1. Abromaitis, Arūnas. Treniruotė, burtai ir lemiamas šūvis : [minima ir krepšinio komanda
„Jonava“]. − Iliustr. // Vakaro žinios. − 2020, rugs. 25, p. 11.
2. Adomaitis, Justinas. Niekas sviesto į košę neįdės : [pasisako Lietuvos pieno gamintojų asociacijos
viceprezidentas Andrejus Štombergas, Pauliukų (Jonavos r.) žemės ūkio bendrovės vadovas]. −
Iliustr. // Ūkininko patarėjas. − 2020, rugs. 24, p. 1–2.
3. Adomaitis, Justinas. Žemės ūkio surašymas – tarp duomenų ir tikrovės : [pasisako Andrejus
Štombergas, Pauliukų (Jonavos r.) žemės ūkio bendrovės vadovas] / parengė ŪP korespondentas
Justinas Adomaitis. − Iliustr. // Ūkininko patarėjas. − 2020, rugs. 26, p. 5.
4. Andrikonytė, Asta. Grėsmingų įvykių fone – jubiliejus : [minima „Achemos grupės“ parama
Lietuvos nacionalinės filharmonijos 80–ajam sezonui] − Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2020, rugs. 8,
p. 7.
5. Ar žinojote? : Kelių atkarpos, kuriose bus matuojamas vidutinis greitis : [tarp vidutinio greičio
matuoklių įrengimo III etapo minimas ir kelias Jonava–Kėdainiai–Šeduva] / Šaltinis – Lietuvos
automobilių kelių direkcija. − Iliustr. // Respublika. − 2020, rugs. 19–25 (Nr. 38), p. 16.
6. Čekavičienė, Gražina. Paskutinis sekmadienis : [proza]. − Iliustr. // Bičiulystė. – 2020, rugs.
24/spal. 7 (Nr. 18), p. 8.
7. Červokienė, Daiva. Jungianti muziką, teatrą ir žurnalistiką : [minima kraštiečio Petro Vaičiūno
kūryba]. − Iliustr. // XXI amžius. − 2020, rugs. 11, priedas „Sidabrinė gija“, p. 2–3.
8. Čičelis, Ramūnas. Kas yra ir nėra valstybė. − Iliustr. // Kauno diena. − 2020, rugs. 25, priedas
„Santaka“, p. 2.
9. Čičelis, Ramūnas. Rašytoja J. Žąsinaitė: bandant suvaldyti praeitį ir dabartį. − Iliustr. // Kauno
diena. − 2020, rugs. 18, priedas „Santaka“, p. 2–3.
10. Dėl atliekų tvarkymo įmonės kreipėsi į ministrą : [cituojamas Jonavos rajono savivaldybės meras,
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius] / KD, ELTA inf. − Iliustr. //
Kauno diena. − 2020, rugs. 10, p. 7.
11. Garšva, Kazimieras. Lietuvių kalba ir vardynas tarp Kernavės, Trakų ir Vilniaus : [minimas
Jonavos rajono Upninkų apylinkėje tekantis 11 km upeliukas Lietava]. − Iliustr. // Voruta. − 2020,
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12. Glinskas, Marius. Kelią parodė dievdirbio paukštukai : [apie Jonavos neįgaliųjų draugijos narių
išvyką Rytų Aukštaitijos keliais]. − Iliustr. // Bičiulystė. − 2020, rugs. 10–23, (Nr. 17), p. 2.
13. Grūdus parduoti yra kur : [pasisako UAB „Agrochema“ generalinis direktorius Mindaugas
Liaukonis] / ŪP informacija. − Iliustr. // Ūkininko patarėjas. − 2020, rugs. 26, p. 4.
14. Istorijos dūžiai: datos, žmonės, atradimai, likimai : [1935 m. Lietuvos kariuomenės vado generolo
Stasio Raštikio įsakymu įsteigtas Lietuvos karinis laivynas]. – Metraštis // Lietuvos rytas. − 2020,
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15. Istorijos dūžiai: datos, žmonės, atradimai, likimai : gimė : [1896 m. – Lietuvos kariuomenės
kūrėjas, divizijos generolas Stasys Raštikis. Mirė 1985 m.] / Vle.lt, LR // Lietuvos rytas. − 2020,
rugs. 12, p. 30.
