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Nr.

Raksta nosaukums : [īsa anotācija], RAKSTA AVOTA NOSAUKUMS

↓
1.

Galvenais ir veselība : [par medicīnas studijām, profesionālo karjeru un ģimeni : saruna ar neiroloģi, psihiatri no
Alūksnes Irēnu Greivuli], TAUTAS VESELĪBAS AVĪZE

2.

Mēs varam būt Latvijas balsts : neizmantot senioru prasmes un pieredzi būtu bezatbildīgi, uzskata Terezija
Mackare : [par biedrības "Rīgas aktīvo senioru alianse" vadītāju T.Mackari (dzimtā puse Liepna) : sakarā ar
biedrības 5.gadadienu], DIENA

3.

Sezonas pārstartēšana Rūpoldingā : [par Pasaules kausa izcīņas 4.posmu biatlonā Rūpoldingā (Vācija), Andreja
Rastorgujeva līdzšinējiem sezonas rezultātiem], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

4.

Rastorgujevs arvien ātrāks : [par Andreja Rastorgujeva startu Pasaules kausa izcīņas 4.posmā biatlonā Rūpoldingā
(Vācija)], LATVIJAS AVĪZE

5.

Klasikā svarīga precizitāte : [par Andreja Rastorgujeva startu Pasaules kausa izcīņas 4.posmā biatlonā Rūpoldingā
(Vācija)], DIENA

6.

Tilts uz Pilssalu : [par Tempļakalna ielas gājēju tilta izgaismošanu Alūksnē], LIESMA

7.

Arheologu raža 2015 : [raksti, arī “Lācis Alūksnes pilī” - par arheoloģiskajiem izrakumiem arheologa Ulda Kalēja
vadībā], MĀJAS VIESIS

8.

Rastorgujevam Antholca paliek neveiksmīga, Bendikai rekords : [par sportistu rezultātiem Pasaules kausa izcīņā
biatlonā Antholcā (Itālija)], DIENA

9.

Tūrisma objekti, kas noteikti jāredz : [īsi iepazīstināts ar astoņiem tūrisma objektiem, kurus 2016.gada tūrisma
sezonai izcēluši Latvijas reģionālie tūrisma centri, tostarp Tempļakalna ielas gājēju tiltu Alūksnē], MĀJA

10.

Kas jāredz Latvijā? : [īsi iepazīstināts ar TOP 8 tūrisma objektiem, kurus 2016.gada tūrisma sezonai izcēluši Latvijas
reģionālie tūrisma centri, tostarp Alūksnes pilssalas komplekss unTempļakalna ielas gājēju tiltu Alūksnē],
NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

11.

Konstatē, ka pilnībā aizsprostota Viguļicas upe ar nozīmīgiem biotopiem : [par apdraudēto zivju migrāciju un
biotopu applūdināšanu : sakarā ar mākslīgā aizsprostojuma izveidi uz Virguļicas upes (Alūksnes novads)],
NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

12.

Humānisma sauciens : [izrāde "Svina garša" (rež. Valters Sīlis) pēc rakstnieka Māra Bērziņa tāda paša nosaukuma
romāna motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī ar aktieri Raimondu Celmu (dzimtā puse Alūksne) galvenajā lomā],
DIENA

13.

Mantrači ar stāžu : [par Asaru senkapu Alsviķu pagastā (Alūksnes novads) izlaupīšanas krimināllietu un
notiesātajām personām Viktoru Bovtišu, Vladimiru Volkovu, Aleksandru Žgunu], LATVIJAS AVĪZE

14.

Apškrūma pārcietusi operāciju : [dzejniece par savu veselību, mājas izlaupīšanu un jaunāko veikumu - grāmatu
bērniem "Soliste"], PRIVĀTĀ DZĪVE

15.

Jauneklīgā Alūksnes Mūzikas skola svin 70.jubileju : [par mūzikas skolas 70.gadadienas svinībām], IZGLĪTĪBA UN
KULTŪRA

16.

Paklūp pjedestāla priekšā : [par sportistu Andreja Rastorgujeva un Baibas Bendikas rezultātiem Pasaules kausa
izcīņā biatlonā (ASV)], DIENA

17.

