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Alūksnes un Apes novadā īstenotā sirsnība : [par konkursā "Sabiedrība ar dvēseli" īstenotajiem projektiem 2011.
gadā], SABIEDRĪBA AR DVĒSELI
Jumis palīdz! : [par uzņēmēju Jolantas un Maira Arāju daudznozaru uzņēmumu "JM grupa" Alūksnē], PRAKTISKAIS
LATVIETIS
Precīzs tēmējums : [par kokapstrādes SIA "Ozoli AZ" Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā], PRAKTISKAIS
LATVIETIS
Skolotāja leģenda. Tekla Ozola : [par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāju Teklu Ozolu],
DIENA
Atvadas no slēpošanas sezonas : [par gaidāmo tautas slēpojumu "Sport2000" ziemas atpūtas centrā "Mežinieki"
Alūksnē], LATVIJAS AVĪZE
Jādod skolēniem pašiem instrumenti rokā : [par radošo skolotāju konkursa "Skolotāja e-Lāde 2012" inovatīvāko
pedagogu apbalvošanu, tekstā stāsta apbalvojuma saņēmējas, viena no tām - Alūksnes vidusskolas skolotāja Līga
Krūmiņa], IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA
Gunāra un Zanes muzikālā komanda : [par Veclaicenes pagasta (Alūksnes novads) mūziķu Zanes un Gunāra Plukšu
duetu "Gunārs un Zane" : sakarā ar piedalīšanos dziesmu aptaujā "Latvijas šlāgeraptauja"], LATVIJAS AVĪZE
Bezdarbs mudina uzņēmējdarbībai : [par bijušās Veclaicenes pamatskolas (Alūksnes novads) direktores Andas
Plaumas lina izstrādājumu izgatavošanas SIA "Andas darbnīca"], LATVIJAS AVĪZE
Latvijas Avīze viesojas Apē:

Ekonomiskajā brāļu karā : [saruna ar Apes novada uzņēmējiem Artūru Dukuli un Dzintaru Raibekazu],
LATVIJAS AVĪZE

Slinkumi siltumnīcā : [par koku audzēšanu Ojāra un Dagnijas Gailīšu zemnieku saimniecībā "Miķeļi" (Apes
novads)], LATVIJAS AVĪZE

Vientuļi, bet populāri : [par bistro "Melderītis" pie Melderīšu dīķa (Apes novads)], LATVIJAS AVĪZE
Rīgas politika valsts nomalē : [par reģionālo politiku un uzņēmējdarbību reģionos : saruna ar LR vides un reģionālās
attīstības ministru : sakarā ar viesošanos Apē], LATVIJAS AVĪZE
Alūksne Gulbene Ape : [īsi par Alūksnes vēsturi un apskates objektiem Alūksnē, Gulbenē un Apē], LAUKU AVĪZE
TEMATISKĀ AVĪZE
Lai nemāca tikai frizierus un masierus : [par diskusiju "Iedzīvotāju labklājība - cik valsts, cik pašu rokās?"
11.Grāmatu svētkos Alūksnē], LATVIJAS AVĪZE
Karvas HES var draudēt nojaukšana : [sakarā ar Lauku atbalsta dienesta izsniegtās Karvas hidroelektrostacijas
(Alūksnes novads) būvatļaujas atzīšanu par nelikumīgu], DIENA
Latvijā nevar apmaldīties : [saruna ar alūksnieti, pasaules čempionu orientēšanās sportā Edgaru Bertuku], IR
Latgales programma paredz mazo novadu beigas : [par ES fondu aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai
attīstībai" progr. "Iespēju Latgale", pret šādu naudas sadali iebilst Alūksne], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
Otrpus vārtiem, kur viss iespējams : [par dziedniecību : saruna ar dziednieci, alūksnieti Viju Grūbi], 36,6°C
VESELĪGĀK SASKANĪGĀK GUDRĀK
Kas latvietim ir kapusvētki? [par Alūksnes kapusvētkiem tekstā stāsta uzņēmēja Gundega Sauškina], IEVA
Marienburgas pils svētki : [par gaidāmajiem pilsētas svētkiem Alūksnē un to atklāšanas pasākumu, kas veltīts
Marienburgas pils 670. gadu jubilejai], LATVIJAS AVĪZE
Kā sokas ar pilsētas svētku organizēšanu? [tekstā stāsta Alūksnes tautas nama direktore Sanita Bērziņa], LATVIJAS
AVĪZE
Kapu svētku sāls : [par Kapu svētku atzīmēšanas tradīcijām Latvijā un Liepājā, arī Alūksnē], KURZEMES VĀRDS
Alūksnē elektroniskās biļetes skolniekiem : [Alūksnes novada skolās ieviesta personalizētu elektronisko biļešu
sistēma], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
ZAAO [Ziemeļvidzemes Atkritumu apsaimniekošanas organizācija] izplešas, iedzīvotāji satraukti : [par atkritumu
apsaimniekošanas tarifiem Latvijā, tarifs Alūksnes novadā pieminēts kā viens no dārgākajiem], DIENAS BIZNESS
Man debesis ir tik tuvu : [saruna ar dzejnieci un rakstnieci : sakarā ar 80.dz.d. un dzejas grām. "Virši iezied
atvasaru" iznākšanu], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
Lūdzu, palīdziet atrast suni! : [par pieredzi ar Alūksnes dzīvnieku patversmi "Astes un Ūsas"] , DZIRKSTELE
Meklējot prieku Alūksnē : [par programmu Vidzemes jauniešu dienām Alūksnē un jauniešu dienu tradīciju],
STABURAGS
Bērnus nevarēju līdzi ņemt : [par dzīvi un darbu Īrijā : saruna ar bijušo Alūksnes iedzīvotāju], DIENA
Rudens lapu laiks : [par rudens ainavu apskates vietām Tērvetes Dabas parkā, Alūksnes apkaimē (dabas takas
Veclaicenes pagastā) un Siguldas novadā], LATVIJAS AVĪZE
Kašers labdarības vārdā tirgo krāsainās brilles : [par labdarības projektu "Laimes ota" sadarbībā ar Alūksnes bērnu
un jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centru "Saulstariņi"], VAKARA ZIŅU ŽURNĀLS
Kopā būt un jaunu redzēt : [par Vecpiebalgas pensionāru biedrību, klubu rīkotajām ikgadējām ekskursijām - iespaidi
par Gaujienu un Alūksnes Dabas muzeju], DRUVA
Uzvar alūksniete : [Pie titula “Sunim draudzīgākais gada veikums” balsojumā internetā tikusi Alūksnes dzīvnieku
mājas “Astes un ūsas” brīvprātīgā “vecmāmiņa” Maiga Gadska], KURSAS LAIKS
Veseli un dzīvei sagatavoti : [par sporta laukuma labiekārtošanu Liepājas Centra sākumskolā un mājturības kabineta
ierīkošanu Alūksnes novada vidusskolā : sakarā ar projektu konkursu "Sprīdis labākai dzīvei"], MĀJAS VIESIS
Izstāde Liepājā iedvesmo alūksniešus : [par Alūksnes mākslinieku radošo darbu izstādi "Liepajai@aluksne.lv"
Liepājas Latviešu biedrības nama izstāžu galerijā], KURSAS LAIKS

