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Gončarova, Oksana 

„Žuvėdra“ – aukštai / Oksana Gončarova. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2022, saus. 7 (Nr. 1), 
p. 3. 

Apie konkursą „Miško draugas“, kuri inicijavo VĮ Valstybinių miškų urėdija ir Aplinkos 
ministerija, o jį organizavo VšĮ „Nepriklausomi projektai“. Konkurso tikslas – išrinkti aktyviausiai 
miškosaugos idėjas tarp mokyklų, bendruomenių propaguojančius jaunųjų miško bičiulių (JMB) 
būrelius bei apibendrinti geriausią patirtį. JMBS (jaunųjų miško bičiulių) konkurse „Miško 
draugas“ I vietą laimėjusius Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos ekologinis klubas „Žuvėdra“.  
 
Maziliauskaitė, Monika 

Vienu metu ir darbas, ir atostogos: nuo prabangių rūmų iki vienuolyno / Monika 
Maziliauskaitė ; Andriaus Kundroto, Andriaus Aleksandravičiaus, Algirdo Bako nuotraukos . – 
Iliustr. // Kaimo laikraštis. – 2022, geg. 21/27 (Nr. 20), p. 9. 

Apie nuotolinį darbą iš įvairių Lietuvos vietų, kuriose darbą galima derinti su atostogomis ir 
turėti „darbostogas“. Pristatoma Zyplių dvaro oficina (Šakių r.), kurioje įsikūręs viešbutis, kaimo 
turizmo sodyba „Brazylija“ Dviragio ežero pusiasalyje (Rokiškio r.), Pažaislio vienuolyne (Kaunas) 
įkurtas sveikatingumo kompleksas, „Tech Spa“ Druskininkuose, bendradarbystės erdvė 
Švenčionėlių geležinkelio stotyje „Šiaurės stotis“, „TEMA galerija“ ant Kuršių marių kranto. 
Parengta pagal VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ vietinio turizmo ekspertės Neringos Sutkaitytės 
pasakojimą. 
 
      Netoli Pabradės aptiktas unikalus geologinio paveldo objektas // XXI amžius. – 2022, geg. 
20, p. 13. 

Lietuvos geologijos tarnyba, įvertinusi Asvejos regioninio parko teritorijoje esantį geologinių 
objektų kompleksą, siūlo jį paskelbti valstybės saugomu gamtos paveldo objektu ir svarstyti 
galimybę toje teritorijoje steigti geomorfologinį draustinį. Naująjį atrastą objektą sudaro sufoziniai 
cirkai, šaltiniai ir versmės. 
 
      Naujas daugiabučių renovacijos etapas: investicijos – daugiau nei 435 mln. eurų / 
„Lietuvos ryto“ inf. ; APVA archyvo nuotr.. – Iliustr.. – Rubrika: Aktualijos. – Turinys: Daugiausia 
projektų bus įgyvendinta Vilniuje ; Renovacija prisideda prie klimato kaitos mažinimo // Lietuvos 
rytas. – 2022, geg. 10, p. 7. 

Apie Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) informaciją, kad iš viso po detalaus 
agentūros vertinimo patvirtinta 781 paraiška dėl daugiabučių atnaujinimo (atnaujinti 784 
daugiabučius). Daugiau nei 30 proc. pagal šį kvietimą gautų projektų bus įgyvendinami 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tačiau paskutiniame Aplinkos ministerijos skelbtame konkurse 
taip pat sulaukta didesnio Jonavos rajono savivaldybės (patvirtintos 38 paraiškos), Palangos miesto 
savivaldybės (32), Prienų (20), Švenčionių (20), Trakų (18) rajonų savivaldybių aktyvumo.  
 
Šakinytė, Rita 

Meškerinėje žymėjo lašišas / Rita Šakinytė // Žaliasis pasaulis. – 2022, Nr. 14 (geg. 5), p. 15. 
Kovui baigiantis Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos departamento Rytų regiono žuvivaisos 

skyriuje Meškerinėje (Švenčionių raj.) baigti dirbtiniu būdu išveistų lašišų žymėjimo darbai. Žuvų 
išteklių atkūrimo skyriaus darbuotojai kartu su žuvivaisos specialistais atliko ypač didelės 
atsakomybės ir kruopštumo reikalaujančią procedūrą, kuri ateityje žvejams padės atskirti dirbtinai 
išveistas žuvis nuo natūraliai gamtoje besiveisiančių lašišų.  
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Tamašauskienė, Jolanta 

Šeimos ekologinis ūkis: laimi atkakliausieji / Jolanta Tamašauskienė ; Giedriaus Čičiurkos 
nuotraukos. – Iliusr.. – Rubrika: Patirtis // Kaimo laikraštis. – 2022, birž. 18/24 (Nr. 24), p. 1, 3. 

Apie ekologinį Giedriaus Čičurkos ūkį Naujasalyje (Švenčionių r.), veikiantį jau 23 metus. 
Ūkininkas dalijasi auginimo receptais, pasakoja apie kenkėjų daromą žalą ir sudėtingą kovą su jais, 
vardina auginamas kultūras, pataria, kaip greičiau sudaiginti sėklas, išdžiovinti svogūnus. Ūkininkas 
vertina storasienes paprikas, apibūdina kelias jų veisles.  
 
Tamašauskienė, Jolanta 

Ekologinis ūkis: laimi atkakliausieji / Jolanta Tamašauskienė ; Giedriaus Čičiurkos nuotr.. – 
Iliusr.. – Rubrika: Patirtis // Rasos. – 2022, Nr. 11 (birž. 2/15), p. 8–11 . 

