1. Abromaitis, Arūnas. Įkvėpiantys ir nevykę pavyzdžiai naujokams : [labai realu, kad Lietuvos krepšinio
lygos žemėlapyje kitą sezoną atsiras naujas miestas – Jonava, kur yra 2200 vietų sporto arena. NKL
čempionu tapusiam „CBet“ klubui belieka surinkti bent 400 tūkst. eurų biudžetą ir du svarbiausi LKL
reikalavimai bus įgyvendinti. Jonava savo klubo elitinėje lygoje dar nėra turėjusi]. − Iliustr. // Respublika.
− 2021, bal. 10/16, p. 12.
2. Abromaitis, Arūnas. LKL spręs dilemą – ar verta plėstis? : [Nacionalinę krepšinio lygą laimėjęs Jonavos
klubas „CBet“ gavo teisę persikelti į Lietuvos krepšinio lygą ir šia teise turbūt pasinaudos. Visgi Jonavos
klubo prisijungimo atveju lygiai tektų atsakyti į keblų klausimą – atsisveikinti su kažkuriuo iš senbuvių ar
didinti komandų skaičių? Jei LKL išsiplėstų iki 11 klubų, tai sukeltų nepatogumų, todėl reikėtų surasti dar
vieną naujoką. Pasisako LKL generalinis direktorius Romualdas Brazauskas] / Arūnas Abromaitis. − Iliustr.
// Vakaro žinios. − 2021, bal. 7, p. 11.
3. Abromavičius, Stanislovas. Nauja Justino Sajausko knyga : [minimas ir kraštietis Paulius Galaunė, 1930
m. įkūręs XXVII knygos mėgėjų draugiją]. − Iliustr. // Tremtinys. − 2021, bal. 16, p. 8.
4. Bagdonas, Vladas. Aktorius Vladas Bagdonas: skiepijausi, kad gyvenimas kuo greičiau sugrįžtų įprastas
vėžes / [„Savaitės“ inf.]. − Iliustr. // Savaitė su TV. − 2021, Nr. 15 (bal. 17/bal. 23), p. 12.
5. Banytė, Berta. Mįslingai dingusio vaikino mamos mintyse – įvairios versijos : [apie 2020 m. gruodžio 29
d. vakarą Kauno rajone, Kazimieravos kaime mįslingai dingusį Arnoldą Rakauską, kuris kitą dieną turėjo
grįžti į tėvų namus Jonavos rajone]. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, bal. 7, p. 7.
6. Basanavičius, Jonas. Iš karo muziejaus istorijos : [minimas tautinės ornamentikos žinovas Paulius
Galaunė]. − Iliustr. // Kardas. − 2021, Nr. 1, p. 23–36.
7. Čempionai krito : [pasisako Jonavos CBet“ krepšinio komandos treneris Virginijus Šeškus, kurio
treniruojama komanda susirungs finale] / VŽ informacija // Vakaro žinios. − 2021, bal. 3, p. 12.
8. Čičelis, Ramūnas. 1990-ųjų Zeitgeist: literatūra kaip laiko mašina. − Iliustr. // Naujoji Romuva. − 2021,
Nr. 1, p. 78–79.
9. Darbuotojai sukilo : [azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintojos „Achema“ darbuotojai
surengė protesto akciją, kuria siekė atkreipti dėmesį į tai, kad bendrovė, anot jų, nesilaiko pažadų kelti
atlyginimus]. − Iliustr. – Žinių srautas // Lietuvos rytas. − 2021, bal. 22, p. 13.
10. Dienos skaičius – 29 : Jonava beldžiasi į LKL duris : [29 pergales per 34 viso sezono rungtynes pelnė
Nacionalinėje krepšinio lygoje triumfavusi Jonavos „CBet“ komanda ir iškovojo teisę žaisti LKL. Pasisako
komandos treneris Virginijus Šeškus] / (NKL, LR). − Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2021, bal 6, p. 1, 9.
11. 2024-aisiais čempionės paaiškės Lietuvoje : [2024-aisiais mūsų šalyje bus surengtas Europos merginų (iki
19 metų) čempionato finalo turnyras. Planuojama, kad šio turnyro rungtynės vyks ir Jonavoje] / KD, LFF
inf. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, bal. 21, p. 11.
12. Dumbliauskas, Vytautas. Partijai reikia charizmatiško lyderio : [apgailestaujama, jog Mindaugas
Sinkevičius atsisakė dalyvauti socialdemokratų partijos pirmininko rinkimuose] // Savaitė su TV. − 2021,
Nr. 14 (bal. 10/16), p. 3.