16. Iškauskas, Česlovas. Kodėl dūsta savivalda? : [minimas Lietuvos savivaldybių asociacijos
vadovas, Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius, kuris prašė Prezidento ir Seimo paramos
keičiant Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą ir Biudžeto sandaros įstatymą]. −
Iliustr. // Lietuvos aidas. − 2020, rugs. 12–19 (Nr. 32), p. 1–2.
17. IT įmonės – iš Baltarusijos į Lietuvą? : [pasisako ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas
Sinkevičius] / KD, BNS inf. − Iliustr. // Kauno diena. − 2020, rugs. 15, p. 7.
18. Kabakaitė, Justina. Lietuvoje – puiku, tik per šalta : [apie iš Venesuelos perkeltų lietuvių
apgyvendinimą Ruklos pabėgėlių priėmimo centre pasisako šio centro direktorius Robertas
Mikulėnas]. − Iliustr. // Vakaro žinios. − 2020, rugs. 12, p. 11.
19. Kabakaitė, Justina. Seime vien barbės devyndarbės : [minimi kraštiečiai Rimantas Sinkevičius ir
Dainius Kreivys]. − Iliustr. // Vakaro žinios. − 2020, rugs. 17, p. 2.
20. Grigorijaus Kanovičiaus „Šėtono apžavai“ : [lietuviškai ir rusiškai rašančio Lietuvos nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureato litvako Grigorijaus Kanovičiaus romaną „Šėtono apžavai“ 2019
m. išleistas pavadinimu „Devilspel“. Šių metų balandį knyga pelnė EBRD literatūrinę premiją.
Pateikiama britų kritiko, rašytojo, žurnalisto, pedagogo Maxo Eastermano mini recenzija] /
www.eurolitnetwork.com // Šiaurės Atėnai. − ISSN 1392-7760. − 2020, rugs. 11, p. 5.
21. Kažemėkaitytė, Jolanta. Mamos ir dukros raižiniuose – tautos siela : [minimas kraštietis Paulius
Galaunė]. − Iliustr. // Ūkininko patarėjas. − 2020, rugs. 8, p. 16.

22. Kiek mums mokėjo? : [lentelėje „Vidutinis 2020 m. II ketvirčio mėnesinis darbo užmokestis ir jo
pokytis Lietuvos savivaldybėse“ pateikiami ir Jonavos rajono savivaldybės duomenys] / parengta
pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis // Respublika. − 2020, Nr. 38 (rugs. 17), p. 17.
23. Kniška, Deimantas. Laiškas Europos kosmoso agentūrai : [Minimas kraštietis, ekonomikos ir
inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius, sukūręs laišką Europos kosmoso agentūros vadui, tačiau
jo turiniui dar turi pritarti Vyriausybė]. − Iliustr. // Vakaro žinios. − 2020, rugs. 8, p. 5.
24. Krepšinį žais ne vien didmiesčiuose : [minima krepšinio komanda „Jonava“] / KD, nlyga.lt inf. −
Iliustr. // Kauno diena. − 2020, rugs. 26, p. 51.
25. Kručas, Mykolas. Koronas : [eilėraštis] // Bičiulystė. − 2020, rugs. 24/spal. 7 (Nr. 18), p. 8.
26. Krukauskas, Modestas. Estas prognozuoja „Žalgirio“ sunkmetį : [minimas kraštietis, Lietuvos
krepšinio rinktinės strategas Darius Maskoliūnas]. − Iliustr. – Sporto arena // Lietuvos rytas. − 2020,
rugpj. 1, p. 20.
27. Kutinskaitė, Šarūnė. Kauniečiai pasisakė už keturkojų gerovę : [minima ir Jonava, kur driekėsi
gyva žmonių ir keturkojų grandinė]. − Iliustr. // Kauno diena. − 2020, rugs. 14, p. 2–3.
