
1. Abromaitis, Arūnas. Jubiliejinis LKL sezonas bus ypatingas : [apie būsimas 30-ojo sezono 

krepšinio rungtynes. Praėjusiame sezone Jonavos „CBet“ užėmė 4-ąją vietą]. – Iliustr. // Respublika. 

– 2022, rugs. 24/30, p. 11. 

2. „Achema“ privalėjo sustoti : [straipsnyje aprašomos priežastys, lėmusios sprendimą stabdyti 

gamyklą. Pateikiami Ramūno Miliausko ir Lidijos Lubienės komentarai] / VŽ inf. – Iliustr. // 

Vakaro žinios. – 2022, rugs. 3, p. 2. 

3. Apleistą dvarą niokojo ugnis : [apie gaisrą nenaudojamame Apytalaukio dvare, Kėdainių r., kurį 

gesinti padėjo ir Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos] / KD, BNS inf. – Iliustr. // Kauno diena. 

– 2022, rugs. 10, p. 10. 

4. Atleis darbuotojus : [iki gruodžio planuojanti nedirbti „Achema“ dalį darbuotojų išleis į prastovas, 

dalį atleis] / [„Lietuvos ryto“ inf.] // Lietuvos rytas. – 2022, rugs. 3, p. 12. 

5. Atpirkimo ožių dėl kainų – visa banda : [pokalbis su Remigijumi Žemaitaičiu, manančiu, kad 

energetikos ministras Dainius Kreivys ir dabartinė dauguma tarnauja Rusijos dujų milžinei 

„Gazprom“. Dainius Kreivys dėl energijos kainų krizės kaltina buvusias vyriausybes] / [kalbėjosi] 

Tadas Ignatavičius. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2022, rugs. 20, p. 1, 4. 

6. Briuselio siūlymas Lietuvai visiškai nepriimtinas : [Dainiaus Kreivio teigimu, Europos Komisijos 

pateiktas pirminis siūlymas dėl elektros rinkos sureguliavimo Lietuvai netinkamas, nes šalis neturi 

pigesnės elektros generacijos] / KD, BNS inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, rugs. 8, p. 14. 

7. Čepas, Vytautas. Ačiū už rūpestį žulikų gerove : [autoriaus kritika energetikos ministrui Dainiui 

Kreiviui ir Seimo vicepirmininkui Pauliui Saudargui]. – Portr. // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 17, p. 

4. 

8. Deksnys, Vakaris. Aludariai – tarsi ant adatų : [baiminamasi, kad dėl „Achemos“ gamyklos 

stabdymo gali sutrikti angliarūgštės tiekimas]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2022, rugs. 1, p. 8. 

9. Dėl elektros gamintojų pelno pasidalijimo reikės tartis su Švedija : [Europos Komisijai siūlant 

Lietuvai susigrąžinti dalį pigiai elektrą gaminančių ir eksportuojančių šalių viršpelnio pagal dvišales 

sutartis, Lietuva dėl to pirmiausia turėtų tartis su Švedija, teigia Dainius Kreivys] / KD, BNS inf. // 

Kauno diena. – 2022, rugs. 16, p. 7. 

10. Dėl valdžios sukeltos „krizelės“ rizikuojame likti be pramonės? : [pokalbis su Vilniaus prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų tarybos nariu Kęstučiu Černecku. Paminėta „Achema“] / [kalbėjosi] 

Vidmantas Misevičius. – Iliustr. // Respublika. – 2022, rugs. 24/30, p. 6. 

11. Dovydaitis, Augustas. Su parlamento vadovybe pasikalbėjęs Gitanas Nausėda dar nelaidoja vilčių 

: [apie prezidento susitikimą su Seimo valdyba dėl rudens sesijos prioritetinių darbų. Pateikiami 

Seimo vicepirmininko kraštiečio Juliaus Sabatausko komentarai]. – Portr. // Vakaro žinios. – 2022, 

rugs. 10, p. 2. 

