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Saldu grēku mokās : [par jūtu izrādīšanas izpausmēm sabiedriskās vietās Latvijā 20.gs. 20.-30.g., aprakstīta
Alūksnes ezera Cepurītes sala kā viena no iecienītākajām tā laika romantiskajām tikšanās vietām] LEĢENDAS
Andrejs Rastorgujevs: "Lielas ažiotāžas manā sakarā vēl nav..." : [saruna ar biatlonistu], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE
LATVIJAI
Trīspadsmit stundu rampas gaismā : [par dramaturga Mārtiņa Zīverta (1903-1990) 110.dz.d. velt. viņa lugu
iestudējumu parādi Vilcē (Jelgavas novads), kurā piedalījās arī Alūksnes Tautas teātris "Slieksnis"], ZEMGALES
ZIŅAS
Latviska kā puķe pļavā : [par dzejnieci Skaidrīti Kaldupi (1922-2013)], SESTDIENA
Rallija sezona startē Alūksnē : [par rallijsprintu "Alūksne 2013"], LATVIJAS AVĪZE
Malienas muižnieks brauks pēc "Grammy" : [par komp., 54.ASV Skaņu ierakstu akadēmijas "Grammy" balvas
nominanta Uģa Prauliņa dzīvi Ērmaņu muižā Malienas pagastā (Alūksnes novads)], PRIVĀTĀ DZĪVE
Valmieras misija : [par investīcijām neperspektīvās teritorijās; Alūksne minēta kā "rēgu pilsēta"] , LIESMA
Sapnis par mikroautobusiem Rīgā : [Par mikroautobusa iepirkuma konkursa uzvarētāju pilnsabiedrību "Rīgas
mikroautobusu satiksme", kurā apvienojušās vairākas SIA, tai skaitā SIA "Vidlatauto", kas pārvadā pasažierus
Alūksnes novadā], LATVIJAS AVĪZE
Pilnvaro rakstīt valdībai : [iebildumi pret finanšu piešķiršanas kārtību ceļu tīrīšanai, kas paredz līdzvērtīgu līdzekļu
sadali, lai gan, piemēram, Alūksnes pusē ir vairāk sniega kā citur], ZIEMEĻLATVIJA
Alūksnes pašvaldība neesot sagrozījusi tautas skaitīšanas datus : [par Tallinas mēra E.Savisāra apgalvojumu, ka
Latvijā sagrozīti tautas skaitīšanas dati, īpaši izceļot Alūksnes mēru Aivaru Fominu], LATVIJAS AVĪZE
Anniņa : [saruna ar laikr. "Latvijas Avīze" konkursa "Sieviete Latvijai 2012" laureāti nominācijā "Par ģimenes
stiprināšanu", zemnieku saimniecības "Miezīši" Alsviķu pagastā (Alūksnes novads) saimnieci] LATVIJAS AVĪZE
Ja bānītis var traukties ātrāk, kāpēc ne Alūksne? : [par Alūksnes novada attīstību, uzņēmējdarbību, sociālo un
kultūras dzīvi, novada Domes darbību : sakarā ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām], DIENA
Līdzeklis pret varmācību : [par interaktīvu mācību līdzekli vardarbības mazināšanai skolās, tekstā stāsta arī Alūksnes
Valsts ģimnāzijas sociālā pedagoģe Dagmāra Melece], LATVIJAS AVĪZE
Alūksnes strēlnieks : [par biatlonistu Andreju Rastorgujevu], SESTDIENA
Atgriešanās lēmums – emocionāls : [par Alūksnes iedzīvotājas Poļinas Berļakovas un viņas dzīvesbiedra Ginta darbu
Lielbritānijā un lēmumu atgriezties Latvijā], DIENA
Pasaulē ātrākais biatlonists: Medusmēnesis mums būs pavasarī : [par Alūksnes iedzīvotāju, biatlonistu Andreju
Rastorgujevu], PRIVĀTĀ DZĪVE
Makšķernieka sapnis : [par paliju selekciju un pavairošanu SIA "FAPS" (Pededzes pag.)], PRAKTISKAIS LATVIETIS
Gan nojauc, gan atvēl biznesam vai tūrismam : [par bijušo PSRS armijas karabāzu stāvokli : stāsta Vaiņodes novada
Domes priekšsēdētājs, Alūksnes novada Domes priekšsēdētāja vietnieks, Jēkabpils pilsētas Domes priekšsēdētājs,
Dobeles novada Domes priekšsēdētājs], LATVIJAS AVĪZE
Četras sekundes no bronzas : [par biatlonista A.Rastorgujeva startu Eiropas čempionātā Bulgārijā], DIENA
Sniega karnevāls Alūksnes muižā : [par gaidāmajos Alūksnes muižas parka svētkos paredzētajām ziemas sporta un
izklaides aktivitātēm], LATVIJAS AVĪZE
Piemiņas sarīkojums Skaidrītei Kaldupei : [par plānoto piemiņas pasākumu dzejniecei (1922-2013) Kocēnu Kultūras
namā], LIESMA
Izdzīvotāji : [sakarā ar akcijas "Meklējam labu ģimenes ārstu!" noslēgumu, tekstā stāsta Jānis Stabingis (Liepnas
pag.) u.c.], SESTDIENA
Sarežģītā vietā sarežģīta trase : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Sočos (Krievija)], DIENA
Rastorgujevs jau līdzās pjedestālam : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Sočos (Krievija)], LATVIJAS AVĪZE
Zemes cena aug negaidīti strauji : [par straujo cenu pieaugumu lauksaimniecības zemēm, Alūksnes novads minēts
kā teritorija ar visaugstāko spekulatīvo darījumu īpatsvaru], DIENA
Meži un lauki - līderos : [par vietējo iedzīvotāju aktīvu lauksaimniecības un meža zemes iegādi, Alūksnes novads
minēts kā teritorija ar visaugstāko spekulatīvo darījumu īpatsvaru], 26
Žūrija slavē mūziķus un diriģentus : [par gadskārtējo Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Vidzemes novada
koncerta un defilē progr. skati Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā, alūksniešiem (horeogrāfe Ilze Līviņa) pats
augstākais novērtējums Vidzemē un otrais visā valstī], LIESMA
Dzejā un dzīvē mudina mīlēt cilvēkus : [saruna ar dzejnieci], DRUVA
Uz veselīgas iekšējās platformas : [par aktrisi Antu Aizupi], MĀJA
Sākas E-prasmju nedēļa : [par pasākumiem Latvijas novados un pilsētās, tostarp Alūksnes pilsētas bibliotēkā],
NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
Kā "pašvaldības pretojas" : [par Latvijas Pašvaldību savienības darbību un nevienlīdzīgo finansējuma sadali dažādām
pašvaldībām, tostarp Alūksnei : saruna ar savienības priekšsēdētāju un viņa padomniekiem], NEATKARĪGĀ RĪTA
AVĪZE LATVIJAI’
Neredzamie kultūras kopēji : [par radošajām biedrībām un kultūras organizācijām laukos un tām pieejamo
finansējumu, tekstā stāsta Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centra vadītāja Dzintra Zvejniece u.c.], latvijas
avīze
Kas ķeras palu laikā : [par makšķerēšanu palu laikā; Alūksnes ezerā vēl ledus], LATVIJAS AVĪZE

34. Garīgā gaismā : [par Mālpils Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Opekalna Evaņģēliski luteriskās baznīcas (Alūksnes
novads) atjaunošanu : sakarā ar nodibinājuma "Rietumu Bankas labdarības fonds" projektu konkursu "Latvijas
sakrālais mantojums"], MĀJAS VIESIS
35. Alūksnei jāizcīna nauda ceļiem : [par aktualitātēm Alūksnes pilsētā : sakarā ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām],
NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
36. "Cucuriņa padomi" un citas labas ieceres : [par nodibinājuma "Rietumu Bankas labdarības fonds" atbalstītajiem
konkursa "Sprīdis labākai dzīvei" projektiem : sakarā ar sabiedrības balsojuma rezultātiem - par iegūto otro vietu
atbalstu gūst Alūksnes novada vidusskolas projekts par kokapstrādes darbnīcas izveidi], LATVIJAS AVĪZE
37. "Labais lats" pret "slikto eiro" : [par laikr. "Latvijas Avīze" izsludinātā karikatūru konkursa "Ar smaidu 2014.gadu
gaidot" rezultātiem; pārsteiguma balva arī Sintijai Engelsai no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas], LATVIJAS
AVĪZE
38. Laimei vajag skaistumu un brīvību : [saruna ar aktrisi Antu Aizupi], DZĪVESPRIEKAM
39. [Pirms 310 gadiem...] : [rubrika "Vēsture" par Ernsta Glika dibināto pirmo ģimnāziju Krievijā], LATVIJAS AVĪZE
40. Cilvēks, kas blēņojas ar rakstīšanu : [saruna ar rakstnieci Dainu Avotiņu: sakarā ar viņas īsromāna "Kumpiņa"
publicēšanu laikr. "Latvijas Avīze"], LATVIJAS AVĪZE
41. Iekonservētie trūkumi : daudziem jau aizmirstas padomju gadi, citi tos nekad nav pieredzējuši. Vēsturniece
D.Bleiere uzrakstījusi grām., lai fiksētu tālaika īstos vaibstus : [saruna ar vēsturnieci : sakarā ar pētījumu "Eiropa
ārpus Eiropas... Dzīve Latvijas PSR" (Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012)], IR
42. Litenes poligonā - darba strīds : [par reorganizāciju un štatu samazināšanu piecu pašvaldību (tostarp Alūksnes)
dibinātajā SIA "AP Kaudzītes" (jaunais SIA "Alba 5" nosaukums), kas apsaimnieko Litenes atkritumu poligonu],
DZIRKSTELE
43. Satiek sievieti, kuru izglāba zīdaiņa vecumā : [sakarā ar kādreizējās Zeltiņu pagasta iedzīvotājas Ilzes Folkas
satikšanos ar savu glābēju, pilotu Oļegu Bašmakovu], RĪGAS APRIŅĶA AVĪZE
44. Gaisma tumsas pasaulē. Kristīnes stāsts : [par pašnodarbināto redzes invalīdi Kristīni Berkuli Alūksnē un viņas
piedāvātajiem zirgu kamanu izbraucienu un izjāžu pakalpojumiem], PATIESĀ DZĪVE
45. Agronoms un zinātnieks : [par bijušo agronomu Jāni Rumpānu (Skrīveri, dzimtā puse - bijušais Karvas pagasts,
tagad - Alūksnes novada Alsviķu pagasts) : sakarā ar 90.dz.d.], STABURAGS
46. Dzīvot kā pieaugušam : [saruna ar jauniešiem liepājnieci Sendiju Oficieri un alūksnieti Rolandu Vilcānu par
patstāvīgas dzīves uzsākšanu], KURZEMES VĀRDS
47. Ieskandēts, iedancots, ielīgots! : [reportāža no Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ekspreša un bānīša ceļā
Rīga - Alūksne], LATVIJAS AVĪZE
48. Latvijas sieviešu gudrība, spēks un skaistums : [par konkursa "Sieviete Latvijai 2013" noslēguma pasākumu kultūras
namā "Ziemeļblāzma", tekstā Alūksnes iedzīvotājas Ilonas Riekstiņas vēstules fragm. par Alūksnes novada
vidusskolas direktori Ilzi Līviņu u.c.], LATVIJAS AVĪZE
49. Iedzīvotāji – pret spēļu ellēm mikrorajonos : [par Ziepniekkalna iedzīvotāju lūgumu slēgt spēļu zāli : sakarā ar
slepkavību spēļu zālē, pieminēta arī Alūksnes novada domes deputātu neīstenotā iecere par spēļu zāļu izskaušanu],
NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
50. Energobūvniekiem piemēro bargus sodus : [par Konkurences padomes piemērotajiem sodiem energobūvniecības
uzņēmumiem par uzņēmumu dalību kartelī, tostarp Alūksnes novada uzņēmumam], DIENAS BIZNESS
51. Energobūvniekiem sods par neatļautu vienošanos : [par Konkurences padomes konstatētajiem pārkāpumiem,
tostarp Alūksnes novada uzņēmumā], LATVIJAS AVĪZE
52. Krāsu prieks uzzied tērpos : [par tautas tērpu skati Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā 25.Vispārējo latviešu
dziesmu svētku un 15.Vispārējo latviešu deju svētku ietvaros, starp godalgotajiem laureātiem arī Alūksnes un Apes
kolektīvi], LATVIJAS AVĪZE
53. No "Makbeta" līdz "UgunsGrēkam" : [saruna ar aktrisi Antu Aizupi], DRUVA
54. Muižām vajag jauniešus : [par kultūras pieminekļu bēdīgo stāvokli un to izmantošanu zinātnes, izglītības un kultūras
mērķiem : sakarā ar samazināto budžeta finansējumu kultūras pieminekļu glābšanai, sarakstā arī Gaujienas
vidusskola, kas atrodas Gaujienas muižas pilī], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
55. Kļūs modernāks : [par atkritumu apsaimniekošanas SIA "AP Kaudzītes", kurā apvienojušās piecas pašvaldības Alūksnes, Balvu, Cesvaines, Gulbenes un Lubānas : sakarā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā
projekta "Atkritumu apglabāšanas poligona "Kaudzītes" infrastruktūras attīstība" īstenošanu], NEATKARĪGĀ RĪTA
AVĪZE LATVIJAI
56. Virtuālais smilšu kalniņš : [par virtuālajām kapsētām, pieminēta Alūksnes jaunieša virtuālā piemiņas vieta, kas
iemantojusi popularitāti], SESTDIENA
57. Alūksnes orientierists pats savā vaļā : [saruna ar orientieristu Edgaru Bertuku], DIENA
58. Negribēja, lai fotografē, – iesita pa seju : [sakarā ar uzbrukumu laikr. "Alūksnes Ziņas" fotogr. Gatim Bogdanovam],
DIENA
59. Energobūvnieki vēršas tiesā : [par Konkurences padomes piemērotajiem sodiem, tostarp uzņēmums no Alūksnes
novada], DIENAS BIZNESS
60. Latvijas dzelzceļš – starp pagātni un nākotni : [par dzelzceļa attīstības vēsturi 20.gs. un darbību mūsdienu Latvijā,
arī par šaursliežu dzelzceļu : sakarā ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Dzelzceļš" 94.gadadienu], LATVIJAS AVĪZE
61. Slimnīcas taisnību meklēs pie Tiesībsarga : [par nevienlīdzīgo finansējuma sadali starp reģionālajām slimnīcām,
tostarp Alūksnes slimnīcai], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
62. Kapusvētki Alūksnē : [fotoreportāža un satikto cilvēku stāsti], IEVA
63. Lai skābekļa baloni nepārvērstos par mīnām : [slimnīcu vadītāji, tajā skaitā Alūksnes slimnīcas valdes priekšsēdētāja
Maruta Kauliņa, atbild uz jautājumu, vai skābekļa baloni novietoti drošā vietā], DIENA
64. Trūkums pacientus dzen stūrī : [par Nacionālā veselības dienesta veikto finansējuma sadali veselības nozarei
Latvijas reģionos, minēta arī Alūksnes slimnīca], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
65. Neapklusināmā Sutas balss : [par rokmūzikas festivālu "Sutas balss 2013" Jaunalūksnē (Alūksnes novads) un tā
rīkotāju gleznotāju, mākslas pedagogu, mūziķi Gintaru Čerbikovu], DIENA
66. Vaidavas un Bērzaines pensionāri Austrumvidzemes ceļos : [par Vaidavas un Bērzaines pagastu (Kocēnu novads)
pensionāru ekskursiju, iegriežoties arī Alūksnē un Gaujienā], KOCĒNU NOVADA VĒSTIS
67. Ziemeļvidzemes pērle Alūksne Limbažu pagasta seniorus uzņēma ar sauli un cilvēku laipnību : [ceļojuma iespaidi],
LIMBAŽU NOVADA ZIŅAS
68. Tuk-tuk-tuk – ripo tvaika bānītis : [par gaidāmajiem šaursliežu vilcienu satiksmes izveides 110.gadadienai velt.
pasākumiem Gulbenē, Alūksnē un Stāmerienā (Gulbenes novads)], LATVIJAS AVĪZE

69. Gods kalpot mūzikai : [par mūzikas grupas "Menuets" dibinātāja, skaņu rež. Jāņa Blūma (1936–1986) karjeru un
nāves apstākļiem], IEVAS STĀSTI
70. Arī "Rota"- Ates dzirnavās : [par gaidāmajiem gadskārtējiem Pļaujas svētkiem], LIESMA
71. Bungulejas Velna rags : [par dižakmeni un Malacu senkapu apkārtni Kalncempju pagastā (Alūksnes novads)], MĀJAS
VIESIS
72. Aicina svinēt bānīša 110.dzimšanas dienu : [par Alūksnes-Gulbenes šaursliežu dzelzceļa 110.gadadienu],
NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
73. Ar bānīti pie akmeņu vārdotāja : [par tūristu apskates objektiem Gulbenē un Alūksnē : sakarā ar Gulbenes-Alūksnes
šaursliežu dzelzceļa 110.gadadienas atzīmēšanu], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
74. Slēdziet to slimnīcu ciet? : [slimnīcu vadītāji atbild uz jautājumu par izsmeltajām kvotām neatliekamās medicīniskās
palīdzības sniegšanai], LATVIJAS AVĪZE
75. Ne fiziķis, ne jūrnieks : [par aktieri Kristapu Ķeseli, bijušo ilzenieti], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
76. [Pirms 80 gadiem...] : [rubrika "Vēsture" par Rīgas Zooloģiskā dārza atjaunošanu pēc kara, pirmais dzīvnieks tajālūsis no Alūksnes], LATVIJAS AVĪZE
77. Latvijas Avīze Trapenes pagastā:

"Bormanītes" un citas stipras sievas : [par amatiermākslas kolektīviem un Trapenes pagasta kultūras dzīvi],
LATVIJAS AVĪZE

Mūžībā- ar Laicenu un Vācieti : [par dzejnieka Ojāra Vācieša (1933-1983) un Linarda Laicena (1883-1938)
piemiņas vietām Trapenes pagastā], LATVIJAS AVĪZE

No bildēm- ātrāk pie vārda : [par Trapenes pagasta bibliotēku un lasīšanas veicināšanas programmu "Bērnu
žūrija"], LATVIJAS AVĪZE
78. Mantrači netaupa pat kapus : [par Viesūnēnu senkapu aplaupīšanu Bērzaunes pagastā (Madonas novads), minēts arī
Alūksnes novads kā reģions kur reģistrēti vairāki šādi gadījumi], LATVIJAS AVĪZE
79. Pēc kebabiem un pērlēm : [par uzņēmumiem Ernesta Birznieka-Upīša ielā, tekstā stāsta Alūksnes iedzīvotājs, IK
Pērles īpašnieks Ainis Stapkēvičs u.c.], DIENAS BIZNESS
80. Kur Gauja ir visskaistākā : [par dzīvesbiedru Guntas un Andra Gavaru ģimeni un lauku mājām "Ceriņi" Virešu
pagastā (Apes novads)], LATVIJAS AVĪZE
81. Katram novadam savs neatkārtojams zīmols : [par Alūksnes novadu, Valmieras pilsētu un Amatas novadu : sakarā
ar piedalīšanos konkursa "Eiropas Gada pašvaldība 2013" finālā], LATVIJAS AVĪZE
82. Zuši : [par zušu transportēšanu : atbilde uz lasītāja jautājumu, tekstā stāsta Alūksnes novada pašvaldības aģentūras
"Aija" direktors Māris Lietuvietis], PRAKTISKAIS LATVIETIS
83. Arhitektūras metropoles – arī novados : [par Pasaules Arhitektūras dienas tradīciju un gaidāmajiem Arhitektūras
dienu pasākumiem Latvijā, minēts, ka līdz ar citām pilsētām arhitektūras metropoles statusu ieguvusi arī Alūksne],
LATVIJAS AVĪZE
84. Apvienoties vai atdalīties – jālemj pašiem, nevis ministrijai : [par ieteikumu apvienoties lielos novados : Alūksnes
novada Domes priekšsēdētāja u.c. viedokļi], LATVIJAS AVĪZE
85. Esot tūrista lomā : [par iespaidiem, apmeklējot Mazsalacu un Alūksni], DRUVA
86. Biedrībā "Ūdenszīmes". Notikumi projekta "Sabiedrības līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā : [par biedrības
pieredzes apmaiņas braucienu uz Alūksni], ĻAUDIS UN DARBI
87. Sadzīvot kā cimdam ar roku : [par Alūksnes pensionāru biedrību "Sudrabs"], DIENA
88. Visu var pārvērst datorspēlē! : [par datorprogr. "Kodu Game Lab" izmantošanu mācību procesā, pēc Alūksnes
novada vidusskolas matemātikas skolotājas Līgas Krūmiņas inform.], DIENA
89. Par IT [informācijas tehnoloģiju] drošību jādomā vairāk : [par nelegālu datorprogr. lietošanu pašvaldībās, Alūksnes
pašvaldība pārkāpēju sarakstā : sakarā ar LR Valsts kontroles veikto pārbaudi], DIENA
90. Dvīnes dien Latvijas armijā : [par Nacionālo bruņoto spēku kareivēm, dvīņumāsām Initu un Ivetu Antonovām, arī
par pieredzi Alūksnes Kājnieku skolā], MĀJAS VIESIS
91. Divas dienas "Briseles pasaulē" : [laikr. "Latvijas Avīze" organizētā konkursa "Sieviete Latvijai 2013" laureātu
ceļojuma iespaidi Eiropas Parlamentā Briselē, starp laureātēm arī Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa :
stāsta brauciena dalībniece], LATVIJAS AVĪZE
92. Gulbis vai... bezdelīga? : [par Latvijas Biatlona izlases (tostarp A.Rastorgujeva) gatavošanos 22.Ziemas
olimpiskajām spēlēm Sočos (Krievija)], SPORTS
93. Vēzis vientuļnieks Ojārs Vācietis : [par dzejnieku (1933-1983) : sakarā ar 80.dz.d. un līdzekļu vākšanu pieminekļa
izveidei Carnikavas kapos], IEVAS STĀSTI
94. Gatavojas arī biatlonisti : [par Latvijas biatlonistu, tostarp A.Rastorgujeva] gatavošanos 22.Ziemas olimpiskajām
spēlēm Sočos (Krievija)], LATVIJAS AVĪZE
95. Klimata instrumenti mājsaimniecībā : [par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konkursu "Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecības sektorā" rezultātiem, tekstā stāsta māju "Vijas" Alsviķu pagastā
(Alūksnes novads) saimniece Iluta Pilde u.c.], latvijas avīze
96. Ojāra Vācieša laiks : [par dzejnieku (1933-1983) : sakarā ar 80.dz.d.], SESTDIENA
97. Sveiks, dārgais Cērme! : [par dzejnieku Imanta Ziedoņa (1933-2013) un Ojāra Vācieša (1933-1983) savstarpējo
saraksti], IR
98. Alūksnes novada kultūrvēsture : [par apgāda "Latvijas Zinātņu Akadēmijas vēstis" izdoto rakstu krājumu
"Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads"], IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA
99. Avīze ar garīgo gaismu : [par saviem lasīšanas paradumiem un akadēmisko mūžorganizāciju "Austrums" stāsta tās
vadītājs Mikus Žagata, min, ka kolekcionē Alūksnes skatu kartes], LATVIJAS AVĪZE
100. Kad prieka avots izsmelts... : [par rakstnieci Māru Svīri un viņas attiecībām ar dzīvesbiedru, rakstnieku Vladimiru
Kaijaku (1930-2013)], IEVAS STĀSTI
101. Rastorgujevs Hohfilcenē beidz uz augstas nots : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa
izcīņā biatlonā Hohfilcenē (Austrija)], DIENA
102. Varenā iedzīšana : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā Hohfilcenē
(Austrija)], LATVIJAS AVĪZE
103. Alūksne. Grāmata par apgaismību : [par apcerējumu krājumu "Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads"],
NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
104. Ar pīpi un cigāru zobos : [par tabakas ražošanas nozares attīstības vēsturi Latvijā, tabaka kā daļa no algas kalpiem
19.gs. vidū Alsviķu un Mārkalnes pagastos], DIENAS BIZNESS

105. Bijām gaidījuši vairāk : [par Latvijas izlases rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā Annesī (Francija), tekstā
stāsta Latvijas izlases galvenais treneris Intars Berkulis], DIENA
106. Pavisam citāds talantu šovs : [par novadu attīstības problemātikai velt. konkursu "Radām novadu" augstskolu
studentiem : saruna ar konkursa organizētājiem, dalību konkursā apstiprinājušas arī Alūksnes un Apes novadu
pašvaldības], LATVIJAS AVĪZE
107. Rastorgujevs krāj : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā Anesī (Francija)],
LATVIJAS AVĪZE
108. Limbažu fonds viesojās Alūksnē : [par pieredzes apmaiņas braucienu], AUSEKLIS
109. Arī gada beigas siltas un lietainas : [par gaidāmajiem laikapstākļiem 2013.g. beigās, Alūksnē Ziemassvētkos
pārspēts siltuma rekords], LATVIJAS AVĪZE
110. Uz gadu atskatoties, no latiem atvadoties : [par 2013.g. un Latvijas pievienošanās eiro zonai novērtējumu : sakarā
ar personu saikni ar attēliem uz Latvijas valūtas banknotēm un monētām : stāsta konkursa "Sieviete Latvijai 2012"
nominante Ilze Līviņa u.c.]

