1. „Achema“ žada skųsti sprendimą dėl SGD terminalo : [Europos Sąjungos Bendrasis teismas
atmetė Jonavos trąšų gamintojos „Achema“ skundą dėl valstybės pagalbos Klaipėdos suskystintųjų
gamtinių dujų (SGD) terminalui] / VŽ, BNS. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2019, rugs. 13, p. 5.
2. „Agrochema“ investuoja 1,3 mln. eurų modernioms trąšų talpykloms įrengti : [apie plėtrą
Kėdainiuose; pasisako bendrovės „Agrochema“ generalinis direktorius Erikas Bėrontas]. – Iliustr. //
Ūkininko patarėjas. – 2019, rugs. 21, p. 7.
3. Babkauskienė, Irena. Socialdemokratai nusitaikė į privačias mokyklas : [pateikiami Seime
atstovaujamų politinių partijų frakcijų vadovų komentarai; tarp jų – ir Socialdemokratų partijos frakcijos
seniūno Juliaus Sabatausko bei Socialdemokratų darbo frakcijos seniūno Rimanto Sinkevičiaus]. – Iliustr.
// Respublika. – 2019, rugs. 21–27 (Nr. 38), p. p. 2.
4. Čemerka, Arnas. „Aršus vilkas 2019“ : fotoreportažas : [nuotraukose – Gaižiūnų (Jonavos r.)
poligone vykusios Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono pratybos
„Aršus vilkas 2019“]. – Iliustr. // Karys. – 2019, Nr. 9 (rugsėjis), p. 36–41.
5. Čičelis, Ramūnas. Skaitymai Knygų terasoje : [apie Jonavos viešosios bibliotekos vykdytą
akciją „Vasara su knyga“]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2019, Nr. 9 (rugsėjis), p. 39.
6. Dėl gaisro – išteisinti : [apie bylą, nagrinėtą Jonavos teisme. Teismas išteisino kaltinamuosius
dėl gaisro Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse per festivalį „Granatos Live“] / LR // Lietuvos
rytas. – 2019, rugs. 27, p. 6.
7. Didelis palikimas gali pavirsti ir lėtai veikiančia bomba : [ir apie a. a. Bronislovo Lubio
palikimo dalybas] / parengė Eglė Šilinskaitė-Puškorė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2019, rugs. 28, p. 1, 6–
7.
8. Kariūnai įveikė „Šlovės taką“ : [Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos
pirmakursiai mokomajame pulke Rukloje (Jonavos r.) baigė Bazinį kariūno kursą, įveikė pratybas
„Šlovės takas“ ir įgijo pagrindinį karinį pasirengimą] / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, rugs. 7,
p. 56.
9. Kasperavičienė, Vilma. Konferencijoje apie verslą – politikų batalijų refrenas : [pasisako ir
Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, rugs. 23, p. 14.
10. Kauno miestas „išmėsinės“ rajoną? : [Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento, Jonavos
rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus nuomonė apie Kauno miesto savivaldybės planus prisijungti dalį
Kauno rajono seniūnijų] / KD, ELTA inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, rugs. 14, p. 9.
11. Lėka, Aušra. Savivalda kovoja už savivaldą : [pasisako ir Jonavos rajono meras Mindaugas
Sinkevičius]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, rugs. 30, p. 1, 5.
12. LSA valdyba: savivaldybėms turi būti suteikta teisė disponuoti valstybine žeme : [apie
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdį; cituojamas ir posėdžiui pirmininkavęs LSA
prezidentas, Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius] / parengė Ieva Jonilienė. – Iliustr. //
Savivaldybių žinios. – 2019, rugs. 28 (Nr. 16), p. 2–3.
13. Neišdegė : [žinutė] : [Europos Sąjungos Bendrasis teismas atmetė bendrovės „Achema“ skundą
byloje prieš Europos Komisiją] / [VŽ inf.] // Vakaro žinios. – 2019, lapkr. 13, p. 3.
14. Nieko nepešė : Europos Sąjungos Bendrasis teismas vakar atmetė Jonavos trąšų gamybos
bendrovės „Achema“ skundą byloje prieš Europos Komisiją (EK) : [apie Suskystintųjų gamtinių dujų
terminalą] / ELTA, LR // Lietuvos rytas. – rugs. 13, p. 8.
15. Niokojo Šventąją : [Upninkų kaime (Jonavos r.) nelegaliai pradėtas statyti tiltas per Šventąją,
o upėje dirbęs ekskavatorius suniokojo dalį lašišų nerštaviečių] / LR. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2019,
rugs. 27, p. 17.
16. Prezidentas lankė karius : [apie šalies Prezidento Gitano Nausėdos vizitą Ruklos (Jonavos r.)
karinėje įguloje] / BNS, KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2019, rugs. 18, p. 7.
17. Savivaldybės: leiskime pačiai savivaldai pasirinkti viešųjų paslaugų teikimo būdus : [pasisako
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius ir
Savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos prezidentas, bendrovės „Jonavos paslaugos“ vadovas
Edmundas Mulokas]. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2019, rugs. 17, p. 9.
18. Sinkevičius, Mindaugas. Viešosios paslaugos ir privatus verslas – (ne)suderinama? – Iliustr. //
Savivaldybių žinios. – 2019, rugs. 28 (Nr. 16), p. 30–31.

19. Sinkevičiūtė, Roma. Merų stažuotė Jungtinėse Amerikos Valstijose : [paminėta, jog tarp
dalyvių buvo ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius]. – Iliustr. //
Savivaldybių žinios. – 2019, rugs. 28 (Nr. 16), p. 23.
20. Utyra, Evaldas. Atidaryta išskirtinė vaikų žaidimų aikštelė : [apie Jonavos centre, Ramybės
skvere, rugsėjo 22 d. vykusį naujos vaikų žaidimų aikštelės atidarymą; cituojamas rajono meras
Mindaugas Sinkevičius]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – 2019, rugs. 28 (Nr. 16), p. 19.
21. Vaitoška, Povilas Jonas. Jonavos filialas aktyviai dalyvauja atminimo renginiuose : [apie
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jonavos filialo veiklą]. – Iliustr. // Tremtinys. – 2019,
rugs. 20, p. 1.
22. Vertelka, Bronius. Per atlaidus – bažnyčios 25-mečio jubiliejus ir kraštiečių šventė : [apie
Panoteriuose (Jonavos r.) vykusią šventę]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2019, rugs. 27, p. 15.
23. Volkus, Vaclovas. KGB agentai be darbo neliko. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2019, rugs. 7, p.
9.
24. Volkus, Vaclovas. Užkirskime kelią kiršinti visuomenę. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2019,
rugs. 28, p. 9.
Straipsnius atrinko ir sąrašą paruošė Inga Gedvilaitė,
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vyresn. bibliografė

