
2014 m. 

 Pauliukevičienė I. Skirstant pašalpas talkins socialiniai partneriai. – Iliustr.//Savivaldybių žinios. - 

2014, vas. 8, p. 6. 

 Nauja socialinės piniginės paramos skyrimo tvarka suteikia galimybę savivaldybėms spręsti apie 

pašalpos skyrimo tikslingumą kiekvienu konkrečiu atveju. Tuo tikslu Švenčionių rajono 

savivaldybėje įvyko susitikimas su socialiniais partneriais – mokesčių inspekcijos, darbo biržos, 

darbo inspekcijos, policijos, sveikatos apsaugos, bendruomenių atstovais ir seniūnaičiais. Po 

susitikimo savivaldybė ir socialiniai partneriai pirmieji šalyje pasirašė memorandumą, kurio tikslas 

– stiprinti socialinės  pašalpos skirstymo teisingumą, paramos veiksmingumą, mažinti 

piktnaudžiavimą. 

Čaplinskaitė L.  

Gerumo žvaigždės – už rūpinimąsi sielomis.– Iliustr.//Stilius. - 2014, bal. 22, p. 48-49. 

 Apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos surengtus Gerumo žvaigždės apdovanojimus. Už 

savanorišką jaunimo socialinę veiklą apdovanota ir švenčioniškė Kristina Spiridonovaitė. 

Turi gerų pasiūlymų verslui: Švenčionių rajone verslininkų laukia buvusios pramonės teritorijos, 

paruošti sklypai, trūksta nebent darbininkų. – Iliustr.//Statyba ir architektūra. – 2014, Nr. 2, p. 82-

83. 

 Apie Švenčionių rajone įgyvendinamus projektus, kurie vykdomi atsižvelgiant į gyventojų 

poreikius ir Švenčionių rajono savivaldybės 2011 – 2018 metų strateginiame veiklos plane 

numatytas rajono plėtros gaires. 

 Ėjome aplenkdami laiką. – Iliustr.//Tarp knygų. – 2014, liepa-rugpjūtis, p. 1-4. 

 Minint Baltijos šalių nacionalinių bibliotekų įkūrimo 95-ąsias metines, tradicinis seminaras LiLaEst 

2014 surengtas Lietuvoje, Pakretuonėje, Švenčionių r., Nacionalinės bibliotekos mokymo bazėje; 

seminaro dalyvių įspūdžiai ir vertinimai. 

Pukėnaitė V. 

LiLaEst estafetę perėmė jaunieji Lietuvos bibliotekininkai. – Iliustr.//Tarp knygų. – 2014, rugsėjis, 

p. 1-4. 

 Apie Pakretuonėje vykusią Lietuvos bibliotekų jaunųjų specialistų kompetencijų ugdymo 

stovyklą. 

Šimulis M.  

Lietuvos pajūris – gero gyvenimo pakrantė: aštuntą kartą "Veido" sudarytas Lietuvos savivaldybių 

reitingas atskleidė, kad pajūrio savivaldybėse gyvenimo kokybė bene aukščiausia. – Iliustr.; 

Lent.//Veidas. - 2014, rugs. 19, p. 8-12. 

 Apie 2014 m. Lietuvos savivaldybių reitingą, kuriame Švenčionių rajono savivaldybė iš 27-os 

(2013 m.) pakilo į 17-tą vietą. 

Pauliukevičienė I.  

Atidarytos dvi stambiųjų atliekų surinkimo aikštelės. – Iliustr.//Savivaldybių žinios. – 2014, lapkr. 

8, p. 12. 

 UAB Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas ES lėšomis finansuojamą 

projektą, Švenčionių rajone pastatė dvi stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles: Maleikėnų kaime 

(jau veikiančią) ir Pliauškių kaime (pradės veikti iki metų pabaigos).   


