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1.

Arheologi Jaunlaicenē vadātāja varā : [par senvietu meklēšanu 1978.gada septembrī], ILUSTRĒTĀ PASAULES
VĒSTURE

2.

Dzīve sākas ārpus komforta zonas : [par dzīvesveidu : stāsta sporta skolotājs, aktīvā tūrisma centra "Eži"
darbinieks, bijušais biatlonists Jēkabs Nākums], 36,6°C VESELĪGĀK. SASKANĪGĀK. GUDRĀK.

3.

Kazaku virsnieks apraksta revolūcijas apspiešanu Vidzemē : [par ievērojamu kazaku komandieri, vēsturnieku,
literātu, 1905.gada revolūcijas soda ekspedījas dalībnieku Alūksnē Pēteri Krasnovu (1869-1947) un viņa sarakstīto
grāmatu "Ella Rullit"], ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE

4.

Galvenais trūkums - nav valsts politikas : [par iespējām iegūt izglītību un atrast darbu cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām Liepājā, pieminēta Alsviķu arodskola], KURZEMES VĀRDS

5.

Pasaka ziemas saulgriežu noskaņās Rūķu ciemā Monistē : [par bērniem paredzēto Ziemassvētku pasākumu
"Adventes laiks Rūķu ciemā Monistē" Igaunijā, iegriešanās Alūksnē], STABURAGS

6.

Rastorgujevs sešniekā : [rezultāti Pasaules kausa izcīņas ceturtajā posmā Vācijā, Oberhofā], LATVIJAS AVĪZE

7.

Mājienam par stabilitāti sekoja izgāšanās masu startā : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules
kausa izcīņā biatlonā Rūpoldingā (Vācija)], DIENA

8.

Birokrātijā sapina pašvaldības un pašu cilvēkus : [problēmas saistībā ar grozījumiem likumā par zemes
privatizāciju lauku apvidos : viedokli izsaka arī Alūksnes novada Domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis], LATVIJAS
AVĪZE

9.

Konkurss "Gada zivs" noslēdzies : [par laikr. "Latvijas Avīze" rīkotā makšķernieku konkursa "Latvijas Gada lielākā
zivs" rezultātiem un laureātiem Aigaru Bērtuli, Igoru Dzilnu (Alūksne) un Aivaru Rāviņu], LATVIJAS AVĪZE

10.

Antholca joprojām neveiksmīga : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Antholcā (Itālija)], DIENA

11.

Ērikas Skrinas īpašās rotas : [par paliatīvās aprūpes pacientes, alūksnietes darināto rotu izstādi mākslas galerijā
"Putti"], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

12.

Reiniks izprovocē uz aplausiem pat prezidenta kundzi : [par paliatīvās aprūpes pacientes, alūksnietes Ērikas
Skrinas darināto rotu izstādi mākslas galerijā "Putti" un tās atklāšanas pasākumu], BRĪVDIENU ŽURNĀLS VAKARA
ZIŅAS

13.

Zivis ir, jāprot tikai dabūt virs ledus : [par copi Latvijas ezeros, tostarp Alūksnes ezerā, kur ir "īsta ziem"],
ZEMGALES ZIŅAS

14.

Didzis Vinogradovs, izvilcis prāvu zivi : [par zemledus makšķerēšanu Alūksnes ezerā], IR

15.

Neveicas pēc pilnas programmas : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Eiropas Biatlona čempionātā
Otepē (Igaunija)], DIENA

16.

Limbažu fonds smeļas pieredzi un spriež par atbalstu iedzīvotājiem : [par nodibinājuma "Limbažu fonds"
dibinātāju un brīvprātīgo apmācības semināru, pieredzē dalās Alūksnes un Apes novada fonda valdes
priekšsēdētāja], AUSEKLIS

17.

Dziļākajās kupenās klusākajā nostūrī : [par zivju audzēšanu : saruna ar Pededzes pagastā (Alūksnes novads)
izveidotās zivju audzētavas īpašnieku], COPES LIETAS

18.

