1. Abromaitis, Arūnas. Favoritų griūtis Eurolygoje neįvyko : [Eurolygoje baigėsi atkaklios
ketvirtfinalio kovos. Lietuviškajame štabe – „Barcelona“ vyriausiojo trenerio asistentas –
kraštietis Darius Maskoliūnas] // Respublika. − 2021, geg. 8/14, (Nr.18), p. 12.
2. Abromaitis, Arūnas. Į rinktinę nepakviestas veteranas : [Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės
treneris, kraštietis Darius Maskoliūnas paskelbė, kad Kaune vyksiančiam olimpiniam atrankos
turnyrui ruošis 15 žaidėjų, tarp jų nebus Jono Mačiulio]. − Iliustr. // Vakaro žinios. − 2021,
geg. 25, p. 11.
3. Abromaitis, Arūnas. Šaras prieš krepšinio profesorių : [Eurolygos pusfinaliuose Lietuvos
krepšininkų nėra, tačiau „Barsos“ trenerių štabe yra trenerio asistentas Darius Maskoliūnas].
− Iliustr. // Vakaro žinios. − 2021, geg. 27, p. 11.
4. Adomaitis, Justinas. Eksportas auga – kišenės tuščios : [Lietuvos pieno gamintojų asociacijos
viceprezidentas Andriejus Štombergas pastebi, didžiausias kainos procentas atitenka
prekybininkui, mažesnis – pieno perdirbėjui ir pats menkiausias – pieno gamintojui]. – Iliustr.
// Ūkininko patarėjas. − 2021, geg. 8, p. 1–3.
5. Bandymams laiko neturės : [Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Darius Maskoliūnas
atrinko 15 žaidėjų, kurie ruošis olimpinei atrankai ir Kaune sieks iškovoti bilietą į Tokiją] /
[„Lietuvos ryto“ informacija]. − Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2021, geg. 25, p. 14.
6. Čičelis, Ramūnas. Kavinės kultūra. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, geg. 21, priedas
„Santaka“, p. 2.
7. Čičelis, Ramūnas. Po saule – nieko nauja?. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, geg. 28, priedas
„Santaka“, p. 2.
8. Dumsių kopos neužtvers? : [straipsnyje pasisako Jonavos rajono savivaldybės meras
Mindaugas Sinkevičius] / BNS, KD informacija. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, geg. 5, p.
24.
9. Gafurova, Justina. Bažnyčia stos mūru už šeimą : [straipsnyje pasisako kapelionas,
egzorcistas Arnoldas Valkauskas]. − Iliustr. // Vakaro žinios. − 2021, geg. 5, p. 2.
10. Inytė, Vėjūnė. Siekia apginti Dumsių kopą : [balandžio 25 dieną jonaviškiai prie Dumsių
kopos surengė akciją, kurios metu buvo pasirašytas atviras protesto dalyvių laiškas KAM ir
Lietuvos kariuomenei]. − Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2021, geg. 22 d, priedas „Laikinoji
sostinė“, p. 1–6.
11. Iššūkis : [Lietuvos moterų salės futbolo rinktinė Jonavoje kovos Europos čempionato atrankos
turnyre] / VŽ informacija // Vakaro žinios. − 2021, geg. 5, p. 10.
12. Išvada : [energetikos ministras Dainius Kreivys teigia, kad vienašališkai Estijos ir Latvijos
taikoma metodika leidžia Astravo AE pagamintai elektrai patekti į Lietuvos rinką] / [„Vakaro
žinių“ informacija] // Vakaro žinios. − 2021, geg. 13, p. 3.
13. Jonava : [Jonavos rajono gyventojai jau antrą kartą aktyviai dalyvavo „Atliekų kultūros“
egzamine] / [„Savivaldybių žinių“ informacija] // Savivaldybių žinios. − 2021, geg. 22, p. 14.
14. Jonavą pasiekė milijoninės investicijos / [„Kauno dienos“ informacija]. − Iliustr. // Kauno
diena. − 2021, geg. 28, p. 5.
15. Kaimynės šuo apkartino vizitą : [Jonavos rajono policijos komisariate gautas pranešimas, jog
kaimynės šuo apkandžiojo 22-ejų metų moterį] / Kauno dienos informacija. − Iliustr. // Kauno
diena. − 2021, geg. 11, p. 4
16. Karantinas apsunkina gyvenimą ir vagims : [Jonavos rajone nusikalstamų veikų sumažėjo
beveik 28 proc.] / KD informacija. – Iliustr. // Kauno diena. − 2021, geg. 4, p. 3.
17. Krukauskas, Modestas. Rinktinės durų jau neatvers : [Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės
treneris Darius Maskoliūnas atsirinko 15 žaidėjų, kurie rengsis olimpinės atrankos turnyrui
Kaune, tarp jų nebuvo Pauliaus Jankūno pavardės]. − Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2021, geg. 27,
p. 9.
18. Laimikis : [magnetu ieškant metalo, Jonavoje tyvuliuojančiame tvenkinyje (Sodų g.) rastas
pistoletas, kurį paėmė policininkai] / [„Vakaro žinių“ informacija] // Vakaro žinios. − 2021,
geg. 12, p. 6.