28. Laiko ženklai : [minimas Rimantas Sinkevičius, kurio kandidatūra į ekonomikos ir inovacijų
ministro postą neužkliuvo Lietuvos Prezidentui Gitanui Nausėdai] / [„Lietuvos ryto“ inf. // Lietuvos
rytas. − 2020, rugs. 15, p. 2.
29. Lašišų ir šlakių žvejybos sezonas prasideda : [minima, jog nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. žvejo
mėgėjo kortelę bus privalu turėti žvejojant Neryje nuo Jonavos J. Ralio g. tilto iki Žirmūnų tilto
Vilniuje] / AM, ŪP informacija // Ūkininko patarėjas. − 2020, rugs. 1, p. 4.
30. Laurinavičienė, Beatričė. Apie antras Kalėdas, karalių Kazimierą ir jo kariauną : [apie UAB
„Lonas“ šeimos verslo valdymą, augimą, išgyvenimą ir plėtrą koronaviruso akivaizdoje pasakojo
Domas ir Adas Jakučiai bei „Lono“ įkūrėjas Kazimieras Jakutis]. − Iliustr. // Verslo žinios. − 2020,
rugs. 10, p. 27–29.
31. Lekavičius, Arvydas. Paleistą kalinį čiupo tarsi vilkų gauja avį : [apie Jonavos rajono gyventoją
Atrūrą Liką, patekusį į tragikomišką situaciją]. − Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2020, rugs. 24, p. 1, 5.
32. „Lidl“ atidarė 50-ąją parduotuvę Lietuvoje : [tarp dvidešimtyje Lietuvos miestų esančių „Lidl“
parduotuvių, minima ir Jonavoje esanti parduotuvė] / [„Kauno dienos“ inf.]. − Iliustr. // Kauno
diena. − 2020, rugs. 8, p. 7.
33. „Lono“ pirkinys Estijoje – naujas iššūkis, tačiau ties juo grupė žada nesustoti / UAB „Lonas“
informacija. − Iliustr. – Verslo tribūna // Verslo klasė. − 2020, Nr. 7, p. 57.
34. Mackevičienė, Ramutė. Liaudies meistrą, tautodailininką, poetą prisimenant : [minimas kraštietis
Lietuvos dailės istorikas, grafikas, nusipelnęs meno veikėjas Paulius Galaunė, kurio šiemet buvo
minima 130 metų sukaktis]. − Iliustr. // Tremtinys. − 2020, rugs. 4, p. 4.
35. E. Macronas ir S. Cichanouskaja: susitikimas Vilniuje : [minima, kad E. Macronas su Prezidentu
G. Nausėda aplankė NATO priešakinių pajėgų batalione Rukloje tarnaujančius Prancūzijos karius]
/ BNS, KD inf. − Iliustr. // Kauno diena. − 2020, rugs. 30, p. 7.
36. Makronų viešnagė Lietuvoje: mažos dovanėlės ir maži nesklandumai stiprina draugystę? :
[minima, jog Emanuelis Makronas vyko į Ruklą, kur aplankė NATO priešakinių pajėgų batalione
tarnaujančius Prancūzijos karius] / parengė Irma Jurkevičiūtė. − Iliustr. // Vakaro žinios. − 2020,
rugs. 30, p. 8.
37. Ministras neleis griauti smirdančios gamyklos : [apie aplinkos ministro apsilankymą Kauno
mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įmonėje nebuvo pranešta Jonavos ir Kauno rajono
merams] / Šaltinis: KD, ELTA. − Iliustr. // Kauno diena. − 2020, rugs. 19, p. 6.
38. 50 „Lidl“ parduotuvių : [tarp 20-yje šalies miestų veikiančių parduotuvių, minima ir Jonava] / VŽ
// Verslo žinios. − 2020, rugs. 3/9 (Nr. 71), p. 14.