13. Gafurova, Justina. Neapykantos kalbos projektai atsiimti tik priminus „Vakaro žinioms“ : [Laisvės frakcija
pranešė, kad atsiima Seime inicijuotas įstatymo pataisas, turėjusias praplėsti neapykantos kalbos
nusikaltimų atsakomybės taikymą. Tarp tų Seimo narių, kurie teikė įstatymo projektus, minimas ir kraštietis
Julius Sabatauskas]. − Iliustr. // Vakaro žinios. − 2021, bal. 2, p. 2.
14. Gafurova, Justina. Šokiruojantis perteklinių mirčių skaičius : [pasisako kraštietis, Seimo narys Julius
Sabatauskas, kuris kreipėsi į premjerę Ingridą Šimonytę ir sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį,
prašydamas atlikti tyrimą dėl rekordinio Lietuvos gyventojų mirtingumo pandemijos metu]. − Iliustr. //
Vakaro žinios. − 2021, bal. 15, p. 3.
15. Garnienė, Aušra. Istorinis Kauno arkivyskupijos gimtadienis : [1921 m. tarp metropolinei Kauno
arkivyskupijai priskirtų, minimas ir Žeimių dekanatas]. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, bal. 3, p. 14.
16. Gudavičius, Stasys. Europą kausto pandemija, atsigavimo pinigų lietaus teks palaukti : [pasisako Lietuvos
savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius]. − Iliustr. // Verslo žinios. − 2021, bal. 15, p.
8–9.
17. Indrė, Vilūnienė. Lietuvos savivaldybių asociacija: išlaikyti tiesioginius merų rinkimus – būtina : [pasisako
ir LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius] // Savivaldybių žinios. − 2021, bal. 24, p. 29.
18. Inis, Laimonas. Begalinis tikėjimas Lietuva : [apie literatūros kritiko ir prozininko Stasio Lipskio knygą
„…negesk, žiburėli, negesk…“. Knygoje – nemažai įdomiausių faktų apie iškilių Lietuvos ir pasaulio
žmonių atsisveikinimą su realiuoju, jų garbingai nugyventu amžiumi. Tarp jų ir kraštietis, poetas ir
dramaturgas Petras Vaičiūnas]. − Iliustr. // Tremtinys. − 2021, bal. 9, p. 8.

19. Inytė, Vėjūnė. Jonų sostinėje pasigenda savitos dvasios : [apie sutvarkytą ir prižiūrimą Jonavą, svarbiausius
jos akcentus. Tačiau kultūrologė, Kultūros tarybos narė Kristina Jaskūnienė teigia, kad Jonavai stinga
savitos dvasios]. – Lietuvos rytas. − 2021, bal. 29, priedas „Laikinoji sostinė“, p. 6.
20. Jonavos klubas teisę žaisti LKL įgijo balandžio pradžioje, kai tapo Nacionalinės krepšinio lygos čempionu.
Vakar valdybos posėdyje vienbalsiai nubalsuota už tai, kad jis prisijungtų prie LKL ir komandų skaičius
išaugtų.
21. Jono Rudzinsko, 2020 m. Nacionalinės premijos laureato, mintys apie tautodailę : [cituojamas Paulius
Galaunė – „tautosaka ir tautodaile tauta yra gyva, tiktai jos sudaro tautos esmę“] / parengė Gražina
Jurgaitienė. − Iliustr. // Tautodailės metraštis. − Nr. 44 (2021), 2021, Nr. 44, p. 58–65.
22. Kam Laisvės partija matavo „neapykantos kalbos“ apynasrį : [straipsnyje išvardijami Seimo nariai, sumanę
teisinę avantiūrą, tarp jų – ir kraštietis Julius Sabatauskas] / parengė Gediminas Jakavonis. − Iliustr. //
Respublika. − 2021, bal. 3/9 (Nr. 13), p. 8–9.
23. Karaliūnas, Arūnas. Dėl titulų teko pakovoti : [minimi „Jonavos Vikingų“ futbolininkai, kurie rungtyniavo
šalies „Futsal“ A lygos finale ir susitiko su „Kauno Žalgirio“ futbolininkais]. − Iliustr. // Lietuvos rytas. −
2021, bal. 10, priedas „Laikinoji sostinė“, p. 7.