Smiltenes tehnikumā aizvadīts pirmais konvents : [spriež par izglītības satura pilnveidošanu, kā viens no
aktuālākajiem jautājumiem minēts Alsviķu teritoriālās struktūrvienības ēkas uzlabojumi], SMILTENES NOVADA
DOMES VĒSTIS

18.

Rastorgujevam fiasko stāvus, Bendikai rekords : [par sportistu rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā ASV],
DIENA

19.

Stāvšaušanā - trīs no desmit : [par sportistu Andreja Rastorgujeva un Baibas Bendikas rezultātiem Pasaules kausa
izcīņā biatlonā Preskailā (ASV)], LATVIJAS AVĪZE

20.

Rastorgujeva meita jau kopš mazām dienām ceļo : [par biatlonista ģimenes dzīvi un kopīgo atpūtu], KAS JAUNS

21.

"Pašu cilvēkiem trūks piemērota mājokļa" : Vai pašvaldības ir gatavas brīvos dzīvokļus atvēlēt bēgļiem? : [uz
aptaujas jautājumu atbild arī Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis], LATVIJAS AVĪZE

22.

Rastorgujevs iesildās Alūksnē : [par dalību Latvijas atklātajā biatlona čempionātā Alūksnē], LATVIJAS AVĪZE

23.

Žaļims uz pjedestāla : [par sezonas noslēgšanos un rezultātiem Pasaules kausa izcīņā bobslejā, Uģa Žaļima un
Intara Dambja ekipāža kopvērtējumā iekļuvusi pirmajā trijniekā], LATVIJAS AVĪZE

24.

Biatlonā sadala medaļas : [par Latvijas čempionāta biatlonā 2.kārtas sacensībām Alūksnes slēpošanas - biatlona
kompleksā "Mežinieki"], DRUVA

25.

Latviešu iemūžinātājs : [par izstādi "Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs" Latvijas
Nacionālajā vēstures muzejā : sakarā ar māksl., fotogr. un literāta (1865-?) 150.dz.d., Rīgas Latviešu bierības
rīkotās Latviešu etnogrāfiskās izstādes 120.gadadienu un SIA "Neputns" izdotās grām. "Jānis Krēsliņš – latviešu
tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs" klajā nākšanu], SESTDIENA

26.

Mērķi paliek nesasniegti : neprecīza šaušana liedz gūt panākumus individuāli, un izgaist arī komandas mērķis :
[par Pasaules biatlona čempionātu Norvēģijā, tekstā stāsta Andrejs Rastorgujevs], DIENA

27.

Dzīvi izjūtu kā gaismas mirkli : [stāsta dzejniece Lija Brīdaka], IEVA

28.

Raimis no Alūksnes : [saruna ar aktieri Raimondu Celmu], IEVA

29.

Arī skolotājus motivē kopā būšana un dziedāšanas prieks : [par Alūksnes Kultūras centra skolotāju kori "Atzele"],
IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

30.

"Atraut no datorspēlēm, piesaistīt lasīšanai" : Kādam jābūt bibliotēkāram, lai atbilstu gaismas nesēja titulam? :
[uz aptaujas jautājumu atbild arī Alūksnes novada Alsviķu pagasta bibliotekāre Sarmīte Meļķe], LATVIJAS AVĪZE

31.

Šaušana kā šāviens sev kājā : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules biatlona čempionātā Oslo],
DIENA

32.

Rastorgujevs tukšā, Bē atņem Furkadam piekto zeltu Norvēģijā : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem
Pasaules biatlona čempionātā Holmenkollenes trasē], DIENA

33.

Zivsaimnieki krīt un ceļas : [par Eiropas Zivsaimniecības fonda plānošanas perioda 2007.-2013.g. paveikto, tostarp
par diviem realizētajiem projektiem Annas pagasta zivjaudzētavā], DIENAS BIZNESS

34.

"Šajā dienā ir vienots mērķis" : Kā norit gatavošanās Lielajai talkai? : [uz aptaujas jautājumu atbild arī Alūksnes
ezera makšķernieku biedrības C.albula valdes priekšsēdētājs Jānis Skulte], LATVIJAS AVĪZE

35.

