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Čibirienė, Janina Vanda
Ty Žeimena kaip mėlynas abrūsas… : [atsiminimai] / Janina Vanda Čibirienė ; parengė
Marytė Mikelionienė. - Iliustr. // Šiaurės Atėnai. - ISSN 1392-7760. - 2017, saus. 13, p. 14.
Kaltanėnų miestelio gyventojos J.V. Čibirienės atsiminimai, Švenčionių rajonas.
Neįgaliesiems pritaikytas kultūros centras - sektinas pavyzdys.-Iliustr. // Bičiulystė. ISSN 1392-4494. - 2017, saus.19-25 (Nr. 3),p. 3.
Apie Švenčionių kultūros centrą.
Rastenienė, Danutė
Pusiaužiemis Labanore / Danutė Rastenienė. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - ISSN 1392-2092.
- 2017, vas. 9, p. 1, 7, 12.
Apie Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro organizuotą renginį, įgyvendinant
renginių planą "Labanoras - 2017 m. mažoji Lietuvos kultūros sostinė".
Žurauskienė, Jolita
Ramybės išsiilgusiųjų prieglobstis / Jolita Žurauskienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. ISSN 1021-4526. - 2017, vas. 11, p. 22-23.
Apie Labanoro seniūniją, Švenčionių rajonas.
Tvaskienė, Jurga
Pietryčių Lietuvos kelias į Lietuvą / Jurga Tvaskienė. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. ISSN 1822-1637. - 2017, vas. 17, p. 1, 3.
Rašoma, kad Lietuvos kultūros politikos instituto (LKPI) tyrimas "Pietryčių Lietuvos
moksleivių kultūros poreikių analizė ir įvertinimas", vadovaujant Lietuvos mokslų akademijos
tikrajam nariui prof. A.V. Matulioniui, praėjusių metų balandžio-lapkričio mėnesiais buvo
atliekamas 21 Vilniaus, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų mokykloje. Per jį anonimiškai į
klausimus atsakė 1141 aukštesnių klasių moksleivis iš 19 regiono gimnazijų, kuriose mokoma
lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.
Tyrimas atskleidė, kad 66 proc. šio krašto jaunuomenės savo Tėvyne laiko Lietuvą, 31 proc.
taip vadina Vilniaus kraštą, o 12 proc. mini kitą šalį.
Kazlienė, Simona
Švenčionys: 2017-ieji - tikri statybų metai / Simona Kazlienė. - Iliustr. // Savivaldybių
žinios.-ISSN 1392-2467. - 2017, Nr. 4 (vas. 25), p. 7.
Apie numatomą naujų vandentiekio trasų ir nuotekų vamzdynų, modernių vandens gerinimo
įrenginių ir nuotekų valyklų tiesimą Švenčionių rajone.
Namuose : [žinutė]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - ISSN 1648-7435. - 2017, kovo 7, p. 14.
Žinutė apie tai, jog 74-ąjį gimtadienį sutikusi Nepriklausomybės akto signatarė, pirmoji
nepriklausomos Lietuvos premjerė K.D.Prunskienė dienas leidžia tėviškėje Švenčionių rajone.
Lavaste, Laima
Po iškilmingų tostų - vyrų šėlionių puokštė /Laima Lavaste. - Iliustr. // Lietuvos rytas. ISSN 1392-2351. -2017, kovo10-13 (Nr. 48), p.1, 6-7.
A pie susitikimą su Švenčionių rajone gyvenančia ir 74-ąjį gimtadienį švenčiančia
Nepriklausomybės atkūrimo akto signatare, pirmąja nepriklausomos Lietuvos premjere K.D.
Prunskiene.

Rickevičienė, Agnė
Metų mokytoja Agnė Rickevičienė: Nereikia dejuoti, imkim ir darykim : [pokalbis su
Pabradės meno mokyklos choreografijos mokytoja Agne Rickevičiene] / kalbėjosi Justina
Gafurova ; Agnės Rickevičienės asmeninio albumo nuotr. // Vakaro žinios. - ISSN 16487435. - 2017, kovo 16, p. 4.