24. Karaliūnas, Arūnas. Moterys įkvėpė tinklininkus : [minima Jonavos sporto arena, kur vyko pirmosios
moterų tinklinio finalo rungtynės]. − Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2021, bal. 3, priedas „Laikinoji sostinė“, p.
7.
25. Kas, kur, kada: nuo Visagino iki pajūrio : Upninkai : [Jonavos rajone į natūralius Šventosios upės vandenis
išleista 200 aštriašnipių eršketų metinukų] / [„Lietuvos ryto“ informacija]. − Iliustr. // Lietuvos rytas. −
2021, bal. 29, p. 28.
26. Katelė, Domantas. Kryžkelė ar aklagatvis? : [minimas Mindaugas Sinkevičius, su kuriuo 2016 m. kovoje
dėl socialdemokratų pirmininko posto susirungė Gintautas Paluckas]. − Iliustr. // IQ. − 2021, Nr. 3, p. 36–
38.
27. Kirkliauskas, Vytautas Juozas. Pabaigtuvėms – auksas ir sidabras : [Lietuvos moterų tinklinio bronzos
medalius iškovojo Jonavos „Aušrinės-KKSC“ ekipa]. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, bal. 3, p. 40–41.
28. Krušinskaitė, Rita. COVID-19 vėl „audžia“ audinių ūkius : [minima, kad lapkritį koronavirusas neaplenkė
Jonavos rajono audinių ūkio, kuriame laikyti UAB „Danmink“ ir AB „Vilkijos ūkis“ priklausantys gyvūnai].
− Iliustr. // Ūkininko patarėjas. − 2021, bal. 3, p. 1, 7.
29. Kurie politikai populiariausi? : [Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Jonavos meras Mindaugas
Sinkevičius palankiai vertinamas 34,2 proc. apklaustųjų] / [„Lietuvos aido“ inf.]. − Iliustr. // Lietuvos aidas.
− 2021, bal. 30, p. 2.
30. „Lidl Lietuva“ trečius metus iš eilės pateko tarp geriausių šalies ir Europos darbdavių : [tarp Lietuvoje iš
viso veikiančių 54 „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvių minima ir Jonavoje esanti „Lidl“] // XXI amžius. −
2021, bal. 2, p. 8.
31. LKL priėmė sprendimą didinti komandų skaičių iki 11 / parengė Arūnas Abromaitis // Vakaro žinios. −
ISSN 1648-7435. − 2021, bal. 28, p. 10.
32. LŪS rinkimų suvažiavimas suformavo naują vadovybę : [apie balandžio 12 d. nuotoliniu būdu vykusį LŪS
narių rinkimų suvažiavimą, kuriame balsų skaičiavimo komisijos nariu buvo ir Jonavos rajono ūkininkų
sąjungos pirmininkas Ričardas Žebrauskas, kuris, susumavus rezultatus, tapo LŪS prezidiumo nariu] / LŪS
informacija // Ūkininko patarėjas. − 2021, bal. 15, p. 3.
33. Maldeikienė, Aušra. Kaip aš tapau feministe : . Margaret Atwood „Liudijimus“ skaitant : [minimas Ruklos
egzorcistas [Arnoldas Valkauskas]. − Portr. // Literatūra ir menas. − 2021, Nr. 7 (bal. 2), p. 22–23.
34. Mykolaitytė, Kornelija. Protestas prie „Achemos“ // Vakaro žinios. − 2021, bal. 21, p. 7.
35. Milkevičiūtė, Giedrė. Marius Jampolskis: „Labai pasiilgau scenos ir žiūrovų“ : [minimas kraštietis Vladas
Bagdonas, kuris buvo Mariaus Jampolskio kurso vadovas] / Giedrė Milkevičiūtė. − Iliustr. // Savaitė su TV.
− 2021, Nr. 13 (bal. 03/09), p. 30–31.
36. D. Motiejūnas: nėra kada galvoti apie nuovargį : [minimas kraštietis, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris
Darius Maskoliūnas, dėl kurio kvietimo dalyvauti Kaune numatytame ikiolimpiniame atrankos turnyre
Donatas Motiejūnas nesiryžta spėlioti] / KD inf. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, bal. 15, p. 10.
37. Nagelė, Danas. Alkanam seimūnui ir vabalas – mėsa : [nuotraukoje – kraštietis Dainius Kreivys]. − Iliustr.
// Vakaro žinios. − 2021, bal. 28, p. 2.