Atdzimst ar klasicisma skanējumu : [par Malienas pagasta (Alūksnes novads) Ērmaņu muižas atjaunošanu un
muižā rīkotajiem klasiskās mūzikas koncertiem], DZĪVESPRIEKAM: PRAKTISKO PADOMU PIELIKUMS

19.

Latvijas pilsētu senie nosaukumi : [par pilsētu nosaukumu izcelsmi, tai skaitā par Alūksnes seno nosaukumuMarienburga], ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE

20.

Tikt galā ar sevi : [stāsta biatlonists Andrejs Rastorgujevs], SPORTA AVĪZE

21.

Atrod divasmeņu zobenu dižciltīga vīra kapā : [par arheoloģiskajiem izrakumiem pie Indzera ezera Alūksnes
novadā un atrastajiem senkapiem], ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE

22.

Otepē paliek ar garu degunu : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Eiropas Biatlona čempionātā Otepē
(Igaunija)], DIENA

23.

Divreiz desmitniekā : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Eiropas Biatlona čempionātā Otepē
(Igaunija)], LATVIJAS AVĪZE

24.

Jubilejas josta Alūksnei : [aicinājums piedalīties jostas aušanā], PRAKTISKAIS LATVIETIS

25.

Alūksnes ezera līdaka : [par pirmo pieteikumu AS "Lauku Avīzes" rīkotajā konkursā "Latvijas gada zivs 2015"],
LATVIJAS AVĪZE

26.

Arodskolu tīklu turpina optimizēt : [par profesionāli tehnisko skolu tīkla optimizāciju, tai skaitā Alsviķu
profesionālo skolu], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

27.

Tik slikti kā Norvēģijā šosezon vēl nav bijis : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā
biatlonā Oslo], DIENA

28.

Rast zāles pret slinkumu : [aptauja par motivāciju piedalīties biznesa ideju konkursā "Radām novadam", atbildi
sniedz arī konkursa dalībniece, kas darbojas Alūksnes novadā], LATVIJAS AVĪZE

29.

Arvien sliktāk : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņas sacensībās Holmenkollenas
(Norvēģija) posmā], LATVIJAS AVĪZE

30.

Alūksnes ezers - pārdomu ūdeņi : [par zemledus makšķerēšanu Alūksnes ezerā], COPES LIETAS

31.

Pārdaugavas pilskunga bruģakmeņi : [par dzejnieka Ojāra Vācieša (1933-1983) māju-muzeju Pārdaugavā],
LEĢENDAS

32.

Atkārtot iespēto : [par Pasaules čempionātu biatlonā Kontiolahti (Somija) un biatlonistu Andreju Rastorgujevu],
DIENA

33.

Precizitātei divtik augsta cena : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules biatlona čempionātā
Kontiolahti (Somija)], DIENA

34.

Rastorgujevs: kājas skrien, rokas pieviļ : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules biatlona
čempionātā Kontiolahti (Somija)], LATVIJAS AVĪZE

35.

Karošu meistarstiķi : [par koka karošu darināšanas meistaru Alsviķu pagastā (Alūksnes novads) Hariju Buliņu],
PRAKTISKAIS LATVIETIS

36.

Rastorgujevs kļuvis par tēvu : [par sportista meitas nākšanu pasaulē], PRIVĀTĀ DZĪVE

37.

Rozālija Purgale (Bandere): pirmā sieviete tiesnese Latvijā : [par Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un
tiesību zinātņu fakultātes absolventi, tiesnesi (1904-1984), pirmo izglītību ieguvusi Alūksnes draudzes skolā],
JURISTA VĀRDS

38.

Vēl viena "koka" medaļa : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Hantimansijskā (Krievija)], DIENA

39.

Rastorgujevs mirkli pirms medaļas : [par sportista rezultātiem Pasaules kausa posmā Hantimansijskā (Krievija)],
LATVIJAS AVĪZE

40.

Par sekundes daļu tiesu : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā
Hantimansijskā (Krievija)], DIENA

41.

Šaujot steidzies lēnām : [par Latvijas biatlonistu piedalīšanos Pasaules kausa izcīņā Hantimansijskā (Krievija) un
sportista Andreja Rastorgujeva panākumiem], LATVIJAS AVĪZE

42.

Вымирающая Латвия : [о жизни в Терешки - это населенный пункт в Яуналуксненской волости
(Алуксненский край)], ВЕСТИ СЕГОДНЯ

43.

Puķu draugu sirdis šovasar uzziedēs Alūksnē! : [par gaidāmo Latvijas 38.puķu draugu saietu] ВЕСТИ СЕГОДНЯ

44.

Atbalsta Latgales reģiona izaugsmes plānu trim gadiem : [par rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2015. –
2017. gadam, lielāko tā finansējuma daļu veido ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas
reģionā un Alūksnes novadā], LATVIJAS AVĪZE

45.

25 labas lietas : [par izmaiņām Latvijā kopš LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 1990.g. 4.maijā, viena no
labajām pārmaiņām ilustrēta ar attēlu no 1983.gada Alūksnes - sadzīves aina pie gaļas un dzērienu veikaliem], IR

46.

Daiļākie Alūksnes novada dārzi gaidīs puķu draugus 18.jūlijā! : [par gaidāmo Puķu draugu saietu], DĀRZS UN
DRAVA

47.

Dārzs ar strūklaku un astoņkāji : [par Maijas un Jura Kļaviņu dārzu Glika ielā 8 D Alūksnē], LAUKU AVĪZES
TEMATISKĀ AVĪZE

48.

Pēc stādiem nāk ar žurnālu : [par stādu audzēšanu zemnieku saimniecībā "Sprogas" Jaunalūksnes pagastā
(Alūksnes novads)], STABURAGS

49.

Pils meitene ar iekodētu tieksmi pēc skaistā : [par Valmieras pilsētas domes speciālisti vides komunikācijā Kristīni
Meleci, dzimtā puse - Trapene Apes novadā], LIESMA

50.

Pērļu asaras : [par Alūksnes novada iedzīvotājas Maigas Skrinas sadzīvošanu ar savu bērnu slimību - iedzimto
spinālo muskuļu atrofiju], IEVAS STĀSTI

51.

Uz redzēšanos kādreiz maijā : [par bijušo Jaunatnes teātra aktieri Edgaru Liepiņu (1929-1995)], MĀJA

52.

Kal šaušanu vasarā : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva panākumiem 2013./2014.g. sezonā], NEATKARĪGĀ RĪTA
AVĪZE LATVIJAI

53.

Piepilda bērnības sapni, kas mazina stresu : [par Medus muzeja izveidošanu Veclaicenes pagastā (Alūksnes
novads)], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

54.

Īstas sacensības. Mušiņčempionāta 1.posms : [par Latvijas Mušiņmakšķerēšanas čempionātu Pededzes upē],
COPES LIETAS

55.

Pērnās kļūdas neatkārtos : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva gatavošanos jaunajai sezonai], DIENA

56.

Man šodien 18 gadu : [par Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolnieci, TV šova "Latvijas Zelta talanti 2010" 2.vietas
ieguvēju Amandu Bašmakovu], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

57.

Ar lauku puikas pamatīgumu : [par bijušā Jaunatnes teātra aktiera Edgara Liepiņa (1929-1995) piemiņas koncertu
"Paldies, kolosāli!" Dzintaru koncertzālē Jūrmalā (10.jūn.)], LATVIJAS AVĪZE

58.

Edgars Liepiņš - tronī : [par bijušā Jaunatnes teātra aktieri, mūziķi, komiķi Edgaru Liepiņu (1929-1995)], IEVAS
STĀSTI

59.

Skati vīru pēc gardibenes : [par cepuru meistari Anitu Hauku un viņas cepuru un kažokādu darbnīcas SIA "Maripol"
darbu, cepures vērtē Jaunlaicenes muzeja vadītāja Sandra Jankovska], LATVIJAS AVĪZE

60.

Ekskursija uz Ziemeļvidzemes pērli - Alūksni : [par Cesvaines vidusskolas 2. un 3.kl. skolēnu ekskursiju],
CESVAINES ZIŅAS

61.

Iepazīsti un atklāj Vidzemi : [par tūrisma un atpūtas objektiem, tajā skaitā īsi par Alūksni, Veclaicenes un
Jaunlaicenes pagastiem], MĀJAS VIESIS

62.

Atkal sliedes, tvaiks un svilpe : [par Kuldīgas bānīša biedrības pārstāvju viesošanos Gulbenē un braucienu ar
restaurētās šaursliežu tvaika lokomotīves "Ferdinands" vilcienu līdz Alūksnei un atpakaļ], KURZEMNIEKS

63.

Alūksnē – labākais defilē : [par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestri un tā dalību 11.Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos : saruna ar orķestra diriģentu], LATVIJAS AVĪZE

64.

Dabas koncertzāles desmitgades suminājums : [par projekta "Dabas koncertzāle" pasākumiem Rūšu pļavās
(Engures novads) un Drusku kalnā (Alūksnes novads) : sakarā ar 10.gadadienu], LIESMA

65.

Lūk, tā ir gatavošanās! : [par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas absolventes Lindas Miķelsones 11.Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem darināto Alūksnes novada tautastērpu], IR

66.

Veltījums Latvijai : [īsa ziņa par Vēsmas Kokles-Līviņas grāmatas "Šī zeme kā dzintara lāse" iznākšanu], DIENA

67.

Tas nav "tas", tas ir "viņš" : [par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolnieces Lindas Miķelsones darināto
Alūksnes novada tautastērpu : sakarā ar 11.Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem], DIENA

68.

Ieguvumi vietējam biznesam neparādās ātri, bet laika gaitā : [par projektiem Latvijas-Igaunijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības progr. ietvaros, tostarp, par Alūksnes un Pavlovskas sadarbību : saruna ar sadarbības progr.
Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītāju], DIENA

69.

Gulbenes-Alūksnes bānītis dodas ceļā : [par SIA "Gulbenes-Alūksnes bānītis" šaursliežu tvaika lokomotīvi
"Ferdinands"], ILUSTRĒTĀ JUNIORIEM

70.

Ikvasaru kapu tūrisms : [iespaidi par kapusvētkiem Alūksnē], DRUVA

71.

Tautiskais mantojums miniatūrā : Astra Pavlovska aicina Carnikavas Tautas namā apskatīt unikālu ASV tapušu
lellīšu kolekciju : [par Austras Lindes, dzimušas Ziemeru pagastā, darinātajām 120 tautu meitām miniatūrā"],
DIENA

72.

Stādīs Sibīrijas kalnu priedes : [priežu stadīšana pie Jaunās pils 1949. gadā represēto Alūksnes novada ļaužu
piemiņai], DIENA

73.

Aicina uz atvērto durvju dienu Alūksnes Kultūras centrā : [aicinājums iepazīties ar jauno ēku], LATVIJAS
PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS INFORMĀCIJA

74.

Tempļa kalns Alūksnē : [par svētvietu], ZINTNIEKS

75.

Uz Alūksni – arī no putna lidojuma : [par tūrisma apskates objektiem Alūksnē], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

76.

Vides un mākslas objekti : [par vides objektiem Latvijas pašvaldībās, Alūksnes novadā par restaurēto Aleksandra
paviljonu, Tempļa kalna un Kornetu skatu torni], LOGS

77.

Svētki Latvijas pilsētās un novados : [Alūksnē par 95. gadadienai veltītajiem pilsētas svētkiem, to ietvaros par
sadarbības līgumu slēgšanu ar citu valstu pašvaldībām], LOGS

78.

Alūksnes novads - ar skaistu dabu un unikālu vēstures mantojumu : [par tūristu apskates vietām un muzejiem
Alūksnes novadā], VIETĒJĀ LATGALES AVĪZE

79.

Alūksnes spirta brūža otrā elpa : [par projektu "Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija
Alūksnes pilsētā"], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

80.

Puikulietes lūko idejas un apgūst prasmes Apē un Alūksnē : [par lauku sieviešu kluba "Naktsvijoles" (Alojas
novads) īstenoto projektu "Esi radošs gadskārtu darbnīcās"- divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens pa Alūksnes
un Apes novadiem], AUSEKLIS

81.

"Valdība lemj, jādara pašvaldībām" : Kā pašvaldību vadītāji vērtē valdības lēmumu uzņemt papildu 256 bēgļus?
: [viedokli izsaka arī Alūksnes novada Domes priekšsēdētājs], LATVIJAS AVĪZE

82.

Ceļojums : Ziemeļvidzemes pērle - Alūksne : [vēsture un tūristu apskates vietas], VIETĒJĀ LATGALES AVĪZE

83.

Dieva ausī Alūksnes viducī : [par Diānas un Ilmāra Dambju privātmājas dārzu Alūksnē], DĀRZS UN DRAVA

84.

Alūksnes un Apes novada bibliotekāres viesojas Tūjā : [par pieredzes apmaiņas braucienu], AUSEKLIS

85.

"Sējēja" raža : [par lauksaimnieku konkursa "Sējējs 2015" noslēguma pasākumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā,
laureātu sarakstā nominācijā "Gada lauku saimniecība" arī Alūksnes novada z/s "Kadiķi M.A.", kurā saimnieko
Mārtiņš Augstkalnietis], LATVIJAS AVĪZE

86.

Epicentrs jaunatnes politikai : Patlaban 10 pašvaldības cīnās par Latvijas Jauniešu galvaspilsētas titulu :
[pretendē arī Alūksne], DIENA

87.

Nakts sēņotāju grozā – vjetnamiešu nelegāļi : [par robežsardzes cīņu ar nelegālajiem robežpārkāpējiem no
Vjetnamas, krimināllietu pret liepenieti Gati Pamilu-Pamiljenu un pierobežas iedzīvotāju (Pededzes pagasts)
iesaistīšanos migrantu nelegālajā pārvietošanā], LATVIJAS AVĪZE

88.

Pēteris Lielais : [par Krievijas imperatoru Pēteri I (1672-1725), Ziemeļu karu un Katrīnu I (Martu Skavronsku)],
ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE

89.

Sutas kumeļš : [par tvaika lokomotīvi Ferdinands "GR-319", ko izmantos tūristu pārvadāšanai Gulbenes-Alūksnes
šaursliežu dzelzceļā], KLUBS

90.

Liepupes un Staiceles mazpulcēni Vidzemes forumā Ilzenē : [par Liepupes vidusskolas (Salacgrīvas novads) un
Staiceles vidusskolas mazpulku (Alojas novads) dalību Vidzemes mazpulku rudens forumā (Alūksnes novads)],
AUSEKLIS

91.

Pirms 100 gadiem : Ko avīzes rakstīja 1915.gada 13.novembrī : [citēta laikraksta "Līdums" publikācija par
Eilenberga Alūksnes alus brūzī paslēptajiem spirta krājumiem], LATVIJAS AVĪZE

92.

Optimisms bez skaļiem solījumiem : [saruna ar biatlonista Andreja Rastorgujeva treneri : sakarā ar Pasaules kausa
izcīņu biatlonā Norvēģijā], DIENA

93.

Sievišķīga saruna pirms dižkoncerta 3 reizes pa 25, priekā! : [sakarā ar gaidāmo tautas deju ansambļa "Katvari"
(Limbaži) ilggadējās vadītājas Taisas Arumas (dzimtās mājas Pededzē) 75.dz.d. koncertu olimpiskā centra
"Limbaži" sporta hallē], AUSEKLIS

94.

Vai Kembridžu visiem : [par Latvijas vidusskolu absolventu iespējām studēt ārvalstīs, arī Alūksnes novada
vidusskolas Ilzes Līviņas viedoklis], MĀJAS VIESIS

95.

Savējā Daina : [par rakstnieci, tulk. Dainu Avotiņu : sakarā ar atmiņu grām. "Mani spēka pīlāri. Vēstules un mazi
atmiņu komentāri," (Rīga : Zvaigzne ABC) par dzejniekiem Ojāru Vācieti (1933-1983) un Imantu Ziedoni (19332013) iznākšanu], IR

96.

Svētki dejas un Taisas Arumas faniem : [par ilggadējās tautas deju ansambļa "Katvari" vadītājas (dzimtā puse Pededze) 75.dz.d. koncertu "3 reizes pa 25, priekā!" olimpiskā centra "Limbaži" sporta hallē], AUSEKLIS

97.

Solis atpakaļ, divi uz priekšu? : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva gatavošanos dalībai 2016.g. sezonā], SPORTA
AVĪZE

98.

ZOOM : [par biatlonista Andreja Rastorgujeva servisa transportu "Volkswagen Crafter" : sakarā ar gatavošanos
dalībai 2016.g. sezonā], SPORTA AVĪZE

99.

Gaujas bagātības sargājot : [par lašu un taimiņu sargāšanu nārsta laikā : saruna ar Dabas aizsardzības pārvaldes
Vidzemes Reģionālās pārvaldes Dabas aizsardzības daļas kontroles un uzraudzības sektora vadītāju], LIESMA

100. Startiem labāk sagatavojušies : Labāks tehniskais nodrošinājums un atbilstošāki treniņapstākļi vairo līdzjutēju
optimismu : [par Latvijas izlases rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā], DIENA
101. Jāstāv rindā, lai nodotu bērnudārzu : [par Apes bērnudārza "Vāverīte" piebūves gaidīšanu rindā uz kadastrālās
uzmērīšanas pakalpojumiem un pieņemšanu ekspluatācijā], LATVIJAS AVĪZE
102. "Krievu marša" organizētājs sodīts kā mantracis : [par Viktora Bovtiša, Vladimira Volkova un Aleksandra Žguna
notiesāšanu ar piespiedu darbu par pretlikumīgiem izrakumiem Asaru senkapos Alsviķu pagastā (Alūksnes
novads)], LATVIJAS AVĪZE
103. Jo plānāka grāmata, jo vairāk lasītāju : Kādas grāmatas ir pieprasītas novadu bibliotēkās? : [uz aktuālās aptaujas
jautājumu atbild arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa], LATVIJAS AVĪZE
104. Jānis Krēsliņš: mantojums un mīklas : [par latviešu folkloristam, etnogrāfijas vērtību vācējam, māksl., fotogr. un
žurnālistam J.Krēsliņam (1865-?) velt. grām. "Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs"],
NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
105. Ātruma vairotās cerības izplēnēja vējā : [par Latvijas izlases rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā Estešundā
(Zviedrija)], DIENA
106. Latviešu tautas vēsturiskais portrets : [par bilingvālās grām. "Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību
izzinātājs/Researcher of Latvian Traditional Culture" klajā nākšanu : sakarā ar māksl., fotogr., literāta, aktīva
sabiedriskā darbinieka, folkloras un tautas tradīciju vācēja 150.dz.d.], DIENA
107. Lodes aiznesa vējš : [par Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā Estešundā (Zviedrija)],
LATVIJAS AVĪZE
108. Uzspodrina skolas : [par vērienīgākajiem būvniecības projektiem Vidzemē, minēta arī rekonstruētā Alūksnes
muižas kompleksa brūža ēka jeb Alūksnes Kultūras centrs un jaunais Tempļakalna ielas gājēju tilts], DIENAS
BIZNESS

109. Trīs valodās un ar 69 parakstiem apstiprināts : [par sadarbības līguma noslēgšanu starp Igaunijas Republikas
Valgas, Hummuli, Tervas, Helmes, Karksi, Abjas, Sārdes, Hēdemēstes, Tahevas, Karulas, Menistes, Varstu, Reuges,
Hānjas, Miso pašvaldībām un LR Alūksnes, Apes, Valkas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Alojas un Salacgrīvas
pašvaldībām], LIESMA
110. "Ar savu viedokli un pārliecību par to, ko dara" : Kādu valdību sastādītu pašvaldību vadītāji? : [uz aptaujas
jautājumu atbild arī Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis], LATVIJAS AVĪZE
111. Nostiprina savstarpēji izdevīgas kaimiņu attiecības : [par Igaunijas un Latvijas pašvaldību Sadarbības līgumā
nostiprinātajām iecerēm (līgums starp Igaunijas Republikas Valgas, Hummuli, Tervas, Helmes, Karksi, Abjas,
Sārdes, Hēdemēstes, Tahevas, Karulas, Menistes, Varstu, Reuges, Hānjas, Miso pašvaldībām un LR Alūksnes, Apes,
Valkas, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Alojas un Salacgrīvas pašvaldībām)], LIESMA
112. Rastorgujevs vēl pieticīgs : [par Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa posmā Hohfilcenē (Austrija)],
LATVIJAS AVĪZE
113. Ar vienu vilcēju par maz : [par Andreja Rastorgujeva un pārējo latviešu biatlonistu rezultātiem stafetē Pasaules
kausa posmā Hohfilcenē (Austrija)], LATVIJAS AVĪZE
114. Vidzemnieki plāno, jautā, skaidro, kritizē : [par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras tradicionālo gada
noslēguma pasākumu viesnīcā "Wolmar" Valmierā, tekstā stāsta Alūksnes novada domes priekšsēdis Arturs
Dukulis un citi], LIESMA
115. Pokļukā mēģinās nostiprināties elitē : [par biatlonistu Andreju Rastorgujevu un gaidāmo Pasaules kausa izcīņas
posmu], DIENA
116. Uz pirmā ledus : [par zemledus makšķerēšanu Alūksnes ezerā], LATVIJAS AVĪZE
117. Sezonas ievada daļu labāk būtu aizmirst : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā
biatlonā Pokļukā (Slovēnija)], DIENA
118. Reģioni vēlas būt pamanīti : [par partijas "Vienotība" vadītājas Solvitas Āboltiņas publisko tēlu un partijas reitinga
krišanu, citēts arī Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieka Dzintara Adlera viedoklis], DIENA
119. Iedzina, bet ne pietiekami : [par biatlonistu Andreju Rastorgujevu un Pasaules kausa izcīņas posmu Pokļukā
(Slovēnija)], LATVIJAS AVĪZE
120. Siguldā jauni laiki : [par Latvijas sportistu panākumiem Eiropas kausa izcīņas bobslejā un skeletonā posmā Siguldā,
tai skaitā par Uģa Žaļima un Intara Dambja ekipāžu], LATVIJAS AVĪZE
121. Akcentē pozitīvās tendences : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā],
DIENA
122. Karpu zvīņu maciņam pietiks : [par zivju audzēšanu SIA "Oskars" un SIA "Annas Zivjaudzētava" (Alūksnes novads)
un situāciju zivkopībā Latvijā], LATVIJAS AVĪZE
123. Latvijā ieplešas armijas poligoni : [par Ādažu poligona un mācību bāzes "Lāčusils" (Alūksnes un Apes novadu
teritorija) paplašināšanas ieceri], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

