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Žurauskienė, Jolita
Žalioji energija pelninga, bet ne visiems ūkiams / Jolita Žurauskienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis.
- ISSN 1021-4526. - 2015, saus. 7, p. 7-8.
Panevėžio, Anykščių, Švenčionių rajonų ūkininkų patirtis auginant energinius augalus (gluosniai,
karklai), naudojamus biokurui, UAB "Renergija", atliekančios gluosnių pjovimo ir smulkinimo
technikos darbus atsiskaitymą su užsakovais, Lietuva.
Mičiulienė, Jūratė
Prie tako - mitologinis protėvių pasaulis / Jūratė Mičiulienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - ISSN 18221637. - 2015, saus. 9, p. 12-13.
Švenčionių rajone, Sirvėtos regioniniame parke, praėjusių metų pabaigoje atidarytas mitologinis
takas - trylika profesionalių skulptorių akmenyje įamžino senovės baltų dievus ir Šventos girią šalia
Šventos kaimo apgaubė paslapties šydu.
Šepetytė, Danutė
K.Prunskienei įteiktas ordinas / Danutė Šepetytė ; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN
1648-7435. - 2015, saus. 15, p. 1, 2.
Apie signatarei K.Prunskienei suteiktą aukštą Kazachstano valstybinį apdovanojimą - antrojo
laipsnio „Draugystės“ ordiną, kuris buvo skirtas Kazachstano prezidento N. Nazarbajevo įsaku už
vaisingą veiklą puoselėjant santarvę visuomenėje, už svarų indėlį stiprinant taiką, draugystę ir
bendradarbiavimą tarp Lietuvos Respublikos ir Kazachstano, bet dėl silpnos K.Prunskienės sveikatos
apdovanojimo ceremonija vyko ne ambasadoje, o jos tėviškėje Švenčionių rajone, o sausio 14-ąją čia
atvyko įteikti apdovanojimo Kazachstano Respublikos ambasados Lietuvos ir Latvijos Respublikose
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius B.Mukhamedzhanovas.
Rastenienė, Danutė
Gamtoje - grožis ir prasmė : prisimenant Aukštaitijos nacionalinio parko 40-mečio jubiliejų / Danutė
Rastenienė. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - ISSN 1392-2092. - 2015, saus. 22, p. 1, 7.
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras ir Kaltanėnų pagrindinė mokykla bendradarbiaudama su
Aukštaitijos nacionaliniu parku 2004-2014 m. vykdė gamtosaugos projektus, turizmo bei ekologinio
švietimo programas, Švenčionių rajonas.
Čičiurka, Giedrius
Į ekologinį ūkį miestiečiai traukia kaip į muziejų : [pokalbis su ūkininku Giedriumi Čičiurka] /
[užrašė] Mėta Lubinaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2015, kovo 20, p. 6.
Apie ekologišką ūkininkavimą ir daržovių auginimą.
Siavris, Edita
Viena mėlynių kaina gėrybių supirktuvėje, kita - turguje, trečia - pakelėje / Edita Siavris // Vakaro
žinios. - ISSN 1648-7435. - 2015, liep. 21, p. 7.
Apie mėlynių derlių ir supirkimo kainas Lietuvoje ir Latvijoje (str.Įmonės "Girios" vadovo
M.Masevičiaus ir Miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovo V.Varanavičiaus komentarai)
Paulikaitė, Genovaitė
Kaltanėnams brangus kiekvienas svečias / Genovaitė Paulikaitė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. - 2015, rugpj. 14, p. 18-19.
Kaltanėnų miestelis ir Labanoro seniūnija (Švenčionių rajonas) siekia kurortinės teritorijos statuso.
Su šios vietovės gamta, Kaltanėnų istorija, bendruomenės edukacine veikla, seniūnijos verslais,
miestelio parku supažindina Kaltanėnų seniūnas Tomas Rokickis, kiti kraštiečiai.

Pagerbtas Antanų miške žuvusių partizanų atminimas. - Švenčionių rajono savivaldybės
informacija // XXI amžius. - ISSN 2029-1299. - 2015, spal. 2, priedas "Abipus Nemuno", p. 3.
Apie Adutiškio seniūnijos (Švenčionių r.) Antanų miške įvykusį renginį, skirtą 1945 m. sausio 1 d.
pasipriešinimo kovoje žuvusių Lietuvos partizanų atminimui.
Leščinskas, Vytautas Juozas
Per Nalšios žemę : geologinio paveldo diena / Vytautas Leščinskas. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. ISSN 1392-2092. - 2015, spal. 29, p. 1, 6.
Apie geologinio paveldo dienos paminėjimo renginį tema "Nalšios žemės Švenčionių krašto
geologijos, archeologijos, istorijos ir kultūros vertybės".
Globos namai Švenčionyse // XXI amžius. - ISSN 2029-1299. - 2015, gruod. 18, priedas "Sidabrinė
gija", p. 4.
Apie naujų Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centro Senelių ir neįgaliųjų žmonių globos namų
atidarymą, kuriame dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė.