19. Lėka, Aušra. Socialdemokratai rado gelbėtoją? : [straipsnyje minimas Mindaugas
Sinkevičius]. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, geg. 17, p. 4–5.
20. Markevičienė, Eglė. „Rail Baltica“ Lietuvoje: reikšmė ir nauda regionams, žmonėms, verslui
: [statomas europinis „Rail Baltica“ geležinkelis atvers naujų logistikos bei susisiekimo
galimybių. Projektuojami keleivinių regioninių traukinių sustojimai ties Jonava]. − Iliustr. //
Verslo žinios. − 2021, geg. 27, p. 20–21.
21. Misevičius, Vidmantas. Tikra šeima yra Lietuvos jėga! : [šeštadienį įvyko „Didysis šeimos
gynimo maršas“, kuriame dalyvavo Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresnysis kapelionas,
majoras, teologijos daktaras Arnoldas Valkauskas]. − Iliustr. // Vakaro žinios. − 2021, geg. 18,
p. 1–3.
22. Nagelė, Danas. Energetikos sektoriuje įtartini reikalai : [pasisako energetikos ministras
Dainius Kreivys]. − Iliustr. // Vakaro žinios. − 2021, geg. 21, p. 2.
23. Nagelė, Danas. Vis bruka ir bruka Stambulo konvenciją : [Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo
asociacijos rengtoje spaudos konferencijoje parlamentaras Julius Sabatauskas pareiškė, jog
Aplinkos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme nėra pakankamai saugiklių, o Stambulo
konvencijoje esą numatyta viskas]. − Iliustr. // Vakaro žinios. − 2021, geg. 27, p. 5.
24. Nužudė : [Jonavoje rastas 52 metų vyro kūnas su nubrozdinimais ir žaizda galvoje]. –
[„Vakaro žinių“ informacija] // Vakaro žinios. − 2021, geg. 31, p. 6.
25. Ringaudas, Marius. Krepšininkų nuomonė: ketvirtfinalis – ypatingas : [gegužės 26-30 d.
Grace (Austrija) ikiolimpiniame trijulių krepšinio atrankos turnyre dalyvaus NKL čempionės
Jonavos „CBet“ puolėjas Darius Tarvydas]. – Iliustr. // Kauno diena. − 2021, geg. 20, p. 11.
26. Ringaudas, Marius. Lietuvos krepšininkų varžovai ketina į darbus kibti ankščiau : [Dariaus
Maskoliūno vadovaujama Lietuvos vyrų rinktinė maždaug po mėnesio pradės ruoštis
ikiolimpinės atrankos turnyrui]. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, geg. 15, p. 38.
27. Rovaitė, Gintarė. CO2 medžioklė – padėtas taškas, ar kablelis : [Lietuvai uždraudus anglies
dioksidą saugoti žemės gelmėse, Jonavos trąšų gamybos AB „Achema“ skaičiuoja, kad
perėjimas prie „žaliojo kurso“ gali pareikalauti kelių šimtų milijonų eurų investicijų]. − Iliustr.
// Verslo žinios. − 2021, geg. 27, p. 8–9.
28. Sabutis, Eugenijus. Ar Seimui užteks politinės valios Konstitucijoje įrašyti žodį „meras“?“ :
[iki 2023 metais vyksiančių vietos savivaldos rinkimų reikia papildyti Konstituciją ir joje
numatyti tiesioginius savivaldybių merų rinkimus]. − Iliustr. // Lietuvos aidas. − 2021, geg. 8,
p. 14.
29. Strikulienė, Olava. Naujoji „socdemų“ lyderė sėdės ant dviejų kėdžių : [minimas partijai
laikinai vadovavęs Lietuvos savivaldybių asociacijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius]. −
Iliustr. // Respublika − 2021, geg. 15/21, (Nr.19), p. 5.
30. Sveikiname : [sveikina buvusias tremtines, LPKTS Jonavos filialo nares, švenčiančias
jubiliejus] // Tremtinys. − 2021, geg. 14, p. 4
31. Šantažas : [energetikos ministras Dainius Kreivys sako, kad jei iki birželio 13 d. nepavyks
pasiekti trišalio susitarimo dėl prekybos elektra su trečiomis šalimis metodikos, bus imtasi
plano B su teisinėmis ir techninėmis priemonėmis situacijai spręsti] / [„Vakaro žinių“
informacija] // Vakaro žinios. − 2021, geg. 28, p. 2.
32. Vasiliauskaitė, Gintarė. Aktyvi mama dukroms meilę keliauti skiepija nuo mažens : [tris
mažametes dukras auginančios šeimos mėgstamiausios kelionės vasarą po basakojų takus,
vienas jų esantis Jonavos rajone]. − Iliustr. // Kauno diena. − 2021, geg.19, p. 12–13.
33. Ziabkus, Alvydas. Šleivą projektą nori prastumti paskubomis : [valdantieji politikai Seime
siekia ilgainiui viešųjų paslaugų sektoriuje matyti dirbančias tik privačias įmones. Šio
spendimo nesupranta Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius].
− Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2021, geg. 25, p. 11.
Straipsnius atrinko ir sąrašą paruošė Vaida Stundienė,
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliografė

