d. Užsieniečių registracijos centre Pabradėje apsilankė vidaus reikalų 
ministrė A. Bilotaitė. Dieną prieš tai čia aidėjo šūviai, pareigūnai migrantus tramdė ašarinėmis 
dujomis. Tokių priemonių teko imtis, kai grupė palapinėse gyvenančių prieglobsčio prašytojų 
pradėjo reikšti nepasitenkinimą teisiniu statusu Lietuvoje, teismo taikomais apribojimais. A. 
Bilotaitė su centre dirbančiais pareigūnais tarėsi, kaip užtikrinti jų bei gyventojų saugumą ir išvengti 
panašių konfliktų. A. Bilotaitė sakė, kad migrantų galutinis tikslas nėra Lietuva, šalis neketina leisti, 
kad atsirastų nelegalios migracijos kelias, augant migrantų srautams įtampos išvengti sunku, valdant 
migrantų stovyklas ketinama pasinaudoti tarptautine patirtimi. Pastaruoju metu į Lietuvą iš 
Baltarusijos patenka gerokai daugiau neteisėtų migrantų nei anksčiau. Šiais metais į Lietuvą iš 
Baltarusijos jau bandė prasmukti 507 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra daugiau kaip šešis kartus 
didesnis, nei buvo per visus 2020-uosius. Daugiausia sulaikyta Irano piliečių. Išaugus neteisėtų 
migrantų srautams VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. 
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Legendų, mitų ir dvasios ramybės takas : dendrologinis žemėlapis (8) / [parengė] Rytas 
Paukštys ; [su Sirvėtos regioninio parko vyriausiojo kraštotvarkininko Mariaus Semaškos 
pasisakymais]. – Iliustr.. – Tęs. Pradžia: Nr. 3 // Rasos, Nr. 11 (birž. 2/15), p. 32–33. 
 
Kuizinaitė, Milda 

Pastogės nelegalams jau ieško po visą Lietuvą / Milda Kuizinaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 
2021, liep. 3, p. 8. 

Apie tai, kad daugėja emigrantų per Lietuvos Baltarusijos sieną skaičius. Užsieniečių 
registracijos centre Pabradėje ir prie jo esančiame palapinių miestelyje iš 835 vietų užimtos jau 444 
vietos. Planuojama už 150 tūkst. eurų įsigyti modulinių namelių, kuriuose tilptų dar 800 asmenų. Jie 
būtų pastatyti Pasieniečių mokyklos teritorijoje. Pagalbos prašoma ir savivaldybių. Druskininkų 
meras R. Malinauskas susitikime su pasienio, policijos ir kitų tarybų pareigūnais teigė, kad 
pabėgėlių neturi kur apgyvendinti, tačiau padėti gali transportu. Švenčionių savivaldybė sutiko 
skirti sklypą moduliniams nameliams pastatyti ir įrengti. Vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė 
ramino savivaldybių merus, kad tvarkai palaikyti bus skirtos didesnės pareigūnų pajėgos. 
Pasieniečiai jau pradėjo patruliuoti prie sienos su Baltarusija kartu su šešiais Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ pareigūnais. Prancūzijos, Vengrijos ir Vokietijos 
pasieniečiai dirba Kapčiamiesčio ir Druskininkų užkardų ruožuose. 
 
Garbulienė, Jolita 

Pelėdžiukai iš atliekų : apie gamtos pažinimo galimybes stovykloje „Žaliasis savaitgalis 
saugomoje teritorijoje“ / Jolita Garbulienė. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2021, rugs. 2 (Nr. 29), p. 
1–2, 4. 

2021 m. liepos pabaigoje Sirvėtos regioninio parko direkcija įgyvendino projektą „Žaliasis 
savaitgalis saugomoje teritorijoje“, kurį finansavo Švenčionių rajono savivaldybė. 
 
Samuolytė, Vaida 

Švenčionių cerkvė remontuojama septintus metus / Vaida Samuolytė. – Iliustr. // XXI amžius. 
. – 2021, spal. 1, p. 12. 

Apie renovuojamą Švenčionių Švč. Trejybės cerkvę. Pateikiami Kultūros infrastruktūros centro 
(KIC) techninės priežiūros projekto vadovo J. Volodko komentarai. 

 

Garbulienė, Jolita 
Atsigręžiant ir į krašto langines / Jolita Garbulienė. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2021, spal. 

14 (Nr. 35), p. 1, 4. 
2021-ųjų rugsėjo 17–26 d. visoje Lietuvoje vyko daugybė renginių, skirtų Europos paveldo 

dienoms paminėti. Šių metų visų renginių tema išskirtinė – „Įtraukiantis paveldas“. Dauguma 
renginių, vykusių Lietuvoje, skirti ir supažindinti dalyvius su Lietuvos kultūros paveldu, ir jo 
perdavimu ateities kartoms. Apie Sirvėtos regioninio parko direkcijos (bendradarbiaujant su 
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija bei Švenčionių Zigmo 
Žemaičio gimnazija) organizuotą renginį, skirtą Europos paveldo dienoms paminėti. 

 

 

 