12. 23 klausimai ministrui : [rengiamą interpeliaciją energetikos ministrui Dainiui Kreiviui pasirašė 62 

Seimo nariai] / [„Lietuvos ryto“ inf.] // Lietuvos rytas. – 2022, rugs. 22, p. 4. 

13. Elektra nuo sausio gali kainuoti apie 65 centus : [Dainiaus Kreivio teigimu, nuo sausio elektros 

kainos vartotojams bus fiksuojamos, tačiau jų dydis priklausys nuo biudžeto galimybių] / BNS, KD 

inf. – Portr. // Kauno diena. – 2022, rugs. 7, p. 5. 

14. Energetikos krizė klupdo didelius fabrikus : [daugėja įmonių, nebegalinčių įpirkti dujų ar elektros. 

„Achemoje“ – prastovos, 5 proc. darbuotojų planuojama atleisti] / LR. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 

2022, rugs. 10, p. 13. 

15. Energetikos ministras išgelbėtas : [Seimas pritarė Dainiaus Kreivio atsakymui į interpeliaciją] / 

[„XXI amžiaus“ inf.] // XXI amžius. – 2022, rugs. 30, p. 16. 

16. Gafurova, Justina. Ligitas Kernagis: „Dėl savo vaiko eisiu iki teismo“ : [policijos apklausoje 

dalyvavęs kraštietis sako ketinantis eiti iki teismo siekiant išaiškinti galimą vaikų tvirkinimo atvejį 

stovykloje]. – Portr. // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 27, p. 1, 3. 



17. Galima vertinti kaip perspėjimą : [apie „Nord Stream“ dujotiekio saugumą. Ministro Dainiaus 

Kreivio komentarai] / BNS, KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, rugs. 29, p. 6. 

18. Gapšys, Justinas. Lietuvos verslas moka rizikų nevaldymo kainą : [apie tai, kad pokyčiai žaliavų, 

valiutų rinkose, besikeičianti pinigų politika išryškino įmonių problemas. Minima „Achema“]. – 

Iliustr. // Verslo žinios. – 2022, rugs. 1, p. 8–9. 

19. Glinskas, Marius. Mezgami nauji socialiniai ryšiai : [apie Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos 

vokalinio ansamblio „Lietava“ išvyką į Kėdainių rajoną]. – Iliustr. // Bičiulystė. – 2022, rugs. 

22/spal. 12, p. 2. 

20. Ignatavičius, Tadas. Apsnūdusi opozicija bando teisintis : [apie nepavykusią energetikos ministro 

Dainiaus Kreivio interpeliaciją]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2022, rugs. 29, p. 1, 3. 

21. Ignatavičius, Tadas. Ar šeimos gynėjai netaps griovėjais? : [autorius komentuoja konservatorių 

ketinimą energetikos ministro Dainiaus Kreivio sutuoktinę Dalią Kreivienę skirti ambasadore 

Italijoje]. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2022, rugs. 22, p. 2. 

22. Ignatavičius, Tadas. Aukso vertės gyslą jau užuodė ir spekuliantai : [diskusijoje Seime Dainius 

Kreivys vylėsi, kad Lietuva iki 2030 m. vėl taps elektrą eksportuojančia šalimi, bet paaiškėjo, kad 

visos vertingos elektros gijos jau išdalytos]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2022, rugs. 8, p. 1, 3. 

23. Ignatavičius, Tadas. Iškalbinga tyla – prieš audrą? : [apžvalgininkas komentuoja politikų elgesį 

dabartinės kainų kilimo krizės fone. Minimas Dainius Kreivys]. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2022, 

rugs. 13, p. 2. 

24. Interpeliacija D. Kreiviui nepavyko : [Seimo dauguma pritarė Dainiaus Kreivio atsakymams į 

interpeliacijos klausimus] / BNS, KD inf. – Portr. // Kauno diena. – 2022, rugs. 28, p. 7. 

25. Islandija – NATO akys ir ausys šiauriniame Atlante : [pokalbis su Islandijos užsienio reikalų 

ministru Saugumo ir gynybos direktorato generaline direktore. Šiuo metu Islandija prisideda prie 

NATO priešakinių pajėgų bataliono veiklos Rukloje] / [kalbino] Ilona Skujaitė. – Iliustr. // Karys. 

– 2022, Nr. 8, p. 8–15. 

26. Iššūkis švietimo sistemai : [apie tai, kad mokykloms iškelta užduotis iki kitų metų rugsėjo 

įgyvendinti įtraukųjį ugdymą gali likti tik deklaratyviu siekiu, nes trūksta specialistų. Mindaugo 

Sinkevičiaus komentarai] / BNS, KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, rugs. 1, p. 8. 

27. Įteikta kasmetinė G. Kanovičiaus literatūrinė premija : [rugsėjo 6-ąją apdovanota rašytoja Aneta 

Anra už dokumentinę apysaką „Jehudit. Pasaulis galėtų būti toks gražus“] / Jonavos viešosios 

bibliotekos inf. // XXI amžius. – 2022, rugs. 23, priedas „Abipus Nemuno“, p. 4. 

28. Įvykiai Lietuvoje : [apie laikiną gamyklos „Achema“ stabdymą / [„Verslo žinių“ inf.] // Verslo 

žinios. – 2022, rugs. 1, p. 4. 

29. Įžengė į pusfinalį : [pateikiami Lietuvos  futbolo federacijos taurės turnyro ketvirtfinalio rezultatai. 

Kauno r. „Hegelmann“ – „Jonava“ 2:0] / [„Kauno dienos“ inf.]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, 

rugs. 2, p. 10. 

30. Jaroslavcevienė, Ivona. Atsakas į energetinę krizę – taupymas : [Vyriausybė pritarė Energetikos 

ministerijos siūlomoms energijos taupymo priemonėms ir rekomendacijoms. Ministras Dainius 

Kreivys teigia, kad pagrindinis tikslas – sutaupyti 800 mln. eurų]. – Iliustr. // Savaitė. – 2022, rugs. 

15 (Nr. 37), p. 12–13. 

31. Jurevičius, Zigmas. LKL sezonas startavo atkakliais mūšiais : [apie įspūdingai prasidėjusį 30-ąjį 

LKL sezoną. Jonavos „CBet“ išvykoje nugalėjo Prienų „Labas GAS“ 80:74]. – Iliustr. // Kauno 

diena. – 2022, rugs. 26, p. 15. 

32. Jurevičius, Zigmas. Prieš sezono startą ambicijų netrūksta ne tik milžinams : [prasideda 30-tasis 

Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Pirmosios Prienuose susirungs vietos „Labas GAS“ ir Jonavos 

„CBet“ ekipos]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, rugs. 24, p. 33–34. 



33. Kaip pirksime trąšas rudeniniam tręšimui? : [dėl energetinės krizės stabdoma trąšų gamintojų 

veikla koreguoja ūkininkų rudens darbus. Minima „Achema“] / parengė Stasys Bielskis. – Iliustr. // 

Ūkininko patarėjas. – 2022, rugs. 10, p. 5. 

34. Karaliūnas, Arūnas. Ant prekystalio – ir traktoriai, ir pastatai : [apie Jonavos rajono savivaldybės 

aukcione parduodamą turtą]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2022, rugs. 10, priedas „Laikinoji sostinė“, 

p. 1, 6. 

35. Karštos žinios : Interpeliacija : [ministro Dainiaus Kreivio interpeliaciją inicijuojantys 

socialdemokratai parengė 23 klausimus] / [„Vakaro žinių“ inf.]. – Portr. // Vakaro žinios. – 2022, 

rugs. 16, p. 5. 

36. Karštos žinios : Mėtosi : [prezidentas teigia, kad Dainiui Kreiviui inicijuojama interpeliacija bus 

proga išgirsti ministro atsakymus, bet ir mato nuoširdžias pastarojo pastangas siekiant spręsti 

problemas] / [„Vakaro žinių“ inf.] // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 17, p. 3. 

37. Kas nugalės – naivumas ar agresyvumas? : [apie Rusijos geopolitinę ideologiją, energetinį karą ir 

poveikį Europos šalių ekonomikai. Pateikiami energetikos ministro Dainiaus Kreivio komentarai] / 

parengė Gintaras Markevičius // Tremtinys. – 2022, rugs. 2, p. 3. 

38. Kiek laivas „Independence“ mums atpigino elektros kainas? : [pokalbis apie Lietuvos išsinuomotą  

suskystintų gamtinių dujų terminalo laivą-saugyklą, kainavusį milijardą, energetikos krizę ir 

valdančiųjų vaidmenį sprendžiant problemas. Minima „Achema“ ir ministras Dainius Kreivys] / 

[pokalbį vedė] Gediminas Jakavonis. – Iliustr. // Respublika. – 2022, rugs. 10/16, p. 8–9. 

39. Klaida Telšiuose nutraukė čempionų pergalingą seriją : [apie Lietuvos futbolo A lygos 25-ojo turo 

rungtynes. „Jonava“ lentelės apačioje] / parengė Aistė Labinaitė // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 6, 

p. 10. 

40. „Klaipėdos nafta“ SGD terminalo pajėgumus suteiks iki 10 metų : [apie tai, kaip energetikos krizė 

paveikė Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalą, kuriuo naudojasi ir veiklą sustabdžiusi 

„Achema“] / [„Lietuvos aido“ inf.]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2022, rugs. 3, p. 16. 

41. D. Kreivys nemedžios energetikos vampyrų : [ministras pareiškė, kad neturi sidabrinės kulkos, 

galinčios išspręsti visas problemas, ir nesitiki greitų sprendimų Energetikos taryboje] / [„Vakaro 

žinių“ inf.]. – Portr. // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 8, p. 1, 16. 

42. D. Kreivys privalės atsakyti į interpeliacijos klausimus : [apie Seimo opozicijos surengtą 

interpeliaciją Dainiui Kreiviui, kaltinant jį galima nekompetencija, aplaidumu ir neveiklumu. 

Pateikiami Eugenijaus Sabučio komentarai] / KD, BNS inf. – Portr. // Kauno diena. – 2022, rugs. 

17, p. 14. 

43. Kutinskaitė-Būdavienė, Šarūnė. Ukrainiečiams – lietuvio patarimai : [apie jonavietį Sigitą 

Maliauską – buvusį kariškį, šiuo metu Ukrainoje su misijos „Gyvačių sala“ instruktoriais intensyviai 

ruošiantį ukrainiečius į fronto liniją]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, rugs. 10, p. 1–3. 

44. Laiko ženklai : [apie naujienas energetikos srityje. Minima, kad gamybą sustabdžiusi „Achema“ iš 

rinkos neiškrito, nes nedirba ir konkurentai] / [„Lietuvos ryto“ inf.] // Lietuvos rytas. – 2022, rugs. 

22, p. 2. 

45. Laukia didžiulės socialinės įtampos : [Mindaugo Sinkevičiaus komentarai rugsėjo 24 d. Jonavoje 

vykusioje socialdemokratų konferencijoje apie vėluojančius Vyriausybės sprendimus dėl 

brangstančios energijos] / parengė Danas Nagelė // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 27, p. 7. 

46. Lengvatinės paskolos įmones skatins gamintis elektrą : [anot energetikos ministro Dainiaus 

Kreivio, siekiama, kad po kelerių metų didžioji dalis įmonių elektrą pasigamintų pačios] / KD, BNS 

inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, rugs. 8, p. 15. 

47. Lietuvių sporto savaitė : Rugsėjo 16 d. : [Lietuvos futbolo A lygos autsaiderė „Jonava“ išvykoje 

pralaimėjo Kauno „Žalgiriui“ 1:2] / „Lietuvos ryto“ inf. // Lietuvos rytas. – 2022, rugs. 20, p. 9. 



48. Lygiosios kainavo postą : [apie Lietuvos futbolo A lygos rungtynes. Namuose „Jonava“ su 

„Panevėžiu“ sužaidė lygiosiomis 1:1] / parengė Aistė Labinaitė // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 13, 

p. 10. 

49. LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius: pasitikėjimas savivalda – pusiaukelėje : [Jonavos mero 

komentarai Vilniuje vykusiame prezidento Gitano Nausėdos inicijuotame Regionų forume] / 

parengė Indrė Vilūnienė. – Portr. // Savivaldybių žinios. – 2022, Nr. 7/8, p. 46. 

50. Mažylę paliko gyvybės langelyje : [apie Kaune rastą naujagimę. Lietuvoje gyvybės langeliai veikia 

maždaug dešimtyje įstaigų įvairiuose miestuose, tarp jų ir Jonavoje] / BNS, KD inf. – Iliustr. // 

Kauno diena. – 2022, rugs. 24, p. 5. 

51. Nagelė, Danas. Elektros kainos privertė rinktis į mitingą : [mitinge dėl energetinės krizės reikalauta, 

kad  energetikos ministras Dainius Kreivys ir premjerė Ingrida Šimonytė prisiimtų atsakomybę už 

energetikos reformos padarinius]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 10, p. 7. 

52. Nagelė, Danas. Lietuvą šildys tūkstančiais ha miško : [apie per Seime vykusią Vyriausybės valandą 

Seimo opozicijos narių valdantiesiems užduotus klausimus, kaip ruošiamasi artėjančiai žiemai. 

Pateikiami kraštiečio ministro Dainiaus Kreivio komentarai]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2022, 

rugs. 20, p. 5. 

53. Nagelė, Danas. Tik nereikia meluoti: D. Kreivio sąsajos su „Moki-veži“ : [apie tai, kad 

interpeliacijos metu Dainius Kreivys sulaukė klausimų, susijusių su prekybos tinklu, nuo kurio 

viešai atsiribojo]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 29, p. 1, 2. 

54. Nagelė, Danas. Vyriausybė slepia, kokią kainą mokame už dujas : [apie tai, kad dujų kaina yra 

apskaičiuojama pagal naują suderėtą formulę, tačiau tiksli kaina yra slepiama. Pateikiami Dainiaus 

Kreivio komentarai]. – Portr. // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 24, p. 2. 

55. Narbutas, Audris. Kreiva Dainiaus Kreivio interpeliacija : [autoriaus nuomonė apie kraštiečiui 

energetikos ministrui Dainiui Kreiviui opozicijos organizuojamą interpeliaciją]. – Portr. // Ūkininko 

patarėjas. – 2022, rugs. 24, p. 4. 

56. Navakas, Naglis. Pustuštė dujų saugykla: Baltijos šalys žiemą pasitinka be saugos diržo : [apie tai, 

kad vienintelė Baltijos šalyse dujų saugykla tuštėjo ir smuktelėjo iki mažiau nei 50 procentų. 

Minima „Achema“]. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2022, rugs. 8, p. 32. 

57. Neįžvelgė konflikto : [energetikos ministras Dainius Kreivys neįžvelgė interesų konflikto 

Vyriausybei nutarus ambasadore Italijoje, Maltoje ir San Marine siūlyti skirti jo sutuoktinę 

diplomatę Dalią Kreivienę] / [„Lietuvos ryto“ inf.] // Lietuvos rytas. – 2022, rugs. 15, p. 3. 

58. Neskani interpeliacija : [ministro Dainiaus Kreivio interpeliacijoje klausimo nagrinėjimo metu 

salėje trūko opozicijos atstovų] / UP inf. // Ūkininko patarėjas. – 2022, rugs. 29, p. 2. 

59. Paraiška valstybės biudžetui: keliams reikia beveik milijardo : [apie kritinę šalies kelių būklę ir 

pateiktą prašymą įtraukti naujų finansavimo projektų poreikio vertinimą Seimui ir Vyriausybei. 

Pateikiami Mindaugo Sinkevičiaus komentarai] / KD, BNS inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2022, 

rugs. 17, p. 31. 

60. Planinė ekonomika mirė, tegyvuoja planinė energetika : [abejojama, ar laiku paskelbta saulės 

elektros gamybos pauzė. Ministro Dainiaus Kreivio komentarai] / [„Verslo žinių“ inf.]. – Iliustr. // 

Verslo žinios. – 2022, rugs. 29, p. 2. 

61. Po „Vakaro žinių“ straipsnio apie stovyklas pradėti du ikiteisminiai tyrimai : [po Ligito Kernagio 

įrašo Generalinė prokuratūra ėmėsi iniciatyvos ir pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl vaikų 

tvirkinimo] / parengė Justina Gafurova // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 8, p. 5. 

62. Prekybos degalais lietuviški ypatumai – ne ūkininkų naudai : [lietuviškų degalinių sąjungos 

vykdantysis direktorius Vidas Šukys komentuoja degalų prekybos sektoriaus situaciją, kuriai, 

ministro Dainiaus Kreivio teigimu, įtaką darė ankstesnės valdžios neveiksnumas] / parengė Stasys 

Bielskis. – Portr. // Ūkininko patarėjas. – 2022, rugs. 29, p. 4. 



63. Pritrūkus žaliavų veiklą stabdo „Lifosa“ : [šį Kėdainiuose veikiančios fosforo trąšų gamyklos 

sprendimą lėmė amoniako tiekėjos „Achemos“ sustabdymas] / ELTOS inf. // Ūkininko patarėjas. – 

2022, rugs. 10, p. 7. 

64. Rymeikė, Giedrė. Kokie metai, toks ir vynas : [apie vyno gamintoją Olgą Vilkelienę, kuri su vyru 

augina vynuoges ir rengia edukacijas sodyboje „Vilkolė“ Batėgalos kaime, Jonavos r.]. – Iliustr. // 

Rasos. – 2022, Nr. 17 (rugsėjo 1/14), p. 12–13. 

65. Salės futbolo A lygoje – dvi naujokų komandos : [sezonas prasidės maču dėl Supertaurės – rugsėjo 

25-ąją Širvintose „Kauno Žalgiris“ susitiks su Jonavos „Vikingais“] / KD, futsal.lt inf. – Iliustr. // 

Kauno diena. – 2022, rugs. 14, p. 9. 

66. Saulės energijos projektai sustabdyti, vyrauja nežinomybė : [dėl Seimo įvestų apribojimų 

pristabdytas komercinių saulės elektrinių projektų vystymas. Pateikiami Dainiaus Kreivio 

komentarai] / KD, BNS inf. – liustr. // Kauno diena. – 2022, rugs. 22, p. 12–13. 

67. Savaitės sūpuoklės : Dainius Kreivys : [ministras prisipažino neturintis „sidabrinės kulkos“ 

problemoms išspręsti – kitaip tariant, pripažino esantis bejėgis] / [„Respublikos“ inf.]. – Portr. // 

Respublika. – 2022, rugs. 10/16, p. 5. 

68. Savaitės sūpuoklės : Dainius Kreivys : [opozicijos rengiamą interpeliaciją ministrui palaiko ir 

prezidentūra] / [„Respublikos“ inf.]. – Portr. // Respublika. – 2022, rugs. 17/23, p. 5. 

69. Sprendimo nelaiko klaida : [energetikos ministro Dainiaus Kreivio atsakymai į interpeliacijos 

klausimus] / BNS, KD inf. – Portr. // Kauno diena. – 2022, rugs. 27, p. 6. 

70. Srėbalienė, Audrė. Moderniose klinikose prisijaukino technologijas : [rugpjūtį Kėdainiuose įsikūrė 

švedų kapitalo įmonės „Diaverum“ nauja hemodializės klinika, dėl to nebereikės sergančiųjų inkstų 

ligomis vežioti į Kauną ar Jonavą]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2022, rugs. 3, p. 3. 

71. Stankūnas, Almantas. „Kreivys – biurokratas ar politikas?“ : [kritikuojami ministro Dainiaus 

Kreivio veiksmai siekiant išspręsti energetikos krizę]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2022, rugs. 3, p. 

9. 

72. Staselis, Rytas. Trijų „twitų“ bacila, užvedusi energetikus : [apie Lietuvoje planuojamą įrengti 

energijos kaupiklio projektą. Straipsnyje minimas energetikos ministras Dainius Kreivys]. – Iliustr. 

// Verslo klasė. – 2022, Nr. 4 (rugsėjis), p. 18–22. 

73. Supirkėjai: „Grūdai prabangos preke netaps“ : [„Agrochemos“ komercijos direktorius Gerardas 

Brazaitis komentuoja šiųmetį grūdų sezoną] / „Agrochemos“ fotoinformacija. – Iliustr. // Ūkininko 

patarėjas. – 2022, rugs. 29, p. 4. 

74. Šakienė, Jurgita. Socialdemokratai išsirinko kandidatą į merus : [apie Jonavoje vykusią Lietuvos 

socialdemokratų partijos konferenciją, kurios metu aptartos politinės ir ekonominės aktualijos, 

išrinkti ir patvirtinti kandidatai į merus 53 savivaldybėse]. – Portr. // Kauno diena. – 2022, rugs. 26, 

p. 4. 

75. Šliužas, Kazimieras. Energetikos kainos – pačių naudotojų reikalas : [apie tai, kad beveik 

dešimteriopai pabrangę energijos ištekliai sunkiai įperkami agropramonės įmonėms. Minima 

„Achema“]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2022, rugs. 22, p. 11–12. 

76. Šventosios upė papildyta į Lietuvos Raudonąją knygą įtrauktomis žuvimis : [apie dirbtinį 

skersnukių veisimą Jonavos rajone] / [„Moters savaitgalio“ inf.]. – Iliustr. // Moters savaitgalis. – 

2022, rugs. 30, p. 4. 

77. Šventosios upėje gyvens daugiau skersnukių : [Žuvininkystės tarnyba pranešė, kad beveik 31 tūkst. 

šių nykstančių žuvų išleista Šventosios upėje Jonavos rajone] / BNS, KD inf. // Kauno diena. – 

2022, rugs. 24, p. 44. 

78. Tamoševičienė, Irena. Džiaugiamės, kad esame kartu : [apie šių metų Jonavos tremtinių 

bendruomenės darbus, renginius, minėjimus ir išvykas]. – Iliustr. // Tremtinys. – 2022, rugs. 23, p. 

1, 8. 



79. Tavorienė, Vida. Elektros kainos: investuotojams – pelnas, žmonėms ir įmonėms – bankrotas : 

[apie tai, kad kylant energijos kainoms, svarstoma nacionalizuoti strategines įmones. Pateikiami 

Dainiaus Kreivio komentarai]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2022, rugs. 29, p. 1, 6. 

80. Trumpai : Latvis į Jonavą : [Jonavos krepšinio klubas „CBet“ pasirašė sutartį su puolėju iš Latvijos] 

/ VŽ inf. // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 16, p. 11. 

81. Už D. Kreivio medalį mokės visa Lietuva : [Lietuvoje opozicija ministrui ruošia interpeliaciją, o 

Lenkijoje jam buvo įteiktas apdovanojimas už nuopelnus energetiniam saugumui] / [„Vakaro žinių“ 

inf.]. – Portr. // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 15, p. 16. 

82. Užmojai – dideli : [Danijos atsinaujinančios energetikos kompanija „European Energy“ stato 6 vėjo 

parkus Jonavos, Anykščių ir Telšių rajonuose] / [„Lietuvos ryto“ inf.] // Lietuvos rytas. – 2022, 

rugs. 15, p. 5. 

83. Valdantieji purtosi pigios elektros : [Seimo opozicija pateikė saulės energijos gamybos ribojimą 

atšaukiančias pataisas, tačiau valdančiųjų pastangomis projektas buvo atmestas. Pateikiami 

Dainiaus Kreivio komentarai] / parengė Danas Nagelė. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2022, rugs. 30, 

p. 2. 

84. Vardai ir veidai : [Virginijaus Šeškaus vadovaujama Jonavos „Cbet“ komanda 59:65 krito prieš 

Krajovos „Universitatea“ krepšininkus] / [„Lietuvos ryto“ inf.]. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2022, 

rugs. 29, p. 8. 

85. Veličkaitė, Lidija. Protesto akcija „Dėl valstybinio energetikos sektoriaus žlugdymo“ : [apie 

Nacionalinio susivienijimo partijos organizuotą susibūrimą. Kritika Dainiui Kreiviui ir kitiems 

valdantiesiems]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2022, rugs. 17/23, p. 4–5. 

86. 1 sakiniu : Pasitiki : [premjerė tikina, kad pasitiki ministro Dainiaus Kreivio sprendimais] / 

[„Respublikos“ inf.] // Respublika. – 2022, rugs. 17/23, p. 1. 

87. 1 sakiniu : Skersnukiai : [į Šventosios upę Jonavos r. išleista 30,78 tūkst. nykstančios rūšies žuvų] 

/ [„Respublikos“ inf.] // Respublika. – 2022, rugs. 24/30, p. 1. 

88. Vilniuje – protestas dėl elektros kainų krizės : [apie rugsėjo 8 d. Vinco Kudirkos aikštėje surengtą 

protesto akciją. Minimas Dainius Kreivys] / [„XXI amžiaus“ inf.] // XXI amžius. – 2022, rugs. 16, 

p. 4. 

89. Vitkūnas, Manvydas. Architektūra Lietuvos miestų ir miestelių herbuose : [apie neretą sprendimą 

herbuose vaizduoti vietos architektūros objektą. Žeimių herbe – mūrinė dvaro koplyčia]. – Iliustr. 

// Savaitė. – 2022, rugs. 8 (Nr. 36), p. 44–45. 

90. Zdramys, Alfredas. Valdžia siūlo elektrines statyti patiems, o taupymą perkelia ant gyventojų 

pečių : [valdžios atstovai elektrines statantiems gyventojams žada rasti lėšų kompensacijoms, tačiau 

ne visų prašymai buvo patenkinti. Komentuoja ministras Dainius Kreivys]. – Iliustr. // Kauno diena. 

– 2022, rugs. 15, p. 12–13, 14. 

91. Žinių pynė ir pynelė : Jonava : [keturios rajono ugdymo įstaigos laimėjo Aplinkos ministerijos 

projektus ir gavo finansavimą saulės jėgainėms įsirengti] / [„Savivaldybių žinių“ inf.] // 

Savivaldybių žinios. – 2022, Nr. 7/8, p. 16. 

92. Žmonės klausia: kam dirba energetikos ministras? : [rugsėjo 28 d. prie Energetikos ministerijos 

surengto piketo „Prieš nepakeliamas elektros kainas“ organizatoriai klausė ministro Dainiaus 

Kreivio, kodėl jis dirba ne vartotojams, o verslui] / parengė Vidmantas Misevičius. – Iliustr. // 

Vakaro žinios. – 2022, rugs. 29, p. 4–5. 

 

Straipsnius atrinko ir sąrašą paruošė 

Martyna Brėdikienė, vyresnioji bibliotekininkė 

 


