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Attiecību pauzē : [saruna ar dziedātāju, bijušo alūksnieti Kristīni Zaharovu], KLUBS
Bilance 2013 : [par nozīmīgākajiem 2013.g. notikumiem Latvijas novados], LOGS
Fotogrāfs un sievietes : [par fotogrāfu Gunāru Bindi : sakarā ar 80. dzimšanas dienu], SESTDIENA
Līdz pjedestālam neaizsniedzās : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Oberhofā (Vācija)], DIENA
Vai Rastorgujevs jau ir elitē? : [par sportista karjeras attīstību], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
Ar sirsnību par sirdsmāsiņām : [sakarā ar akcijas "Meklējam sirdsmāsiņu" noslēgumu, tekstā stāsta sirdsmāsiņas
titula ieguvēja - Alūksnes slimnīcas māsiņa Džuljeta Grava u.c.], DIENA
Alūksnes rallijā piešķirs specbalvu : [īsa ziņa par Latvijas rallijsprinta pirmo posmu Alūksnē], DIENA
Rastorgujevs neiztur spriedzi : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Rūpoldingā (Vācija)], DIENA
Rati priekšā eksaktajam zirgam : [par ierosinājumu ieviest vidusskolas beidzējiem obligāto eksāmenu fizikā, ķīmijā
vai dabaszinībās, tekstā stāsta Alūksnes novada vidusskolas direktore Ilze Līviņa u.c.], SESTDIENA
Māca, vada un defilē : [saruna ar konkursa "Sieviete Latvijai 2013" laureāti, Alūksnes novada vidusskolas direktori,
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra defilē grupas vadītāju, horeogrāfi, pašdarbības kolektīvu
vadītāju], LATVIJAS AVĪZE
Tiesa ir spējusi noņemt lietu politisko slāni un risināt tikai juridiskos jautājumus : [intervija ar Satversmes tiesas
priekšsēdētāju tuvojoties viņa pilnvaru termiņa beigām], JURISTA VĀRDS
Sievietes, kuras iedvesmo : [lasītāju aptauja par konkursu "Sieviete Latvijai", pieminēta tekstā, kā arī redzama
attēlā 2013.gada laureāte alūksniete Ilze Līviņa], LATVIJAS AVĪZE
Labirints ved brīnumainā pasaulē : [par privāto, interaktīvo dabas muzeju "Vides labirints" Alūksnē],
DZĪVESPRIEKAM
No Karvas līdz pasaules elitei : [par bobslejistu Intaru Dambi], SPORTA AVĪZE
Pirmoreiz mājup ar medaļām : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Eiropas Biatlona čempionātā Čehijā],
DIENA
Pirmās cerību disciplīnas : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva un kamaniņu braucēja Mārtiņa Rubeņa gaidāmajiem
rezultātiem 22.ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos (Krievija)], DIENA
Labi, bet var vēl labāk : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva rezultātiem 22.ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos
(Krievija)], DIENA
Pirms 100 gadiem... : [rubrika "Vēsture" par Alūksnes draudzes pagastu ārstu, kas pārslodzes dēļ uzteic darbu],
LATVIJAS AVĪZE
Vai tikai iesildīšanās? : [par Latvijas biatlonista Andreja Rastorgujeva panākumiem 22.ziemas olimpiskajās spēlēs
Sočos (Krievija)], LATVIJAS AVĪZE
Gribam atjaunot dzelzceļa satiksmi : [par slēgtās dzelzceļa līnijas Gulbene-Pitalova atjaunošanas nepieciešamību,
sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām, novada attīstību : saruna ar Gulbenes novada Domes priekšsēdētāju], DIENA
Turpina kāpt augšup : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva panākumiem 22.ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos
(Krievija)], DIENA