Apie Giedriaus Čičiurkos ekologinį ūkį Naujasalyje (Švenčionių r.), daržovių auginimo, 
kenkėjų prevencijos patirtį, baklažanų paprikų veisles, svogūnų džiovinimą.  
 
        Privatiems namams atnaujinti reikia didesnio dėmesio / pagal Aplinkos ministerijos 
informaciją. – Iliustr. // XXI amžius. – 2022, liep. 1, p. 8. 
       Apie individualių namų renovaciją ir modernizavimą Lietuvoje, Aplinkos projektų valdymo 
agentūros skelbtą priemonę kompensacinėms išmokoms gauti. Pateikiami Švenčionių rajono 
savivaldybės mero R. Klipčiaus, UAB „ROCKWOOL“ techninio vadovo dr. A. Buskos, Elektrėnų 
savivaldybės mero, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidento bei būsto ir energetikos 
komiteto pirmininko K. Vaitukaičio komentarai. 
 

Stulbinanti gamtos oazė: milžiniški paparčiai ir Švenčionių žolynai / parengta pagal VMU. 
– Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2022, liep. 23, p. 17. 

Apie Švenčionių ir Švenčionėlių gamtą: šimtamečius medžius, pažintinius takus, Svylos upelį ir 
jo paparčius, pievų žolynus. 
 
Mažeika, Tautvydas 

Paparčiai žolynai… : pabuvimas su Švenčionių girininku Leonu Zabiela / Tautvydas Mažeika. 
– Iliustr. // Žaliasis pasaulis, rugs. 15 (Nr. 21), p. 7. 

Apie Lietuvoje vešliausias žoles ir žolynus Švenčionyse ir Švenčionėliuose. Savo drėgname 
dirvožemyje gamta čia užaugina rečiausių rūšių gyvūnus, spalvomis prisirpusias pievas ir miškuose 
karaliaujančius dvimetrinius paparčius. Miškininkai kviečia apsilankyti ir patyrinėti stulbinančią 
gamtos oazę Švenčionių rajone. Apie Svylos upelio paparčius, pievų žolynus ir Cirkliškio, 
Peršokšnos pažintinius takus. 

 
Skudutienė, Irena 

Atradimai ir pažintinė veikla / Irena Skudutienė. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2022, Nr. 9 
(rugsėjis), p. 42. 

Apie Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje nuo 2019 
m. kasmet organizuojamą vaikų dienos stovyklą „Pažinimo stovykla@2022“, kurios metu 
bibliotekos darbuotojai pasiūlo vis įdomesnių veiklų, turiningų išvykų ir edukacijų. Stovyklos 
vyksta gaunant dalinį Lietuvos kultūros tarybos ir Švenčionių rajono savivaldybės finansavimą. 
 

Mažeika, Tautvydas 
„Mūsų žalioji vasara“ : jaunieji miško bičiuliai – gamtosauginėje vasaros stovykloje / 

Tautvydas Mažeika ; autoriaus archyvo nuotraukos. – Iliustr.. – Rubrika: Žaliasis skėtis // Žaliasis 
pasaulis. – 2022, rugs. 15, p. 1, 4. 
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Valstybinių miškų urėdijos, Lietuvos miškininkų sąjungos ir Aplinkos ministerijos globojami 
moksleiviai, kuriuos vienija meilė gamtai bei domėjimasis miškininko profesija, 2022 metų vasarą 
leido prasmingai – pasitelkdami fotografijos meną išreiškė savo kūrybiškumą aktyviai dalyvaudami  
Lietuvos miškų grožį atskleidžiančiame nuotraukų konkurse „Žavintis Lietuvos miškas“. 
Susumavus visų komisijos narių balus, laimėjo šie dalyviai: I vieta – Mantas Nalivaika (nuotrauka 
„Miškas rūke“, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Ekologinis klubas „Žuvėdra“, mokytoja 
Oksana Gončarova), II vieta – Ugnė Okunevičiūtė (nuotrauka „Spindulėlių žaidimas“, Trakų rajono 
Onuškio Donato Malinausko gimnazija, JMB „Bebriukai“, mokytoja Alma Žukauskienė), III vieta – 
Goda Liucvaikytė (nuotrauka „Plyšys“, Trakų rajono Aukštadvario gimnazija, JMB „Verkniukai“, 
mokytoja Česlova Pociūnienė). Nugalėtojai stovyklos metu apdovanoti diplomais ir piniginėmis 
premijomis. Stovykloje dalyvavo ir jaunieji miško bičiuliai iš Kėdainių rajono. 
 
Novopašinienė, Jolanta 

Projekto „Lietuvos dvarų istorija ir kultūra“ kelionės tęsiasi / Jolanta Novopašinienė. – Iliustr. 
// Voruta.. – 2022, Nr. 4 (gruodis), p. 90–91. 

Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos nariai dalyvauja ilgalaikiame tęstiniame projekte „Lietuvos 
dvarų istorija ir kultūra“. Sąjungos nariai aplankė Ignalinos rajono Paliesiaus dvarą bei Mielagėnų 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią ir Švenčionių miestą bei Cirkliškio dvarą. 
 
Pilaitienė, Aušra 

Siuvėja – be savo siuvinių / Aušra Pilaitienė. – Iliustr., portr. // Lietuvos rytas. – 2022, gruod. 
6, p. 17. 

Anglų kalbos specialistės Laimos Zinkevičiūtės pomėgis – skiautiniai ir nerti kilimai. Vilnietė 
įsikūrė Švenčionėliuose ir jau daugiau nei dvidešimt metų užsiima kūrybine veikla. 
 

 
 
 

 

 

 

 