Ciemos pie upes dvēselītes : [par foreļu makšķerēšanu : stāsta makšķernieks Alūksnē], LATVIJAS AVĪZE

36.

Naktsmājas un cope vīru kompānijai : [par ezeriem un naktsmītnēm makšķerēšanai Latvijā, informācija arī par
Alūksnes ezeru], KLUBS

37.

"Desmitniekā" vēl nav trāpīts : [par Latvijas Biatlona izlases un Latvijas labākā biatlonista Andreja Rastorgujeva
2015./2016.g. sezonas rezultātiem], DIENA

38.

Eiropas nauda bez pārrāvuma : [par Lauku atbalsta dienesta izmaksātajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem
lauksaimniecības un pārstrādes uzņēmumiem, SIA Vistako Ziemera pagastā lielākā Eiropas naudas saņēmēja
pērnajā gadā], LATVIJAS AVĪZE

39.

"Plānojam pēdējo skolas ekskursiju un atvadu pasākumu" : Kāds noskaņojums valda skolās, kuras izlemts šogad
slēgt? : [uz aptaujas jautājumu atbild arī Alūksnes novada Mārkalnes pamatskolas p.i. Sanita Silirova], LATVIJAS
AVĪZE

40.

Zilaļģes un klimata pārmaiņas : [pētījums Alūksnes un Burtnieku ezeros par zilaļģu ietekmi uz ezeru zivīm], DRUVA

41.

Mācās saprast sevi : [par jauno aktieri Kristapu Ķeseli (pirmā izglītība iegūta Ilzenes pamatskolā) un lomu
dramaturga Jāņa Baloža stāsta "Pēdējais pionieris" dramatizējumā (rež. Dmitrijs Petrenko) neatkarīgajā teātrī
"Dirty Deal Teatro"], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

42.

Ej, bāliņi, taisnu ceļu : [par komp., diriģentu, mūzikas pedagogu, metodiķi, koklētāju, kokļu meistaru, tautas
dziesmu vācēju un krājēju Artūru Salaku (1891-1984), dzimušu Liepnas pagastā, pirmās skolas gaitas - Mārkalnē
un Alūksnē : sakarā ar 125.dz.d.], LIESMA

43.

Skolai dāvanā kokļu mūzikas koncerts : [par koncertu Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas deviņdesmitgades
zīmē, dalībnieki arī no Alūksnes, tekstā stāsta Inga Kalniņa, kas māca kokles spēli Alūksnē un Jaunannā], DRUVA

44.

Pie Krimuldas baznīcas top bišu dārzs: [tekstā stāsta Latvijas Biškopības biedrības priekšsēdētājs Juris Šteiselis,
draudzes priekšsēdētājs Artis Krasts – Medus muzeja saimnieks Alūksnes pusē], KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

45.

Braucam ciemos pie bitēm : [par bišu dravas apmeklējuma iespējām, kontaktinformācija arī par Mišu medus
muzeju Veclaicenē], PRAKTISKAIS LATVIETIS

46.

Trīsdesmito gadu latviešu brīnumbērns : [par Ilzenes pagasta iedzīvotājas Ilgas telepātisko spēju atklāšanu
bērnībā un zinātnisko pētniecību Pirmās brīvvalsts laikā], ATBALSTS

47.

Jau no tālienes redzams : [par Liepājas Brāļu kapiem Ziemeļu kapsētā, tēlnieku Jūliju Miesnieku, dzimušu Alsviķu
pag. (autors piemineklim Alūksnē 7.Siguldas kājnieku pulka karavīriem)], KURZEMES VĀRDS

48.

Visa pamatā- pats cilvēks ar savu darbu : Latvijas personības dodas pie jauniešiem, lai iedvesmotu [par iniciatīvu
"Iedvesmas studa" kopā ar Alūksnes vecāko klašu audzēkņiem un citās skolās], DIENA

49.

Alūksnē skan Latvijas novadu balsis : [par Vidzemes un Latgales koru un pūtēju orķestru svētkiem], BAUSKAS
DZĪVE

50.

Pa melnās maizes ceļu Vidzemes baltajos lielceļos : [par tūrisma un apskates objektiem, tostarp par Tempļakalna
ielas gājēju tiltu un malēniešu ēdieniem], MĀJAS VIESIS

51.