38. Nagelė, Danas. „Puola rusai“ – metas leisti milijonus : [minimas kraštietis, energetikos ministras Dainius
Kreivys, bandęs įtikinti, kad „netiesa, jog už šį projektą mokės vartotojai“]. − Iliustr. // Vakaro žinios. −
2021, bal. 9, p. 2.
39. Nagelė, Danas. Palijo mūsų pinigais : [minimas kraštietis, energetikos ministras Dainius Kreivys]. − Iliustr.
// Vakaro žinios. − 2021, bal. 21, p. 4.

40. Nagelė, Danas. Vyriausybės sprendimai varo įsiūtį : [pasisako ir kraštietis, Seimo narys Eugenijus Sabutis].
− Iliustr. // Vakaro žinios. − 2021, bal. 9, p. 5.
41. Naujas koronaviruso židinys : [minimas pirmasis koronaviruso atvejis audinių ūkiuose, patvirtintas
Jonavos rajono audinių ūkyje 2020 m. lapkričio 26 d.] / VMVT informacija // Ūkininko patarėjas. − 2021,
bal. 1, p. 2.
42. Pasidžiaugė : [žinutė] : [Jonavoje iš ligoninės pabėgo į ją policininkų atvežtas vagyste įtariamas 29 metų
vyras; po beveik trijų valandų jis rastas Jonavoje] / [VŽ inf.] // Vakaro žinios. − 2021, bal. 9, p. 6.
43. Paslaugas neįgaliesiems teiks „Socialinis taksi“ : [„Socialinio taksi“ paslaugos žmonėms, turintiems
negalią, yra teikiamos Vilniaus mieste ir rajone, Kauno mieste, Klaipėdos mieste ir rajone, Panevėžyje,
Jonavoje, Utenoje, Ukmergėje, Visagine ir Zarasuose] / KRD inf. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, bal. 26,
p. 13.
44. Pasmirdo : [žinutė] : [Jonavos policininkai sulaukė pranešimo apie Sodų gatvėje užuodžiamą dujų kvapą;
susisiekus su dujininkais paaiškėjo, kad iš bendrovės „Achema“ sklindantis kvapas jaučiamas visame
mieste./ [„Vakaro žinių“ inf.] // Vakaro žinios. − 2021, bal. 21, p. 6.
45. Pažeidimų nerado : [žinutė] : [Lietuvos futbolo federacija gavo anoniminį pranešimą dėl galimai susitartų
rungtynių, kur minima „ Jonavos“ futbolo komanda] / VŽ informacija // Vakaro žinios. − 2021, bal. 28, p.
11.
46. Pradinukų sugrįžimas – pagal pandeminę situaciją : [minima ir Jonavos rajono savivaldybė] / ELTA, KD
inf. − Iliustr. // Mokslo Lietuva. − 2021, kovo 25, p. 4, p. 7.
47. Ragina nesukelti nepagrįstų lūkesčių : [pasisako LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius] / BNS, Kauno
dienos inf. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, bal. 27, p. 8.
48. Ribakas, Laurynas. LKL ir „Žalgiris“ susitarė : [kitą sezoną prie dabartinių dešimties LKL klubų prisijungs
Nacionalinę krepšinio lygą (NKL) laimėjusi Jonavos „CBet“ komanda. − Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2021,
bal. 29, p. 25.
49. Ringaudas, Marius. Į LKL žengiančiųjų ketinimai – ambicingi : [minima treniruojama Virginijaus Šeškaus
Jonavos „CBet“ ekipa, triumfavusi Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) ir gavusi teisę būti priimta į
LKL]. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, bal. 28, p. 16.
50. Sabutis, Eugenijus. Receptas Vyriausybei. − Portr. – Valstybės aktualijos // Mokslo Lietuva. − 2021, kovo
25, p. 4, 6.
51. Skliutaitė, Iveta. Siras atrado verslo galimybę : [nuo karo baisumų bėgęs su šeima Salih Rahimas kelis
mėnesius gyveno pabėgėlių centre Rukloje, vėliau Jonavoje. Šiuo metu įkūrė nuosavą kirpyklą Kaune]. −
Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2021, bal. 24, priedas „Laikinoji sostinė“, p. 4.
52. Sprindytė, Jūratė. Karantinas su knyga : [tarp autorės minimų trys šimtai dvidešimt keturių knygų, kurias
vadina provincija be kabučių ir „provincija“ su kabutėmis, minima ir Jonavoje išleistos knygos, jos
priskiriamos prie knygų be kabučių, pasižymi mentaline provincija] // Metai. − 2021, Nr. 4, p. 92–102.