Apie tai, jog pedagogė A.Rickevičienė yra švenčių kūrybinių grupių narė, vyriausioji
baletmeisterė, seminarų šokio mokytojams vedėja, pedagogų atestacinės komisijos narė,
Lietuvos edukologijos universiteto, taip pat Vilniaus kolegijos studentų mentorė; pedagogė
yra apdovanota Kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinu, yra pelniusi Švenčionių rajono
metų mokytojo premiją.
Kovalevskienė, Lina
Pirmą kartą nepriklausomybės dieną minėjo keturių Rytų Lietuvos savivaldybių atstovai /
Lina Kovalevskienė, Genovaitė Paulikaitė, Romas Gurklys. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. ISSN 1392-2467. - 2017, Nr. 6 (kovo 18), p. 20-21.
Lietuvos nepriklausomybės diena neįprastai paminėta Paliesiaus dvare (Mielagėnų sen.,
Ignalinos r.). Čia kovo 11 d. vyko jaunųjų atlikėjų ir klasikinės muzikos koncertai. Pirmą
kartą kartu šventė keturių Rytų Lietuvos savivaldybių - Ignalinos, Švenčionių, Zarasų ir
Visagino atstovai.
Ūkio ministerijos akiratyje - Švenčionių rajono investicijos. - Iliustr. // Savivaldybių
žinios. - ISSN 1392-2467. - 2017, Nr. 6 (kovo 18), p. 22.
Švenčionių rajone mero Rimanto Klipčiaus kvietimu lankėsi ūkio ministras Mindaugas
Sinkevičius su svečiais, kurie atvyko iš arti susipažinti su rajono įmonėmis, padiskutuoti apie
naujų investicijų pritraukimo, verslo kūrimo galimybes.
Boldyš, Zenon
Žemės savininkas tikisi, kad galės duoti leidimą medžioti : [pokalbis su Švenčionių rajono
žemės savininkų atstovu Zenonu Boldyš] / [užrašė] Stasys Grigaliūnas. - Iliustr. // Valstiečių
laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 2017, bal. 5, p. 10-11.
Apie žemės savininkų bei jų valdose medžiojančių medžiotojų interesų konfliktus.
Zinkuvienė, Alia
Lietuva dar nėra tuščia / Alia Zinkuvienė. - Iliustr., portr. // Vakaro žinios. - ISSN 16487435. - 2017, bal. 21, p. 1, 3.
Apie tai, jog nors Lietuva tuštėja dėl emigracijos ir rečiausiai apgyvendinta yra Švenčionių
rajono savivaldybė, tačiau joje esančioje Labanoro seniūnijoje išpirkta dauguma sodybų, o
kasmet nuo gegužės mėnesio čia praleisti atostogų sugrįžta jų šeimininkai. (str. Labanoro
seniūno V.Jusio komentarai; VŽ.Komentaras su Akmenės raj. sav. mero V.Mitrofanovo
komentaru; VŽ.Tautos balsas)
Rokickienė, Asta
Žaliojo miestų veido šiemet laukia rimti pokyčiai : [pokalbis su Švenčionių rajono
savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo
pavaduotoja vyriausiaja architekte A. Rokickiene] / [kalbėjosi] Simona Kazlienė //
Savivaldybių žinios. - ISSN 1392-2467. - 2017, Nr. 11 (geg. 20), p. 13.

Baronienė, Daiva
Vaikų globos namai glaus nebe vaikus / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. ISSN 1822-1637. - 2017, geg. 30, p. 4.
Apie tai, kaip planuoja panaudoti buvusius vaikų globos pastatus, juose augusius vaikus
perdavus auklėti šeimoms arba drauge su prižiūrinčiais darbuotojais apgyvendinus butuose,
privačiuose namuose.
Zilnys, Ramūnas
Festivaliui - valdžios barjeras / Ramūnas Zilnys. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 13922351. - 2017, birž. 28, p. 15.
Apie tai, kad liep. 6-9 d. vyksiančio elektroninės muzikos festivalio "Revolution Festival"
rengėjai vis dar negali atsakyti, kurioje vietoje tiksliai jis vyks, anksčiau buvo skelbta, kad
festivalis vyks stovyklavietėje prie Pakretuonės vandens malūno, tačiau Švenčionių r.
savivaldybė nutarė neišduoti leidimo šiam renginiui, apie festivalio atstovės spaudai D.
