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Latviju ir pārņēmis laiks, kad rudens savu 

krāsaino un košo mēteli ir nomainījis pret pelēku 

un drūmu vējā plīvojošu apmetni. Taču tas 

nenozīmē, ka šīs palēkums mums ir jāielaiž arī 

sevī. Meklēsim krāsas un krāsosim sevi, savas 

domas un pasauli sev apkārt!  
 

***** 

Mana labākā draudzene šodien – 

Zīmuļu kaste. 

Un gleznas audekls – 

Debesis pelēkās. 

Ziemeļiem koši zilo es dāvinu. 

Dienvidos – spītīgi oranžo iešņāpju. 

Austrumus kliedzoši dzeltenus pieleju. 

Rietumos – rožsārtas svītras velku. 

Katrai debespusei savu krāsu izvēlos. 

Lai, viduspunktā tām tiekoties, 

Pavasaris debesīs dzimtu. 
(Ramona Ruņģe) 

 

Arī šogad skolas avīzes radošā komanda būs 

kopā ar Jums. Taču mazliet citādākā formātā. 

Gribam mēs to vai nē, bet pasaule kļūst moderna, 

tehniska un digitāla. Arī mēs ejam laikam līdzi un 

izmantojam visas piedāvātās iespējas, kas, 

protams, ir tikai pozitīvi. Par galveno informācijas 

avotu ir kļuvuši sociālie tīkli, kurus izmanto arī 

mūsu skola: draugiem.lv, facebook.com, skolas 

mājas lapa. Tā kā informācija par aktivitātēm 

skolā šajos portālos tiek pubicēta ļoti aktīvi, tad 

skolas avīze šajā mācību gadā kļūs par skolas 

radošo avīzi. Tāpēc, ja ir kāds, kurš raksta dzeju 

vai prozu, zīmē vai nodarbojas ar dažādām citām 

radošām lietām, droši var dot par sevi ziņu skolas 

avīzes radošaja komandai.  

Šogad radošajā komandā darbojas: Marta 

Birzniece, Emīlija Mia Kundrate, Linda Daniela 

Ķestere, Sendija Leona, Laura Tramdaka, Megija 

Kaļva, Paula Paipala, Evelīna Vinogradova, 

Sarmīte Melngaile.  

Skolas avīzes logo autore – Amanda 

Kaspare.  

Lai mums izdodas! 

Gulbenes 2.vidusskolas līdzpārvaldes 

mirkļi rudenī 
 Esam kļuvuši bagātāki ar aktīviem, 

radošiem, jauniem līdzpārvaldes dalībniekiem. 

Steidzīgais rudens ir aizskrējis nemanot ar 

iepazīšanos un vienojošiem pasākumiem. Šogad 

par līdzpārvaldes prezidentu ievēlējām  11. a  

klases skolnieku Rūdolfu Medni, viņa vietniece ir 

Enija Baumgarte. Paši draudzīgi plānojām un 

sirsnīgi sveicām skolotājus ar krāsainiem 

baloniem un rudens ziediem Skolotāju dienā.  

Pieci līdzpārvaldes pārstāvji, kas pārstāvēs 

skolēnu viedokli, turpmāk darbosies skolas 

padomē. Septembrī mēs darbojāmies grupās un 

veidojām skices skolas atpūtas vietai pirmā stāva 

vestibilā. Skatoties skicēs, sapratām, ka mūsu 

viedokļi pārsvarā sakrita. Karjeras nedēļas 

ieskandināšana skolā šogad bija neparasta. 

Saģērbāmies interesantos tērpos un skolā pa 

stāviem vēstījām karjeras nedēļas startu. Šāda 

pieeja patika gan skolēniem, gan skolotājiem. 

Sapratām, ka līdzpārvaldes aktivitātēs labprāt 

iesaistās visi skolēni.  

Oktobrī  tikāmies ar GNVĢ līdzpārvaldes 

pārstāvjiem un izlēmām kopīgi rīkot Zvaigžņu 

spēli starp abām skolām, kas notiks 16. novembrī, 

kā arī Ziemassvētku balli Gulbenes sporta centrā.  

Vienā tikšanās reizē mums ir daudz ideju, 

kuras cenšamies realizēt, lai laiks, ko pavadām 

kopā ir aizraujošāks un interesantāks. 

Annija Sintija Toma 9.kl. 

Kādā saulainā dienā 

Pēkšņi lāses no debesīm krīt! 

Peļķu pilnas ielas 

Un mati viscaur slapji. 

Bet par spīti visam 

Varavīksne pie debesīm mirgo 

Un ar savām krāsām 

Iededz acīs prieku. 
(Marta Birzniece 5.a) 

Gulbenes 2.vidusskolas radošā avīze 



Iesvētības 
Desmito klašu skolēni ir pilntiesīgi vidusskolēni tikai tad, kad pārdzīvojuši iesvētības. Šis pasākums 

norisinājās nedēļu pirms brīvlaika. Katra diena mūs sagaidīja ar uzdevumiem, piemēram, iejušanās kāda 

profesijas pārstāvja lomā, ‘’dzīvnieku ādā’’, sportistiem fiziskajās aktivitātēs. Iesvētību dienas daļu 

noslēdzām ar tradicionālo ‘’modes skati’’. Neiztikām arī bez mājasdarba – filmas, kas raksturo mūsu klasi. 

Vienpadsmito klašu skolēni organizēja mazliet trakus un negaidītus pārsteigumus, taču vēlāk rosījās jautrība, 

neskatoties uz sagādātajām grūtībām. Ceturtdienas vakarā vidusskolēni pulcējās skolas zālē, lai novērtētu 

mūsu sagatavotos mājasdarbus, arī klases audzinātājiem bija izaicinājumi. Kad visi pārbaudījumi bija 

izturēti, atlika pēdējais – svinīgais zvērests. Mēs jūtamies vēl vairāk piederīgi mūsu skolai!  
 

Evelīna Vinogradova 10.b 

………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

Mūsu skolas jaunie skolotāji 
Mūsu skolas skolotāju pulku šogad kuplina vairāki jauni pedagogi, tāpēc 

turpmākajos avīzes izdevumos iepazīsimies ar viņiem. Šoreiz nedaudz 

iepazīsimies ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Daigu Tipāni.  

Ir novembra sākums un ir pagājuši jau divi mēneši kopš pirmā skolas 

dienas. Šo pēcpusdienu pavadīju intervējot mūsu skolas latviešu valodas, 

literatūras skolotāju un 10.b klases audzinātāju Daigu Tipāni. Kā zināms, 

skolotāja Daiga šajā skolā 1.septembrī uzsāka savas darba gaitas. Intervijā 

skolotāja bilda, ka par brīnumu skolā iejutusies samērā ātri, protams, vēl 

joprojām brīžiem ir neliela baiļu sajūta, bet tas jau tikai uz laiku. Skolotāju 

kolektīvs, ar ko ikdienā sadarbojas Daiga Tipāne, ir ļoti draudzīgs un atsaucīgs, 

arī skolēni ir saprotoši un stundās cītīgi apgūst latviešu valodu un literatūru. 

"Šajā skolā ir ļoti daudz priekšrocību, kas, manuprāt, ir ļoti pozitīvi. Liels 

prieks, ka kopīgi ,ar dejot gribošiem skolēniem, esam atjaunojuši mūsu skolas 

deju kolektīvu, tas nozīme, ka tagad tikai uz priekšu, uz sasniegumiem. 

Protams, ka ir arī daži trūkumi, bet nekas nav tikai balts, vai tikai melns, kas 

nozīmē, ka visām situācijām vienmēr var rast atrisinājumu!" saka skolotāja 

Daiga. Ar labu iesākumu, jābūt patīkamam turpinājumam. Pasmaidot, Daiga 

Tipāne teica: "Arī turpmāk skolā vienmēr centīšos ierasties ar labām domām, 

pozitīvu noskaņojumu un smaidu sejā!"  

Paula Paipala 10.b 

………………………………………………………………………………………………………….............. 

Dzejas dienas mūsu skolā
Zvirbuļa saulainā diena 

Skan kā degoša liesma. 

Skanīgu atbildi atpakaļ sūtu 

Un pēcāk siltus sveicienus 

jūtu. 

Ar plašu un siltu smaidu 

Atpakaļ sveicienus gaidu. 

Jau aizskrēja vesela diena, 

Bet es vēl tikai viena. 

(Paula 9.b) 

 

Mana dziesma 

Tev kā liesma, 

Ko es sūtu 

Tev kā jūtu. 

Es tik smaidu, 

Tevi gaidu 

Visu dienu, 

Tikai vienu. 

(Ilona 9.b) 

 

 

Krīt lapas no kokiem un staro, 

Jau dzeltenais virpulis griežas, 

Gaida, kad dzērves pacelsies 

baros, 

Mierinot migla pa tīrumu 

brien. 

(Lāsma 8.b) 

 

Kāpēc mēs to darām? 

Kāpēc mums to vajag? 

Kāpēc zeme atļauj? 

Kāpēc tas tā ir? 

(Lauris 8.b) 

 

Ar vasaras vainagu galvā 

Pa dārzu dālija iet. 

Te vēl ir atvasara. 

(Signe 8.b) 

 

 

Balts sniegs 

Baltos mēnešus gaida. 

Baltus cilvēkus, kas ar 

Balto sniegu spēlēsies un 

priecāsies. 

Baltais snieg. Gaidu 

Baltos mēnešus! 

(Elīza 9.b) 
 

 

Eņģelis lido pār tevi 

Vieglas zvaigznītes met. 

Ieliec tās kabatā savā, 

Tās lai tev laimīti nes 

Atkal un vēlreiz no jauna. 

(Sanija 8.b) 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Burtus profesiju mēteļos ietērpa Marta Birzniece, Emīlija Mia Kundrate, Linda Daniela Ķestere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārdomas par tikšanos ar Ingu 

Popoviču 
Karjeras nedēļas ietvaros mēs, 7 

meitenes, nolēmām apmeklēt bankas 
"Citadele" Gulbenes filiāli un tikāmies ar 
Balvu, Gulbenes filiāles pārvaldnieci Ingu 
Popoviču, kura mūs iepazīstināja ar savu 
darba kolektīvu, uzsverot, ka "laba darba 
pamatā galvenais ir draudzīga, saliedēta un 
mērķtiecīga komanda".  

Pie siltas tējas pārvaldnieces kabinetā 
klausījāmies stāstu par viņas profesiju un 
viņas karjeras kāpnēm, izaugsmi. I.Popoviča 
stāstīja, ka "ne vienmēr jauniešu izvēlētā 
profesija ir viņu dzīves aicinājums". Jaunībā 
Inga kā savu profesiju izvēlējās konditori, bet 
pāris gadus nostrādājot, viņa saprata, ka tas 
nav tas, ko viņa vēlas, tāpēc iestājās un 
pabeidza jurista studijas. Drīz vien Inga 
iestājās darbā Cēsu filiālē "Citadele" un 
nostādāja tur 7 gadus. Vadība, paaugstinot 
viņu amatā, atzina par labu un centīgu 
strādnieku un piedāvāja kļūt par Balvu, 
Gulbenes filiāles pārvaldnieci. Pieņemot 
jaunu izaicinājumu, Inga pārcēlās uz dzīvi 
Gulbenē un par filiāles vadītāju strādā jau 
ceturto gadu.  

Sarunas laikā secināju, ka, strādājot 
jebkurā profesijā galvenā ir cilvēka personība. 
Ja profesija ir īstā, tā ir no sirds jāmīl, un ir 
jāgūst gandarījums par paveikto darbu! Bet, 
ja tā nav, varbūt ir vērts kaut ko pamainīt?  

Paula Paipala 10.b 

 

 

 

 

 

 

 
Burtus profesiju mēteļos ietērpa Marta Birzniece, 

Emīlija Mia Kundrate, Linda Daniela Ķestere 

 

Īss atskats uz 12.a klases tikšanos ar 

karjeras konsultanti Vinetu Nikandrovu 
 

11.oktobrī 12.a klase devās uz 
Gulbenes Domi 
tikties ar karjeras 
konsultanti 
Vinetu 
Nikandrovu. Viņa 
skolēniem 
pastāstīja, kas 
jādara, lai 
izvēlētos pareizu 
profesiju, kas 
tiešām patīk. Iepazīstināja ar mājas lapu 
www.nva.gov.lv, kas mums var palīdzēt 
izvēlēties savu profesiju. Šajā mājas lapā ir 
vairākas iespējas, no kā jāizvēlas, lai jaunieši 
saprastu, par ko kļūt un kas ir nepieciešams, 
lai jaunieši sasniegtu savu mērķi 
profesionālajā jomā.  

Karjeras konsultante katram iedeva 
informācijas lapu par pieejamajām iespējām. 
Tāpat arī katrs jaunietis izpildīja 
pašnoteikšanās testu, kura rezultāts bija 
summārs kods, kas norādīja, kāda veida 
profesija katram atbilst visvairāk. Ar šī testa 
palīdzību katrs arī varēja noteikt savu 
personības tipu (radošais, sociālais u.c.). 
Katram jaunietim šis personības tips bija 
atšķirīgs.  

Sarmīte Melngaile 12.a

http://www.nva.gov.lv/


9.klases skolēnu aptauja par tikšanos ar režisori Edīti Siļķēnu 

9.klases skolēni tika aptaujāti par tikšanos ar režisori Edīti Siļķēnu. Jauniešiem tika uzdoti 6 
jautājumi, kuri ļāva noskaidrot skolēnu iespaidus par dzirdēto.  

Aptaujā atklājās, ka skolēnus visvairāk uzrunā E. Siļķēnas entuziasms, veicot savus darba 
pienākumus. Jauniešus pārsteidza tas, ka režisoram ir ļoti labi jāpārzina vēsture un kultūra, 
jāievēro un jāpazīst cilvēku žesti un sejas mīmika.  

Aptaujātie skolēni atklāja, ka šādas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem ir noderīgas, 
radošas un interesantas, un viņi tās apmeklē labprāt, jo tas dod iespēju iepazīt dažādas profesijas, 
var uzzināt daudz ko jaunu un noderīgu.  Kāds skolēns savā anketā raksta: “Es uzzināju vairāk 
par to, kas jāmācās, kur jāmācās. Tā ir vieglāk izvēlēties savu nākotnes profesiju.”  

9.klases skolēnus aptaujāja Marta Amanda Romane 10.b 
............................................................................................................................................................ 

 

Intervija ar 11.c klases skolnieci Sintiju Bašķeri par tikšanos ar 

Rekrutēšanas un atlases centra speciālistiem.  
 
Kas ir rekrutēšanas un atlases centrs? 
- Rekrutēšanas un atlases centrs ir profesionālais militārais dienests 
Nacionālajos bruņotajos spēkos. 
Ko jaunu Tu uzzināji? 
-Uzzināju to, cik grūti ir būt karavīram, ir ļoti jāapdomā, vai Tu tiešām 
vēlies būt zemessargs vai karavīrs. 
Ko Tu ieguvi no šīs tikšanās? 
-Ieguvu jaunu informāciju, kā un kur var pieteikties, lai kļūtu par šī amata 
pārstāvi, jo iepriekš to nezināju. 
Kas šķita visinteresantākais? 
-Ļoti patika tas, ka rekrutēšanas centra speciālisti stāstīja par savu dzīves pieredzi un rādīja 
prezentāciju. 
Vai kaut kas šķita arī nesaprotams vai sarežģīts? 
-Manuprāt, viss bija saprotams, taču sarežģīts gan, jo lika padomāt, ka tas ir ļoti smags un 
atbildīgs darbs. 
Par ko lika aizdomāties šī tikšanās? 
-Lika aizdomāties par to, vai es tiešām vēlos iestāties zemessardzē vai kādā no augstskolām, kas 
ir saistīta ar šo profesiju, jo meitenei tas nebūt nav viegli. 
Vai Tu savu nākotni vēlies saistīt ar to? 
-Es ļoti vēlos to realizēt, jo mani tas aizrauj un interesē. 
Vai esi gandarīta ar to, ka apmeklēji šo pasākumu? 
-Jā esmu, jo bija interesanti klausīties kāda cita, pieredzējuša cilvēka pieredzi un uzzināt, ko viņš 
par to domā, kāds ir viņa viedoklis. 

Paldies par sarunu! 
Ar 11.c klases skolnieci Sintiju Bašķeri sarunājās 10.b klases skolniece Evelīna Vinagradova 

............................................................................................................................................................ 

Gaidīsim Latvijas svētkus kopā! 
Ārā ir vēls rudens vakars. Manas mājas  lēnām slīgst tumsā kā nepazīstama okeāna dzelmē. Ir tik 

kluss, ka var dzirdēt katru savu soli, katru elpas vilcienu, katru sauso lapiņu, kas iečaukstas zem kājām. 

Koki, akmeņi, liepas, oši, mālainais paugurs, sērmūkslis ceļa malā. Viss man tik tuvs un zināms, tomēr 

šovakar tāds noslēpumains. Viss it kā manis pašas mīlēts, stādīts, kopts, bet tajā pašā laikā, it kā senas 

grāmatas ilustrācijā noskatīts, izlasīts... 

[..] Arī manī mīt  māju sajūta. Latvijas mežs, apses, jūras krasts-tās ir manas  īstās mājas. Bijis tik 

daudz brīžu, kad es pārgurusi ieelpoju bērzu lapu smaržu, un gribas burtiski krist uz ceļiem. Man patīk tas, 

kas neko nemaksā. Es varu priecāties par pelēku akmentiņu, par paceltu koka gabaliņu tāpat, kā kāds par 

dārgu auto, par saviem miljoniem bankās, par dārgu māju. Es priecājos par labu grāmatu. Kādam tā var šķist  

veca, apbružāta un nevienam nevajadzīga. Man tā ir kā otra pasaule, otras mājas. [..] 