39. Permainų sezoną pradedantis M. Grigonis: konkurencijos nebijome : [minimas kraštietis Darius
Maskoliūnas] / KD inf. − Iliustr. // Kauno diena. − 2020, rugs. 21, p. 10.
40. Piliečiai šnairuoja ir į nepasireiškusias partijas, ir į pernelyg aktyvų A. Verygą : [apklausoje
„Palankiai ar nepalankiai vertinate šiuos Lietuvos visuomenės veikėjus?“ pateikti ir duomenys apie
kraštietį Rimantą Sinkevičių] / [„Lietuvos ryto“ inf. − Iliustr. // Lietuvos rytas.− 2020, rugs. 19, p.
8–9.
41. Pipiras, Nerijus. Pagerbė Veršių kapinėse palaidotus kunigus : [minimas kraštietis mons. Vytautas
Grigaravičius, kuris pakvietė Kauno I dekanato kunigus ir diakonus dalyvauti šv. Mišiose] // XXI
amžius. − 2020, rugs. 11, priedas „Katalikas“, p. 4.

42. Pirmakursiai kariūnai nebijo iššūkių : [apie Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos
mokomajame pulke, Rukloje vykstančias pratybas, kur žinių semiasi studijas pradėję Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje jaunuoliai] / KD inf. − Iliustr. // Kauno diena. − 2020,
rugs. 15, p. 24.
43. Počiulpaitė, Alė. Paveldas ir jo tąsa: Onutės Pusvaškytės kūryba : [minima Pauliaus Galaunės vardo
premija] // Būdas. − 2020, Nr. 4, p. 73–82.
44. Poderys, Romas. Boksininkai nutraukė priverstinę pertrauką : [minimi bokso kovotojai ir iš
Jonavos] / − Iliustr. // Kauno diena. − 2020, rugs. 30, p. 9.
45. Pradėjo tarnybą : [Rukloje nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo virš 440 šauktinių,
tarp jų – keturiolika merginų] / ELTA, KD inf. − Iliustr. // Kauno diena. − 2020, rugs. 9, p. 7.
46. Regionai pinigus nori valdyti patys : [pasisako Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas
Mindaugas Sinkevičius] / VŽ informacija // Vakaro žinios. − 2020, rugs. 4, p. 2.
47. Rožinskienė, Rasa. Ž. Raudys: iš alpakų aptvaro namo grįžtu geresnis : [pokalbis su Jonavoje prie
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48. Rugsėjo sukaktys : [1880 09 01 gimė kun. Balys Vėgėlė, klebonavęs Vepriuose. Prasidėjus karui
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parengė Gediminas Adomaitis. – Žmogaus dvasia – neįveikiama // XXI amžius. − 2020, rugs. 4, p.
15.
49. Rutkauskaitė, Rima. „Achemos grupės“ projektu susidomėjo kinai. − Iliustr. // Vakaro žinios. −
2020, rugs. 17, p. 5.
50. Rutkauskaitė, Rima. Plyno lauko investicijos: fabrikai renkasi regionus : [minimas koncernas
„Achemos grupė“ viešai paskelbęs planus investuoti į vėjo jėgainių Baltijos jūroje parką ir statyti
vėjo jėgainių komponentų gamyklą Klaipėdoje]. − Iliustr. // Verslo žinios. − 2020, rugs. 3/9 (Nr.
71), p. 4.
51. Savivaldybės pasirengusios veikti : [apie kasmetinį Regionų forumą, skirtą aptarti svarbiausius
regionų politikos ir savivaldos plėtros klausimus. Pasisako Lietuvos savivaldybių asociacijos
prezidentas Mindaugas Sinkevičius] / parengė LSA patarėja viešiems ryšiams Indrė Viliūnienė. −
Iliustr. // Savivaldybių žinios. − 2020, Nr. 8 (rugs. 19), p. 7.
52. Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Lietuvos žydų vaikystės pasaulis Grigorijaus Kanovičiaus ir
Icchoko Mero kūryboje // Rubinaitis. − 2020, Nr. 3, p. 2–9.