53. Sutkus, Darius. Tamsa prieš aušrą: KGB prieš disidentus : [1981 m. vasario 2 d. Vilniuje, su KGB susijusio
Ričardo Vaigausko bute buvo nušautas rašytojas Raimundas Samulevičius. Jį nušovė buto šeimininko žentas
Aurelijus Bacevičius]. − Iliustr. // Karys. − 2021, Nr. 3, p. 30–37.
54. Sveikiname : garbingo jubiliejaus proga : [Reginą Bizokienę – 80-ojo, Vladimirą Jurkevičių – 65-ojo, Vaivą
Vaitelytę – 60-ojo] / LPKTS Jonavos filialas // Tremtinys. − 2021, bal. 23, p. 4.
55. Šakienė, Jurgita. Moksleivių sukurta gulbė pretenduoja į rekordų knygą : [Kauno specialiosios mokyklos
iniciatyva kartu su kitų įstaigų moksleiviais iš 710 tūkst. lankstinių suklijuotas kūrinys pretenduoja į
Lietuvos rekordų knygą. Tarp prisijungusiųjų prie iniciatyvos minimi ir Jonavos rajono Šveicarijos
progimnazijos moksleiviai]. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, bal. 16, p. 5.
56. Šakienė, Jurgita. Velykos – ramios ir saulėtos : [viena skaitytoja įvardija, jog anksčiau visa giminė su
margučiais sugužėdavo į kaimą Jonavos rajone. Šiemet – kitaip – negalimi susibūrimai, tačiau ji su vyru
rengiasi vykti į sodybą, nes yra jos savininkai ir ją prižiūri]. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, bal. 1, 7.
57. Šeškų šeimos triumfas NKL : [Jonavos klubas „CBet“ Nacionalinės krepšinio lygos finale 100:66
sutriuškino „Telšius“ ir iškovojo teisę persikelti į Lietuvos krepšinio lygą. Virginijaus Šeškaus
treniruojamoje nugalėtojų komandoje labiausiai pasižymėjo jo sūnus Edvinas] / VŽ informacija // Vakaro
žinios. − 2021, bal. 6, p. 11.
58. Šileikė, Edita. Aplinkosaugininkai miškuose gaudo keturračių vairuotojus : [minimi ir Jonavos apylinkių
miškai, kuriuos, pasiskirstę komandomis, tikrino pareigūnai]. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, bal. 19, p.
4–5.
59. Turnyras merginoms : [2024-aisiais Lietuvoje bus surengtas Europos merginų iki 19 metų čempionatas.
Minima ir Jonava, kuri pirmą kartą priims tokį renginį] / VŽ informacija // Vakaro žinios. − 2021, bal. 21,
p. 10.

60. Užkalnis, Andrius. Saulius Grinkevičius, žmogus, kuris išrado majonezą : [minima Jonava, kurioje buvo
viena S. Grinkevičiaus nedidelio tinklo parduotuvėlė] / Andrius Užkalnis ; Algimanto Barzdžiaus nuotr.−
Iliustr. // Užkalnio. − 2021, Nr. 2, p. 232–239.
61. Vardai ir veidai : Aurimas Urbonas : [apie Aurimą Urboną šį sezoną su Jonavos „CBet “ׅekipa tapusį NKL
čempionu, o dabar iki sezono pabaigos apsivilkusį Utenos „Juventus“ marškinėlius]. − Iliustr. // Lietuvos
rytas. − 2021, bal. 8, p. 10.
62. Aldona Žagūnienė (1929–2021) : [nekrologas] : [minima, jog gimė Jonavoje Vytauto ir Elenos Pinkevičių
šeimoje] / LLKS, Lietuvos Sąjūdis. − Portr. – Ilsėkitės ramybėje // Tremtinys. − 2021, bal. 2, p. 7.
63. Žudikė : [žinutė] : [į areštinę uždaryta girta (2,69 prom.) 55 metų Jonavos gyventoja, kuri namuose mirtinai
peiliu subadė ketveriais metais vyresnį sugyventinį; moteris norėjo kūną užkasti, tačiau pagalbos paprašytas
aukos giminaitis kreipėsi į policiją] / [„Vakaro žinių“ inf.] // Vakaro žinios. − 2021, bal. 15, p. 6.
Straipsnius atrinko Vaida Kondrotienė, vyresnioji bibliotekininkė,
sąrašą paruošė Rimantė Tarasevičienė, vyriausioji bibliografė