Tuskenytės požiūrį į padėtį, kt. klausimus.
Kauzonas, Ferdinandas
Apie Pilsudskį, Briedį ir Vytį / Ferdinandas Kauzonas. - Iliustr., portr. // Mūsų Respublika. ISSN 2351-5872. - 2017, liep. 21-27 (Nr. 29), p. 3.
Šmaikštus esė dėl Zalave (Švenčionių r.) pastatyto paminklo Juzefui Pilsudskiui (18671935) ir jo broliui atminti, dėl Lazdijų mieste pastatyto paminklo, simbolizuojančio briedį,
bei dėl Vyčio paminklo statymo Vilniaus Lukiškių aikštėje.
Ambrazas, Goda
Švenčionių krašto atminimą puoselėja Vilniuje / Goda Ambrazas. - Iliustr., portr. // Lietuvos
žinios. - ISSN 1822-1637. - 2017, rugpj. 5, p. 16.
Apie Vilniaus "Švenčionijos" klubo veiklą, domėjimąsi krašto istorija, rūpinimąsi
Švenčionių krašto partizanų ir rezistencijos kovų dalyvių atminimo išsaugojimu pasakoja
"Švenčionijos" klubo pirmininkė V. Gumauskienė.
Kovalevskienė, Lina
Skambėjo 12-asis "Ežerų sietuvos" festivalis / Lina Kovalevskienė. - Iliustr. // Savivaldybių
žinios. - ISSN 1392-2467. - 2017, Nr. 16 (rugpj. 26), p. 15.
Liepos 21-23 d. Ignalinos, Molėtų ir Švenčionių rajonuose skambėjo tarptautinio liaudiškos
muzikos ir šokių festivalis "Ežerų sietuva"
Šliužas, Kazimieras
Vilniaus apskrityje mažina vandens kainas / Kazimieras Šliužas. - Iliustr., lent. // Lietuvos
žinios. - ISSN 1822-1637. - 2017, rugs. 2, p. 8.
Rašoma, kad vandentiekio bendrovė "Vilniaus vandenys" nuo spalio 1 d. penktadaliu
mažina daugelį geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų. Naujoms
kainoms pritarė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija bei "Vilniaus vandenų"
akcininkės Vilniaus miesto, rajono, Šalčininkų bei Švenčionių r. savivaldybės. "Vilniaus
vandenų" gen. direktoriaus A. Ignatavičiaus teigimu, galimybes mažinti kainas sudarė
efektyvesnė įmonės veikla, skaidrūs ir sutaupyti leidę viešieji pirkimai bei atvirai ir su
tarptautinių ekspertų pagalba įvykdytas veiklai nebūtino nekilnojamojo turto pardavimas.

Adomaitis, Justinas
Geram derliui bitės pasirinko Adutiškį / Justinas Adomaitis. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. ISSN 2029-1248. - 2017, rugs. 9-15 (Nr. 36), p. 9.
Apie bitininką A. Pupkevičių iš Adutiškio, Švenčionių rajonas.
Žurauskienė, Jolita
Nuostabaus grožio kampelyje nuvilnijo Labanorinė / Jolita Žurauskienė. - Iliustr. //
Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 2017, rugs. 16, p. 22-23.
Apie Labanorinės atlaidus Labanoro miestelyje, Švenčionių rajonas.
Švenčionių rajonas - gamtos apdovanotas Rytų Lietuvos trimiestis. - Portr., iliustr. //
Savivaldybių žinios. - ISSN 1392-2467. - 2017, Nr. 18 (rugs. 23), p. 6-7.
Švenčionių rajonas - tai trys lygiaverčiai Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestai,
Adutiškio, Kaltanėnų ir Labanoro miesteliai ir apie 600 kaimų.
Padovanojo tulpių // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2017, spal. 28, p. 3.
Žinutė, kuria informuojama, kad artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
Nyderlandų ambasada įteikė dovaną Vilniui, Kaunui, Panevėžiui ir Švenčionims - 4000
išskirtinių tulpių "Gintarinė Lietuva" svogūnėlių, juos savivaldybės su bendruomenėmis
pasodins šiais metais, o 2018 m. pavasarį tulpės pražys.