53. Strikulienė, Olava. Pagaliau! Kalio jodidas pasieks ir vilniečius : [minimas ekonomikos ir
inovacijų ministro Rimanto Sinkevičiaus „planas“ – evakuojamus vilniečius tektų apgyvendinti pas
žmones kituose rajonuose]. − Iliustr. // Respublika. − 2020, rugs. 5/11, (Nr. 36), p. 5.
54. Suslavičius, Rokas. D. Motiejūnas reikalauja bendravimo : [žarstomos nuoskaudos kraštiečiui,
treneriui Dariui Maskoliūnui dėl Donato Motiejūno nepakvietimo į vasaros stovyklą ir kontrolines
rungtynes]. − Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2020, rugs. 10, p.11.
55. Šeimų sąskrydis : [Jonavos r. Bukonių kaimo bendruomenė, vykdydama vietos projektą „Gera būti
kartu“, Upninkuose prie parapijos bažnytėlės organizavo Bukonių, Šilų ir Upninkų seniūnijų šeimų
sąskrydį „Mes“] / Bukonių kaimo bendruomenės informacija. − Iliustr. // XXI amžius. − 2020, rugs.
18, priedas „Abipus Nemuno“, p. 4.
56. Šiluvos atlaiduose : [apie Šiluvoje prasidėjusius Didžiuosius Mergelės Marijos Gimimo atlaidus,
kuriuose rugsėjo 7 d. giedojo ir Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos „Viduramžio“ choras] /
Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba. − Iliustr. // XXI amžius. − 2020, rugs. 11, p. 1, 16.
57. Šiluvos atlaiduose garbino Dievą : [minima, jog rugsėjo 14 d. Šiluvoje patarnavo Jonavos dekanato
kunigai] / Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba. − Iliustr. // XXI amžius. − 2020, rugs. 18, p.
1, 14–15.
58. Šliužas, Kazimieras. Gausus grūdų derlius išderino verslo santykius : [minima UAB
„Agrochema“]. − Iliustr. // Ūkininko patarėjas. − 2020, rugs. 22, p. 5.
59. Tamkutė, Kotryna. Paramos įkaitės : [lentelėje „Daugiausia politinei reklamai (spaudoje, radijuje,
internete ir lauko reklamai) per 2016 m. Seimo rinkimus išleidę politikai“ pateikiami duomenys ir
apie kraštiečio Rimanto Sinkevičiaus išlaidas, tekste minima „Achema“, kuri buvo išbraukta iš
aukotojų sąrašo]. − Iliustr. // IQ. − 2020, Nr. 10, p. 30–33.
60. Tikslas: A6 kelyje būtina užtikrinti gyventojų saugumą : [minimi Jonavos rajono savivaldybės
maršrutiniai autobusai, kuriais naudojasi šalia viaduko esančių Ramučių ir Narėpų kaimų
gyventojai] / KRD inf. // Kauno diena. − 2020, rugs. 14, p. 14.

61. Užsikirtusi D. Kreivio pažadų plokštelė / [„Vakaro žinių“ inf.. − Iliustr. // Vakaro žinios. − 2020,
rugs. 17, p. 16.
62. Vykdant „Rail Baltica“ projektą atrastos naujos senovinės gyvenvietės : [minimos Mikainių ir
Varpių (Jonavos r.) senovės gyvenvietės] / [„Lietuvos ryto“ inf.]. − Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2020,
rugs. 24, p. 9.
63. Vokietija Lietuvos kariuomenės infrastruktūrai skirs 500 tūkst. eurų : [minimas Gaižiūnų
poligonas] / KAM informacija // Tremtinys. − 2020, rugs. 18, p. 3.
64. VŽ tyrimas: kurios savivaldybės ištiesė pagalbos ranką verslui ir kas joje buvo : [pateikiami ir
Jonavos rajono savivaldybės duomenys] / [VŽ]. − Iliustr. // Verslo žinios. − 2020, rugs. 3/9 (Nr.
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