Ar vēlmi strādāt nepietiek, jāpārvar šķēršļi : Latvijā šobrīd ir 11 tukšu ģimenes ārstu prakšu, bet turpmāk ik gadu
nepieciešami 44 ģimenes ārsti : [Alūksne minēta kā vieta ar viskritiskāko situāciju], DIENA

52.

Nospiedošs nomales efekts : [par ekonomisko un demogrāfisko situāciju Austrumu pierobežas novados], DIENAS
BIZNESS

53.

"Zuši vēl nav izmiruši" : Kā stiprināt iedzīvotāju lepnumu par savu novadu? : [uz aptaujas jautājumu atbild arī
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis], LATVIJAS AVĪZE

54.

Robeža cauri pagalmam : [par zemes īpašumu atpirkšanu Latvijas robežjoslas izbūvei, arī Alūksnes novada
Pededzē], LATVIJAS AVĪZE

55.

Meklē gan darbu, gan darbiniekus : strādātgribētājiem vajag profesionālas prasmes, bet uzņēmējiem jāmaksā
konkurētspējīgas algas : [par situāciju darba tirgū, arī Alūksnes novadā, kur bezdarba līmenis pārsniedz 10%],
DIENA

56.

Liepnā un Pededzē – triju kultūru krustpunktā : [par kultūras dzīvi Alūksnes novada pagastos : raksti], LATVIJAS
AVĪZE – KULTŪRZĪMES

57.

Ēdiens arī rītdienai un profitroļi viesiem : [alūksniete Liena Pilsētniece, kas tagad dzīvo Rīgā, stāsta par savas
ģimenes ēšanas paradumiem un dalās receptēs], IEVA

58.

Vētra savanda ezeru un rezultātus : [par Latvijas čemoionāta spiningošanā no laivām 2.posma norisi Alūksnes
ezerā], LATVIJAS AVĪZE

59.

Priekškars uz dabu : [par Latvijas multimediālo mūzikas, mākslas un zinātnes projektu "Dabas koncertzāle", īsi
minēts 2015. gada koncerts Drusku pilskalnā Alūksnes novadā], IR

60.

Skarbais čempionāta posms Alūksnē : [par spiningošanas sacensībām Alūksnes ezerā], COPES LIETAS

61.

Baltā koka sirds pētnieks : [par dabiska koka formu apstrādes meistaru Hariju Stradiņu no Alūksnes],
DZĪVESPRIEKAM

62.

28 dienās 28 maratoni 28 valstīs : [par arhitekta, alūksnieša Dina Vecāna veiktajām maratona distancēm Eiropas
Savienības valstu galvaspilsētās : sakarā ar mērķi vākt ziedojumus ar vēzi slimojošiem bērniem], DIENA

63.

"Ja Čakša tiešām ir krīzes menedžere" : Kādus jautājumus Andai Čakšai uzdod veselības aprūpes nozare : [uz
aptaujas jautājumu atbild arī Alūksnes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa], LATVIJAS AVĪZE

64.

Skolu direktori algas rēķinās augustā : [par jauno pedagogu atalgojuma modeli, viedokli izsaka arī E.Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas direktore Daina Dubre-Dobre], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

65.

Benitas satiekas Misā : [par Latvijas Benitu salidojumu, kas notiek jau 13 reizi, tradīcijas aizsācēja - alūksniete
Benita Jušvajeva], BAUSKAS DZĪVE

66.

Saimnieki aizstāv zaļo līniju : [par īpašnieku viedokli par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši
aizsargājamajās dabas teritorijās un īpašniekiem pieejamajām kompensācijām, sarakstā arī Veclaicenes
aizsargājamo ainavu apvidus], LATVIJAS AVĪZE

67.

Pēc pusgada ieradīsies. Vai par visu padomāts? : [par Latvijas gatavošanos NATO bataljona uzņemšanai no
Kanādas un karavīriem paredzamo sadzīvisko un tehnisko nodrošinājumu, pieminēta Alūksnes Kājnieku skola un
Lāčusila poligons], LATVIJAS AVĪZE

68.

Karot pret NATO – tā būtu valsts pašnāvība : [par NATO un Eiropas Savienības aizsardzības spējām : saruna ar LR
Saeimas deputātu, bijušo brigādes ģenerāli Kārli Krēsliņu (dzimtā puse - Annas pag.)], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE
LATVIJAI

69.

Dabas aizsardzības plāni – iespēja visiem izvilloties : [par dabas aizsardzības plānu izveidi Latvijā, tekstā stāsta
bioloģiskās saimniecības "Mauriņi" saimniece Gunita Virka, Apes novada teritorijas attīstības nodaļas vadītājs
Jurijs Rominoiss, Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers u.c.], LATVIJAS AVĪZE

70.

Dalies, baudi un divkāršo prieku! : [par ceļojuma iespaidiem Alūksnē], AUSEKLIS

71.

Zelts ceturtajā piegājienā : [saruna ar Latvijas čempioniem spiningošanā no laivām, arī atziņas un vērtējums par
pirmo reizi iekļauto Alūksnes posmu], LATVIJAS AVĪZE

72.

Caur sāpēm dzimst dzeja : [saruna ar dzejnieci Kornēliju Apškrūmu], IEVA

73.

Ar dzīves moto: darīt, ko vari, un visur, kur esi : [par dzimtas mājām Malienā, darba gaitām sovhozā "Mārkalne",
darbību politikā un nonākšanu skolā : saruna ar Valmieras Pārgaujas sākumskolas direktoru Viktoru Litaunieku],
LIESMA

74.

Augstākā sabiedrība : [par Rūmenes muižas interjeru (Kandavas novads), Ungurmuižas sienu gleznojumiem
(Pārgaujas novads), Bruknas muižas dārzu (Bauskas novads), Ērmaņu muižas (Alūksnes novads) restaurāciju],
DEKO

75.

Sporto visa ģimene : [par Bertuku-Kokinu ģimenes aizraušanos ar orientēšanās sportu], 36,6°C VESELĪGĀK.
SASKANĪGĀK. GUDRĀK.

76.

Uz Pļaujas svētkiem Ates muzejā : [par svētkiem Viktora Ķirpa Ates muzejā Kalncempju pagastā (Alūksnes
novads)], LATVIJAS AVĪZE, Iel. "Atpūta. Vaļasprieks"

77.

Meklēs vainīgos Alūksnes nama sprādzienā : [par gāzes noplūdes izraisītu sprādzienu daudzdzīvokļu ēkā], DIENA

78.

Pundurtrusis Fricis parāda raksturu : [par aktiera Kristapa Ķeseļa mājdzīvnieku], MĀJA

79.

Skaistās mazpilsētas : [par iespaidiem Alūksnes apciemojuma laikā], DRUVA

80.

Atvasarā – Pļaujas svētki : [par svētkiem Viktora Ķirpa Ates muzejā Kalncempju pagastā (Alūksnes novads)],
LATVIJAS AVĪZE

81.

Mērķtiecīgā Alūksne : [par Alūksnes novada rekonstrukcijas un jauno objektu būvniecības projektiem],
BŪVINŽENIERIS

82.

Skaņumākslas ciltstēvs : [par komp., prof., Latvijas Konservatorijas pirmo rektoru Jāzepu Vītolu (1863-1948)],
IEVAS STĀSTI

83.

Joprojām mitinās pagaidu mājokļos : [par gāzes noplūdes izraisītu sprādzienu daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē un
evakuētajiem cilvēkiem, kas izmitināti pagaidu dzīvesvietās], DIENA

84.

Gulbenes–Alūksnes bānītis kā vienmēr ceļā : [par šaursliežu dzelzceļu Gulbene-Alūksne un tā piedāvājumu
tūrisma sezonā], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

85.

"Kadiķi MA" trumpis – vairākas nozares : [par Mārtiņa Augstkalnieša daudzprofilu zemnieku saimniecības "Kadiķi
MA" Mālupes pagastā (Alūksnes novads) darbību un tās attīstību], LATVIJAS AVĪZE

86.

Cik svarīgi būt scenāristam! : [stāsta rakstniece Māra Svīre : sakarā ar 80.dz.d.], MĀJAS VIESIS

87.

Uzraugs un makšķernieks : [sakarā ar Alūksnes ezerā noķerto līdaku : saruna ar makšķernieku, akciju sabiedrības
"Lauku Avīze" konkursa "Latvijas Gada zivs 2016" dalībnieku Andri Jerumu], LATVIJAS AVĪZE

88.

Raganas rotaļājas Alūksnē : [par raganām, noslēpumainām vietām un mistiskām parādībām Alūksnes novadā],
CITĀDĀ PASAULE

89.

Gribu zināt, kāpēc : dzīvot un domāt. Tas ir galvenais rakstniecei M.Svīrei, kas, sagaidot 80.dz.d., aicina nekad
neaizmirst uzdot jautājumu - kāpēc? : [saruna ar rakstnieci], IR

90.

Limuzīns, līdumnieki un vēstule no Kaijaka : [par darbu pie kinoscenārijiem pēc stāsta "Limuzīns Jāņu nakts krāsā"
(rež. Jānis Streičs) un Vladimira Kaijaka (1930-2013) romāna "Likteņa līdumnieki" (rež. Virdžīnija Lejiņa) motīviem
un plānoto V.Kaijaka romāna "Vēstule" pabeigšanu : saruna ar rakstnieci, kinoscenāristi Māru Svīri], LATVIJAS
AVĪZE

91.

Raganu galvaspilsēta Ape : [par raganām un burvestībām Apes novadā], CITĀDĀ PASAULE

92.

Nebūs žēl rublīša : [autores Elitas Veidemanes viedoklis par iespējamo Alūksnes slimnīcas pārprofilēšanu],
NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

93.

Jau sešus gadus dzīvo Maskavā : [par dziedātājas aktrises Kristīnas Zaharovas karjeru Krievijā], PRIVĀTĀ DZĪVE

94.

Alūksnieši un apieši ar orķestri pie politiķiem : [par Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāju protestu pie LR Saeimas
: sakarā ar LR Veselibas ministrijas plānoto ārstniecisko pakalpojumu apjoma samazināšaanu SIA "Alūksnes
slimnīca"], LATVIJAS AVĪZE

95.

Politiķu laipnības parāde : [par Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāju protestu pie LR Saeimas : sakarā ar LR
Veselibas ministrijas plānoto ārstniecisko pakalpojumu apjoma samazināšaanu SIA "Alūksnes slimnīca"], LATVIJAS
AVĪZE

96.

Alūksnes slimnīcas glābšanas akcija : [Pēc vairāku partiju iejaukšanās sola nemainīt iestādes statusu, pašvaldība
tam vēl netic ; par Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāju protestu pie LR Saeimas], DIENA

97.

Pēdējo desmit gadu laikā slēgtas gandrīz 200 skolas : [par demogrāfiskās situācijas ietekmi uz skolu tīklu Latvijā
un par gaidāmo skolu slēgšanu Alūksnes novadā, tekstā stāsta Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Evita Aploka], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

98.

Slimnīcu reformas: nav gatavas vai neatklāj? : [par gaidāmo slimnīcu tīkla optimizāciju, kā piemērs pieminēta
Alūksnes slimnīca], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

99.

Katru gadu es sākos no jauna : [par rakstnieci Māru Svīri un viņas godināšanu Staburaga pagastā : sakarā ar
literātes 80 gadu jubileju], STABURAGS

100. Vai varam būt tikai civilie? : [par Latvijas vidusskolām, kurās apgūst aizsardzības mācību, tostarp par Alūksnes
novada vidusskolu], MĀJAS VIESIS
101. "Slimnīcas izremontētas, nu jāceļ kvalitāte" : Kāda nākotne sagaida slimnīcas novados? : [uz aptaujas jautājumu
atbild arī Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis], LATVIJAS AVĪZE
102. Profesionāla viegluma meklētāja : [par bērnību, vecākiem (māte - Rēzija Lauce - pretošanās kustības dalībniece
skolas laikā Alūksnes ģimnāzijā (vidusskolā)), izglītību, karjeru, ģimeni : stāsta žurnāliste, raidījumu neatkarīgā
prod., TV rež. Daina Jāņkalne], IEVAS STĀSTI
103. Pāri melnai joslai atpakaļ uz strīpas : [saruna ar biatlonistu Andreju Rastorgujevu : sakarā ar Pasaules kausa izcīņu
biatlonā Zviedrijā], DIENA

104. Sprinta distance vai garo distanču stafete? : [par veselības aprūpi : saruna ar Latvijas Ārstu biedrības prezidentu,
īsi pieminēta Alūksnes slimnīca saistībā ar tās iespējamo pārprofilēšanu], DIENA
105. Alūksnes slimnīcu aizstāv viss novads : [par SIA "Alūksnes slimnīca" iespējamo pārprofilēšanu par ambulatoro
dienas stacionāru], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
106. Koknesītei klājas labi : [par pūces ārstēšanu Alūksnes klīnikā "Labākie draugi"], STABURAGS
107. Nav cerību radīt daudz jaunu darba vietu laukos : [par bezdarba līmeņa atšķirībām dažādos Latvijas reģionos,
Alūksnes novads aprakstīts, jo tajā viens no augstākajiem bezdarba rādītājiem Vidzemē], DIENA
108. Slimnīcas izkrīt no kartes : [par Pasaules bankas ekspertu piedāvāto reģionālo slimnīcu sadalījumu modeli Latvijā,
izcelts Alūksnes slimnīcas gadījums], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
109. Nākamajos startos grūtāk : [par sportistu Andreja Rastorgujeva un Baibas Bendikas rezultātiem Pasaules kausa
izcīņā biatlonā Estešundā (Zviedrija)], DIENA
110. Rastorgujevs sešniekā : [par sportistu Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā Estešundā
(Zviedrija)], LATVIJAS AVĪZE
111.

Alūksnes slimnīca nosargāta : [sakarā ar lēmumu par slimnīcas pašreizējā statusa saglabāšanu], LATVIJAS AVĪZE

112. Alūksnes slimnīcu sola saglabāt : [par iedzīvotāju parakstu vākšanas iniciatīvu par SIA "Alūksnes slimnīca"
saglabāšanu], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
113. Alūksnieši nepadodas : [sakarā ar iedzīvotāju parakstu par SIA "Alūksnes slimnīca" pašreizējā statusa saglabāšanu
vākšanu un iesniegšanu LR Saeimā], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI
114. Pilnīgs fiasko Pokļukā : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā Pokļukā
(Slovēnija)], DIENA
115. "Pliki uz stadionu jau nenāks!" : [sakarā ar LR proklamēšanas 100.gadadienai velt. 16.vispārējo latviešu deju
svētku deju lieluzveduma "Māras zeme" dalībnieku iecerētajiem tērpiem un to izmaksām, pievienoti dalībnieku
viedokļi, tostarp Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītājas Sanitas Eglītes komentārs],
LATVIJAS AVĪZE Kultūrzīmes
116. Dzīve halātā : [saruna ar aktrisi, kas kļuvusi par mammu dvīnēm], MANS MAZAIS
117. Furkāda [Martēns] šaušana dod cerības daudziem : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules
kausa izcīņā biatlonā Čehijā], DIENA
118. Cerības bez atalgojuma : [par sportistu Andreja Rastorgujeva, Baibas Bendikas rezultātiem Pasaules kausa izcīņā
biatlonā Čehijā], DIENA
119. Iegāza šaušana stāvus : [par sportista Andreja Rastorgujeva rezultātiem Pasaules kausa izcīņā biatlonā Čehijā],
LATVIJAS AVĪZE
120. Uz Alūksni gaisma jānes ar maisu... : [karikatūrā apspēlēts fakts par to, ka Alūksne decembra mēnesī bijusi
vistumšākā vieta valstī, vadoties no stundu skaita, kad spīd saule], LATVIJAS AVĪZE
121. Не в квотах счастье? : [о ситуации в латв. отрасли здравоохранения в 2016 г., с коммент. пред. правления
ООО "Alūksnes slimnīca" Марута Каулиня и других], Телеграф
122. Cilvēki, kas palīdz atšķirīgajiem : [par Strautiņu pamatskolas (Alūksnes novads) 9.kl. skolnieku, dzirdes invalīdu
Aivi Mūrnieku un audzinātāju Santu Masingu], NEATKARĪGĀ RĪTA AVĪZE LATVIJAI