Pjedestāls arvien tuvāk : [par Latvijas biatlonista Andreja Rastorgujeva izcīnīto 9.vietu iedzīšanas braucienā
22.ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos (Krievija)], LATVIJAS AVĪZE
Rastorgujevu pieviļ stāvšaušana : [par Latvijas biatlonista Andreja Rastorgujeva startu 20.kilometru distancē
22.ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos (Krievija)], LATVIJAS AVĪZE
Rosina pārskatīt modeli 9 + 21 : uzņēmēji izvēloties nevis NAP iezīmētos centrus, bet mazākus novadus : [par
Nacionālā attīstības plānā apstiprinātajiem nacionālās un reģionālās attīstības centriem pieejamo finansējumu
uzņēmējdarbībai Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā 2014.-2020.g., Alūksnes novadam rosina līdzīgas
privilēģijas attiecībā uz papildus finansējumu kā Latgales reģionam], DIENA
Vai Rastorgujevam ir stipri nervi? : [par atlikto startu biatlonā 15 kilometru distancē 22.ziemas olimpiskajās spēlēs
Sočos (Krievija)], LATVIJAS AVĪZE
Sajūtas nebija nekādas : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva rezultātiem 22.ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos
(Krievija)], DIENA
Pelnījis desmit balles : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva rezultātiem 22.ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos
(Krievija) : saruna ar treneri], DIENA
Arčers tiek pie 3 miljonu vērtas rekonstrukcijas : [ziņa par uzvarētāju konkursā par Alūksnes muižas brūža ēkas
rekonstrukciju], DIENAS BIZNESS
Gods pārstāvēt Latviju : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva sniegumu 22.ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos
(Krievija) : saruna ar A.Rastorgujeva treneri], LATVIJAS AVĪZE

30. Alūksnes dižasaris : [par Alūksnes ezerā noķerto, 1,250 kg smago asari], LATVIJAS AVĪZE
31. Apspriež iespēju ieviest Latgales kartes : [par iedzīvotāju priekšrocībām pašvaldībās : Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs u.c.], LATVIJAS AVĪZE
32. Dace Markus: Augstskolām jāveido konsorciji : [saruna ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
rektori, kurā tiek raksturota arī augstskolas sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE
LATVIJAI
33. Reabilitēties par Sočiem : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva gaidāmo startu Pasaules kausa posmā Pokļukā,
Slovēnijā], DIENA
34. Pierobeža Krievijas informācijas telpā : [cik droši jūtas cilvēki Krievijas pierobežas pašvaldībās : stāsta Alūksnes
novada domes priekšsēdētājs u.c.], LATVIJAS AVĪZE
35. Par motivāciju : [par motivāciju dzīvē un sportā, bobslejista Intara Dambja piemērs], KULTŪRAS DIENA
36. Deksnis seko [Andrejam] Rastorgujevam : [par alūksnieša, biatlonista Ingusa Dekšņa potenciālu un panākumiem
Pasaules biatlona čempionātā junioriem un jauniešiem ASV], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
37. Jau divdesmitniekā : [par Latvijas biatlonista Andreja Rastorgujeva startu Pasaules kausa posmā Pokļakā, Slovēnijā
un izcīņas kopvērtējumu], LATVIJAS AVĪZE
38. Svarīgākais - ceļi un cilvēki : [lasītāju aptauja par novadu reformu, viedokli pauž Alsviķu pagasta iedzīvotājs u.c.],
LATVIJAS AVĪZE
39. Andrejs Rastorgujevs kāpj : [par biatlonista panākumiem Pasaules kausa izcīņas posmā Pokļukā (Slovēnija)],
NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
40. Pēdējā aplī zaudēja tempu : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā], DIENA
41. Šaušana morāli grauj vai spārno : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Somijā], DIENA
42. Kā pa viļņiem : [par sportistu Andreja Rastorgujeva un Žannas Juškānes rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Somijā], LATVIJAS AVĪZE
43. Lāču līča pārsteigumi : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva panākumiem Pasaules kausa izcīņas pēdējā posmā
Kontiolahti (Somija)], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
44. Novadi gaida studentu idejas : [par novadu attīstībai velt. studentu konkursa projekta "Radām novadam"
prezentāciju Rīgas Ekonomikas augstskolā, komandas izveidotas arī Alūksnes novadam un Apes novadam],
LATVIJAS AVĪZE
45. Alūksnes tautas nama rekonstrukcija izmaksās 3 miljonus : [sakarā ar Iepirkumu uzraudzības biroja atļaujas
sniegšanu Alūksnes novada domei slēgt iepirkuma līgumu ar atklātā konkursā noteikto uzvarētāju SIA "Arčers" par
Alūksnes muižas brūža ēkas rekonstrukciju], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
46. Pjedestāls aizgāja gar degunu : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Oslo], DIENA
47. Rastorgujevs piektais : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Holmenkollenā, Norvēģijā], LATVIJAS AVĪZE
48. "Nošāva" cerības uz zeltu : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Norvēģijā], DIENA
49. Zelts izgaisa, šaujot stāvus : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā Norvēģijā],
LATVIJAS AVĪZE
50. Pjedestāls tuvu, jau pavisam tuvu. : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva sniegumu Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Holmenkollenē (Norvēģija)], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
51. Liktenis, lemts pēdējā brīdī : [par iedzīvotāju deportāciju organizēšanu no Lejasciema pagasta (tagad - Gulbenes
novads, tolaik - Alūksnes apriņķis) 1949.g. 25.martā un Berkoldu ģimenes piedzīvoto izsūtījumā Tigdā (Amūras
apgabals, Krievija) un atgriešanos], LATVIJAS AVĪZE
52. Malēniešu un kapusvētku galvaspilsēta : [par Alūksni], IEVA
53. Pārkāpjot noteikumus : [saruna ar aktrisi, bijušo alūksnieti Antu Aizupi], IEVA
54. Mēbeļu filozofs : [par alūksnieša, mēbeļu meistara Harija Stradiņa personisko dzīves un darba pieredzi], IEVA
55. Orķestra mīlasstāsts : [saruna ar dzīvesbiedriem, Alūksnes novada vidusskolas direktori Ilzi Līviņu un Ernsta Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas orķestra vadītāju Sandoru Līviņu], IEVA
56. "Mauriņu" saimnieces ceturtdiena : [par māju "Mauriņi" Veclaicenē (Alūksnes novads) saimnieces Gunitas Virkas
pieredzi lauksaimniecības uzturēšanā, veidošanā], IEVA
57. Noslēdzies konkurss "Mans pastnieks" : [konkursa rezultāti, laureātu vidū arī pastniece no Alūksnes novada
Jaunannas pasta nodaļas - Aiga Čerbikova], LATVIJAS AVĪZE
58. No Kraukļu Martas par carieni Katrīnu I : [par Krievijas imperatores Katrīnas I (īst.v. Marta Elena Skavronska :
1931-2007) dzīvi un astroloģisko portretu], PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA
59. Cerību spārnoti mākslā : [par Vidzemes mākslas skolu darbinieku izstādi Cēsu Izstāžu namā, Alūksni pārstāv Anita
un Ojārs Vēliņi], DRUVA
60. Iekodēti domāt : [par programmēšanas mācīšanu Latvijas pamatklasēs - pieredze Alūksnes novada vidusskolā un
citās skolās], IR
61. Izlasei ir līderis : [par Latvijas Biatlona federācijas darbību, situāciju biatlona sportā un biatloniska Andreja
Rastorgujeva panākumiem], DRUVA
62. Starpkontinentālais maratonists : [saruna ar maratonistu, arhitektu, bijušo alūksnieti], DIENA
63. Ja nevari, jāmeklē ceļš, lai varētu : [par laikr. "Diena", izglītības portāla un skolvadības sistēmas "E-klase" rīkoto
konkursu "Mēs varam labāk!" 4.-12.kl. skolēniem, viena no klasēm, kas sasniegusi lielāko progresu - no E.Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas], DIENA

64. Skrien ar Latvijas karogu : [par alūksnieti Dinu Vecānu un viņa mērķi noskriet septiņus maratonus septiņos
kontinentos], LATVIJAS AVĪZE
65. Par vietu Liepājā cīkstas vietējie ar alūksniešiem : [par konkursu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai
pilsētas maršrutu tīklā], KURZEMES VĀRDS
66. Ieguldīsim skolēnos vai skolu kvadrātmetros? : [par izglītības kvalitātes uzlabošanas iespējām un finansēšanas
modeļiem Latvijā : saruna ar Eiropas Parlamenta deputātiem no politiskās partijas "Vienotība", LR Izglītības un
zinātnes ministrijas parlamentāro sekretāru, politiskās partijas "Latvijas attīstībai" pārstāvjiem diskusijas "Uzlabosim
izglītību. Par kādu naudu?" ietvaros 13.grāmatu svētku ietvaros Alūksnē], LATVIJAS AVĪZE
67. Bertuks piektais Eiropā : [īsa ziņa par orientierista Edgara Bertuka rezultātu Eiropas čempionātā], LATVIJAS AVĪZE
68. "Ar čīkstēšanu, ka nav savu lobiju, nepietiek" : [aktuālajā aptaujā par reģionālo un lielo partiju tuvināšanos atbild
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs un citi], LATVIJAS AVĪZE
69. Artava sakrālajam mantojumam : [par nodibinājuma "Rietumu bankas labdarības fonds" izsludināto kārtējo projektu
konkursu "Latvijas sakrālais mantojums" un iepriekšējā gadā atbalstītajiem projektiem, tostarp Alūksnes Evaņģēliski
luteriskās baznīcas torņa rekonstrukcijai], LATVIJAS AVĪZE
70. Pēdas vientulībā : [par Anniņmuižas vēsturi un tās īpašnieku baronu Oto Hermani fon Fītinghofu (1722-1792)],
IEVAS STĀSTI
71. Ar ļoti augstu mērķi : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva treneri Intaru Berkuli], LATVIJAS AVĪZE
72. Funkcijas dod, finansējumu ne : [aktuālajā aptaujā par pašvaldību varu un atbildību atbild Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs un citi], LATVIJAS AVĪZE
73. Astes un ūsas cer uz atbalstu : [par biedrības "Astes un ūsas" dalību projektu konkursā "Labie darbi" āra pastaigu
laukumu izveidei], DIENA
74. Par latviešu aktivitāti, kas nerimstas : [par biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" rīkoto reģionālo konf. "2014:
atskaites punkts NVO attīstībā" Valmierā], LIESMA
75. Ceļu būvi sāk ar svētkiem : [par ceļu būves pārstāvju piedalīšanos valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"
rīkotajā sapulcē Šlokenbekas pilī (Ilūkstes novads), tiek sveikts SIA 8 CBR par autoceļa būvdarbiem posmā AlūksneZaiceva u.c.], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIAJI
76. Tu dzīvosi ilgi, Leo! : [par gleznotājam Leo Koklem (1924-1964) velt. piemiņas izstādes atklāšanu Valmieras muzejā
: sakarā ar 90.dz.d.], LIESMA
77. Godinot Bībeles tulkotāju : [par vācu luterāņu mācītājam Ernstam Glikam (1652-1705) velt. pasākumu Alūksnē],
LATVIJAS AVĪZE
78. Alūksnē svinēs Bībeles tulkotāja Ernsta Glika 360.jubileju : [par vācu luterāņu mācītājam (1652-1705) velt.
pasākumu progr.], IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA
79. Radoši izaicinājumi : [par novadu attīstībai velt. studentu konkursu "Radām novadam" - ieceres Alūksnes novadā,
Ludzas novadā, Siguldas novadā, Rēzeknes novadā un Gulbenes novadā], LATVIJAS AVĪZE
80. Atkal ripos tvaika bānītis : [par SIA "Gulbenes-Alūksnes bānītis" izremontēto šaursliežu tvaika lokomotīvi
"Ferdinands"], LATVIJAS AVĪZE
81. Vīrs, kurš pārtulkoja Bībeli: Ernsts Johans Gliks : [par vācu luterāņu mācītāja (1652-1705) dzīves un darba gaitām :
sakarā ar 360.dz.d.], MĀJAS VIESIS
82. Alūksnes slimnīcā labas pārmaiņas : [par rehabilitācijas pakalpojumu attīstību], LATVIJAS AVĪZE
83. Rūdījums sev un savai valstij : [par jaunsardzes nometni "Pretī pulkvedim Kalpakam" "Liepsalās" (Madonas novads),
kurā piedalās arī alūksnietis], LATVIJAS AVĪZE
84. Uz Alūksni - atklāt akmeņu pasauli : [fotoreportāža par viesošanos Alūksnē], PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA
85. Franču gardēži izvēlas Latvijas kokogles : [par kokogļu ražošanu un tirdzniecību SIA "KRK Vidzeme" Alūksnes
novadā un tās zīmolu "Marienburg"], DIENAS BIZNESS
86. Studenti rada novadam : [par studentu komandu konkursa "Radām novadam" otrajā posmā prezentētajiem
projektiem, Latvijas Universitātes komanta "Green Link" stāsta par biznesa idejām Alūksnei], LATVIJAS AVĪZE
87. Marta alias Katrīna: kritušais eņģelis Krievijas tronī : [par Krievijas imperatori Katrīnu I (1684-1727)], MĀJAS
VIESIS
88. Atrod nišu reģionā : [par Alūksnē bāzētās privātās laboratorijas SIA Vitalitas pieredzi ar ūdens analīzēm], DIENAS
BIZNESS
89. Svarīgi, lai man pašam patiktu : [par aizraušanos ar zīmēšanu : saruna ar alūksnieti, Vidzemes Augstskolas
Komunikāciju un sabiedrisko attiecību 2.kursa absolventu], LIESMA
90. Pirmo reizi Malēniešu svētki : [par gaidāmo pasākumu "Vispasaules Malēniešu svētki" (26.jūl.) Jaunlaicenes muižas
muzejā (Alūksnes novads)], LATVIJAS AVĪZE
91. Stipendiāti dosies uz Ameriku : [par Fulbraita stipendijas rezultātiem, viena no laureātēm E.Glika Alūksnes Valsts
ģimnāzijas skolniece Lelde Gusta], DIENA
92. Labāk piesardzība nekā nepiedodama pārliecība : [par drošības pasākumiem sakarā ar Āfrikas cūku mēra
izplatīšanos : Alūksnes novada Domes priekšsēdētāja, Apes novada Domes priekšsēdētāja u.c. viedokļi], LATVIJAS
AVĪZE
93. Sievietes apkrāpj datornepratējus : [par Initas Teteres un Saivas Nikolajenko krāpnieciskajām darbībām Alsviķu
pagastā un viņu tiesāšanu Alūksnes rajona tiesā], LATVIJAS AVĪZE
94. Barselonā atklās vērienīgu izstādi par Latvijas vēsturi : [par izstādi, kas veltīta 25. gadskārtai kopš Berlīnes mūra
krišanas, starp eksponātiem arī E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā 1945.gadā tapušie ar roku rakstītie žurnāli],
DIENA
95. Vēlas veidot aģentūru ūdenskrātuves apsaimniekošanai : [par Kokneses novada domes priekšsēdētāja iniciatīvu
veidot Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Salas, Jaunjelgavas, Krustpils pašvaldību aģentūru Daugavas
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apsaimniekošanai novadu teritorijās, kā pozitīvo piemēru min Alūksnes novada pašvaldības aģentūru "Alja"],
STABURAGS
Sudraba gadiem sudraba gaisma : [par Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības "Sudrabs" darbību], ATBALSTS
(It kā) pazaudētie senču noslēpumi : [par ap 12 000 artefaktu jeb vienību atrašanu arheoloģiskajos izrakumos
Latgalē (citur tekstā minēta Alūksnes puse) Latvijas Zinātņu akadēmijas Arheoloģijas un paleontoloģijas centra
direktora Jāņa Goldberga vadībā 2002.g. vasarā un to pazušanu pēc Arheoloģijas un paleontoloģijas centra
likvidēšanas], PLANĒTAS NOSLĒPUMI
Par mūžību pilī, kurā pat akmeņi zied : [par dabas muzeja "Vides labirints" apmeklējumu], LIESMA
Aizved mani uz Munameģi! : [ceļojuma apraksts pa Dienvidaustrumu Igauniju, iegriešanās Apē], LIESMA
Augustā senioriem daudz ieceru : [Zemgales reģiona pensionāru biedrības stāsta par šīs vasaras veikumu un rudenī
plānoto, citastarp - par iespaidiem Gulbenes - Alūksnes bānītī], LATVIJAS AVĪZE
Prieks par dzīvi jāmeklē pašiem! : [par pensionāri, rakstnieci, bijušo mūzikas un deju pedagoģi Vēsmu Kokli-Līviņu
(Alūksnes novads) : sakarā ar grām. "Jāmeklē ir Tev! YOU must find it yourself!" iznākšanu], DIENA
Zemākās cenas rezultāts : [sakarā ar griestu iebrukumu Viļakas novada bibliotēkā, piebūves būvniecību veikusi
Alūksnes novadā reģistrēta firma SIA Ozolmājas, kas uzvarējusi arī daudzos Alūksnes novada pašvaldības
konkursos], DIENA
Rakstnieki - "dzelzsgriezēji" no Rietumiem uz Austrumiem : [sakarā ar grāmatas "Dzelzsgriezēji. Latvijas un
Rietumu trimdas rakstnieku kontakti" iznākšanu (min Jāni Aneraudu un Velentīnu Pelēci, par kuriem lasāms arī
grāmatā], LATVIJAS AVĪZE
Dakteri Skaidro neaizmirst : [par ārstu Rūdolfu Skaidro (1882-1954) - Alūksnes draudzes pagasta ārstu no 19091914], DRUVA
Vecākajai paaudzei piemērotas dejas : [par senioru dejām, pieredzē dalās arī senioru deju grupa no Alūksnes
"Sidraba pavediens"], LATVIJAS AVĪZE
Trīs runči norauj jumtu Zeltiņos : [par Edgaram Liepiņam veltīto piemiņas pasākumu], LIESMA
Miera osta ar spociņu : [par Dzeņu ģimenes mājas iekārtojumu Bulduros (Jūrmala), vienā no attēliem - kariete, ar
kuru bīskaps vests iesvētīt Liepnas baznīcu], MĀJAS VIESIS
Prieks būt dzīvam : [saruna ar ķirurgu ortopēdu, Jeila Universitātes (ASV) pasniedzēju : sakarā ar 80.dz.d.],
SESTDIENA
"Kungs tālu, Dievs augstu" : [sakarā ar pielaides valsts noslēpumam liegumu LR vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministram Romānam Naudiņam : Alūksnes novada domes priekšsēdētāja u.c. viedokļi], LATVIJAS AVĪZE
Ārstu mājās var arī nesagaidīt : [par ģimenes ārstu mājas vizīšu darbu, Jānis Stabingis ar prakses vietu Liepnas
pagastā par mājas vizītēm laukos], LATVIJAS AVĪZE
Muzejs tiek pie Keggi zobena : [par latviešu izcelsmes amerikāņu ārsta Kristapa Jura Keggi dāvinājumu Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam], LATVIJAS AVĪZE
Bānīša svētki - 2014 : [par Bānīša svētkiem Gulbenes-Alūksnes šaursliežu dzelzceļā (6.sept.)], NEATKARĪGĀ RĪTA
AVĪZE LATVIJAI
Ideja laba, bet par izmaksām jādomā : [aptauja: kā Vidzemes pašvaldības vērtē monumentālu valsts karogu
izvietošanu?, atbild Arturs Dukulis u.c.], LATVIJAS AVĪZE
"Sīkpartijas tikai izniekos vēlētāju balsis" : [aptauja: pēc kādiem kritērijiem izvēlēties, par ko balsot Saeimas
vēlēšanās?, atbild Arturs Dukulis u.c.], LATVIJAS AVĪZE
Tautas dzejniece : [par dzejnieci Kornēliju Apškrūmu], IEVAS STĀSTI
Leo Kokle bija kā ugunskurs tumsā : [par māksl. 90.dz.d. velt. izstādi "Atkušņa romantiķis. Leo Kokle. Potreti"
Dailes teātra Mākslas telpā Brīvības 75 : saruna ar izstādes kuratori], DIENA
Pils ar senatnes un mākslas garšu : [par Zvārtavas pili Gaujienas pagastā (Apes novads)], MĀJA
Seniori viesojas Alūksnes pusē : [par Jēkabpils pensionāru apvienības "Sasaiste" projekta "Iespēju ceļvedis "Ko
mums vajag? Kas mums var palīdzēt"" īstenošanu], BRĪVĀ DAUGAVA
Sala kā bizness. Vai Latvijā reāli? : [par uzņēmējdarbības attīstību un ezeru salu apsaimniekošanas iespējām Latvijā,
piemērs par Alūksnes ezera salām], IR NAUDA
Kāpēc latvieši dodas uz Tartu : [par piedalīšanos Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā
un ceļojuma iespaidiem Vidzemē, Latgalē un Igaunijā, tostarp nakšņošanu Jaunannā], KURZEMNIEKS
Likteņdārzam sagādā akmeņus : [ziņa par Alūksnes politiski represēto piegādātajiem akmeņiem], STABURAGS
Ziņas par ietekmīgākajiem Latvijas EP deputātiem : Savu domu jāspēj izteikt skaidri un lakoniski : [par Eiropas
Parlamenta deputāta Arta Pabrika vadīto publiskās runas stundu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā u.c.],
NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
Atklāj Marienburgas pils noslēpumus : [par Livonijas ordeņa pili un tajā veiktajiem arheoloģiskajiem izrakumiem
Alūksnē], DZĪVESPRIEKAM
Pārsteigumi kapulaukā : [par arheoloģiskajiem izrakumiem Spieķu senkapos Alūksnes novada Ziemeru pagastā],
ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE
Ciemos pie sevis : [par progr. "LTV 1" raidījumu "Ciemos", kurā piedalās arī Alūksnes komanda], LATVIJAS AVĪZE
Lauku pacienti aizmirsti : [sakarā ar prasību valdībai un LR Saeimai par veselības aprūpes budžeta palielināšanu
2015.-2016.g., raksturota veselības aprūpes nepieejamība trūcīgākajai sabiedrības daļai Alūksnes pusē],
NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
Kristapa Kegi vikingu gēns : [par bērnību, ģimenes bēgļu gaitām Otrā pasaules kara laikā, ārsta karjeru, dzīvi ASV :
stāsta latviešu izcelsmes amerikāņu ķirurgs], MĀJAS VIESIS
Nišas produktu groza lietussargs : [par kokapstrādes SIA "Ozoli AZ" Jaunlaicenē (Alūksnes novads)], DIENAS
BIZNESS

129. Nav runa par sistēmu, bet cilvēkiem : [par Latvijas un latviešu kultūras vēstures pētniecību : saruna ar
kultūrvēsturnieku : sakarā ar Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
130. Apgleznots dāvanu maisiņš : [par lina apgleznošanu], PRAKTISKAIS LATVIETIS
131. Ciemos pie Alūksnes kolēģiem : [Valmieras novada angļu valodas skolotāji apciemo kolēģus Alūksnē], LIESMA
132. Piešķirtas Apalu prēmijas : [Latvijas proklamēšanas gadadienā otro reizi tika pasniegtas Zigrīdas un Jāņa Apalu
prēmijas, nominācijā “Par vēsturiskā mantojuma un cilvēku dzīves izpēti novados” pateicības saņēma Gaujienas
vidusskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājas Līga Bukovska un Iveta Mikijanska],
DRUVA
133. Skrienot kopā svin valsts svētkus : [par LR proklamēšanas 96.gadadienai velt. skrējienu "Patriots" pa latviešu
strēlnieku Ziemassvētku kauju vietām, uzvaras lauri sieviešu grupā - alūksnietei Ilonai Marhelei], ZEMGALES ZIŅAS
134. Turēt līdzi [Olgai] Rajeckai : [par mūzikas grupas "Eolika" dalībnieka Daiņa Dobelnieka sadzīvošanu ar diagnosticēto
artrītu], IEVAS VESELĪBA
135. Par ķirurgu jāpiedzimst : [par bērnību, ģimenes bēgļu gaitām Otrā pasaules kara laikā, ārsta karjeru, dzīvi ASV :
stāsta latviešu izcelsmes amerikāņu ķirurgs], MĀJAS VIESIS
136. Viena pret skarbo vēju : [par rakstnieci, dramaturģi Māru Svīri un viņas dzīvesbiedru, rakstnieku Vladimiru Kaijaku
(1930-2013)], SESTDIENA
137. "Vienreiz taču jātiek skaidrībā" : [kā pašvaldības organizē dzērāju atskurbšanu? - atbild Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis u.c.], LATVIJAS AVĪZE
138. Glika muzejs un Bībeles tulkošana : [par Alūksnes Evaņģēliski luteriskās draudzes izveidoto Bībeles tulk., luterāņu
mācītājam Ernstam Glikam (1652-1705) velt. Bībeles muzeju Alūksnē un pazīstamākajiem Bībeles tulkojumiem
latviešu val.], ZINTNIEKS
139. Alūksnes pils izpētes darbos atrod raga tauri : [par arheologa Ulda Kalēja vadītajiem izrakumiem], ILUSTRĒTĀ
PASAULES VĒSTURE
140. Eksperimenti bez nejaušībām : [intervija ar šobrīd vadošo Latvijas biatlonistu un alūksnieti Andreju Rastorgujevu],
SPORTLAND MAGAZINE
141. Pēcolimpiskās paģiras : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva gatavošanos jaunajai sezonai], SPORTA AVĪZE
142. Sākums patīkams : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva uzvaru Starptautiskās biatlona federācijas (IBU) kausa
izcīņas posmā Norvēģijā], LATVIJAS AVĪZE
143. "Jāizšauj" beidzot pa īstam : [sakarā ar Pasaules kausa izcīņu biatlonā Zviedrijā], DIENA
144. Slimības dēļ nestartēja : [biatlonists Andrejs Rastorgujevs slimības dēļ izlaiž sezonas pirmās pasaules kausa (PK)
posma sacensības Zviedrijā], DIENA
145. Rastorgujevs sāk ar 41 punktu : [par Pasaules kausa izcīņas pirmo posmu Zviedrijā], LATVIJAS AVĪZE
146. Hohfilcenē Rastorgujevs ātrs trasē, pieviļ precizitāte šautuvē : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem
Pasaules kausa izcīņā biatlonā Hohfilcenē (Austrija)], DIENA
147. Rastorgujevs dubulto punktus : [par Pasaules kausa izcīņas otro posmu Austrijā], LATVIJAS AVĪZE
148. Arheologiem ražīgs gads : [par arheoloģiskajiem atradumiem 2014.g. Latvijā, tai skaitā par Alūksnes Livonijas
ordeņa pilsdrupās veiktajiem izrakumiem], MĀJAS VIESIS
149. Nominācija - Labākais sportists un sportiste : [raksti : sakarā ar 10.balvas "Latvijas Gada balva sportā 2014"
pasniegšanas ceremoniju kultūras pilī "Ziemeļblāzma"; biatlonists Andrejs Rastorgujevs], DIENA
150. Rastorgujevs pirmo trimestri beidz ar fiasko Slovēnijā: mājup bez punktiem : [par sportista Andreja Rastorgujeva
rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā Pokļukā (Slovēnija)], DIENA
151. Problēmas arī ar slīdamību : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva dalību Pasaules kausa izcīņas 3.posmā Pokļukā
(Slovēnija)], DIENA