33. Pilsēta ar savu da Vinči kodu : [par tūrisma un aktīvās atpūtas iespējām Alūksnē], 36,6°C VESELĪGĀK SASKANĪGĀK
GUDRĀK
34. Alūksnes novads : [rezumējums pašvaldības darbam 2012.gadā], LOGS
35. Vidzemes partija tēmēšot arī uz Rīgas domi : [par partijas, kas 2013.gada pašvaldības vēlēšanās startēs arī Alūksnē,
notikušo kongresu], DIENA
36. Kas sāp vidzemniekiem? : [sakarā ar Vidzemes forumu "Industriālā politika un atbalsts biznesam" Valmierā,
pieminēta Alūksne kā viens no reģionu centriem, kam ES fondu finansiālais atbalsts vairākas reizes mazāks kā
citviet] , LIESMA
37. Atrakts no ogļu kalna : [par Veclaicenes (Alūksnes novads) iedzīvotāja Anša Bērziņa nelaimes gadījumā iegūto
invaliditāti], MĀJAS VIESIS
38. Atlika nospiest pogu : [par Zeltiņu un Strautiņu kodolraķešu bāzēm mežos pie Alūksnes padomju laikā] , IR
39. Pilni mīlestības pret Latviju : [par rakstnieku Aināru Zelču : sakarā ar romāna "Leģionāri" publicēšanu laikr. "Latvijas
Avīze"], LATVIJAS AVĪZE
40. Starp balto Rīgu un zvaigžņu lietu : [saruna ar komp., Alūksnes novada Malienas pagasta Ērmaņu muižas saimnieku
: sakarā ar kompozīcijas "Rīga, mana baltā Rīga" gaidāmo atskaņošanu Rīgas svētkos], MĀJAS VIESIS
41. Dzejniece no paralēlas pasaules : [par dzejnieci Kornēliju Apškrūmu ; sakarā ar 75. dzimšanas dienu], SESTDIENA
42. Gavaru saimes siltumā : [par Guntas un Andra Gavaru mājām "Ceriņi" Virešu pagastā (Apes novads)], IEVAS MĀJA
43. Gulbju aizlidošanas laiks : [par dzejnieci Skaidrīti Kaldupi : sakarā ar 90.dz.d.] IEVAS STĀSTI
44. Latviešu valodā kā siltā ūdenī : [par Ludmilu Azarovu-Vācieti, dzejnieka Ojāra Vācieša dzīvesbiedri], SESTDIENA