(Katrīna Blūma 12.a) 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl8LS509fPAhVGliwKHVw4BK0QjRwIBw&url=http://latviansmilhistory.blogspot.com/2009/11/rekrutesanas-un-atlases-centrs.html&psig=AFQjCNHmWVa6UceEzxjWjpKo_IRDq8jnQw&ust=1476443674220804


Jaunrades stūrītis 
Mācību gada sākumā 11.a klases skolēni literatūras stundā pie skolotājas Dairas Ģērmanes 

iedvesmojās no dzejnieces Ārijas Elksnes dzejoļa „Lai būtu” un radīja arī savu dzejoli patriotiskās 
noskaņās.

Lai būtu 
Lai būtu kam novēlēt Gaiziņu 

Un Piebalgas pakalnus maigos, 
Un pelēkā šūnakmens plaisiņas 

Uz Mātes Latvijas vaiga. 
 

Lai būtu kam novēlēt tīrumus 
Un zemkopja tikumu sīksto, 
Un dārzus, un ābolu birumu, 
Un latviešu valodu mīksto. 

 
Un Krišjāņa Barona veikumu 

Un Rucavas vilnaini košo, 
Un katru noti un teikumu, 

Kur tautas sirdsprāta spožums. 
 

Lai būtu kam novēlēt Daugavu 
Un Domu, un ērģeļu mesu, 

Un Sarkano strēlnieku laukumu, 
Un sāpi, ko dvēselē nesu,- 

 
Lai būtu kam novēlēt... 

(Ārija Elksne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lai būtu... 
Lai būtu kam novēlēt Ventas rumbas dziļumu 

Un dziļo mežu biezokņus, 
Un pilsētas drūzmas skaļumu, 

Un lauku plašumu mieru. 
 

Lai būtu kam novēlēt Rīgu 
Un Brīvības pieminekli skaisto, 

Un Gaujas līkumus lielos, 
Un mūsu valodu skaisto. 

 
Lai būtu kam novēlēt Rīgas skaistās ēkas 

Un latviešu spēkus, 
Un kultūru burvīgo, 

Un zemi sāpīgo. 
 

Lai būtu kam novēlēt ticību 
Un cilvēku neatlaidību. 

Lai būtu kam novēlēt dziesmas un dejas, 
Ko gadiem ir nesusi tauta. 

 
Lai būtu kam novēlēt drosmi 

Un spēku par savu zemi. 
Lai būtu kam novēlēt dzimteni skaisto, 

Lai būtu aizstāvji, kas Latviju sargā. 
 

Lai būtu kam novēlēt spēku 
Un uzvaras garšu sajust, 

Ko kādreiz sajuta strēlnieki, 
Nesot Latvijas vārdu. 

(11.a klases skolēni) 
 

………………………………………………………………………………………………………………..... 

Spoku stāstu konkurss 
Oktobra sākumā Gulbenes bibliotēka izsludināja spoku stāstu 

konkursu, kurā ar saviem stāstiem piedalījās arī 9 mūsu skolas skolēni: 

Marta Birzniece 5.a, Edžus Bleikšs 5.a, Beāte Roga 5.a, Endija 

Drozdova 5.a, Linda Daniela Ķestere 5.a, Megija Kaļva 5.a, Sendija 

Leona 5.b, Laura Tramdaka 5.b un  Saule Līza Survilaite 6.b. 

Paldies Martai, Beātei un Edžum, kuri arī piedalījās konkursa 

noslēguma pasākumā 29.oktobrī Gulbenes bibliotēkā un nolasīja savus spoku stāstus un pēc tam klausījās 

Gunta Pakalna stāstītajos stāstos un lekcijā par mūsdienu folkloru.  

………………………………………………………………………………………………………………...... 

Biedējošais spoks 

Reiz no kapa izlīda spoks un klaiņoja pa ielām. Tas aizskrēja uz pamestu ēku un pasauca sev 

kompānijai citu spoku. Abi spoki klaiņoja pa ielām. Viens spoks teica otram – ielienam šī zēna istabā un 

gāžam tā mantas! Otrs spoks teica – labi! Kad abi spoki bija pabeiguši biedēt zēnu, tie smejoties izlidoja pa 

zēna istabas logu. Un zēns abus spokus vairs nekad neredzēja.  

Stāsta beigas – teica zēns draugiem, sēžot ceļmalā uz soliņa. 

(Sendijas Leonas izdomātais spoku stāsts)

http://www.eurika.lv/lv/pantini/arijaelksne/nr/all.html?t=Arija%20Elksne


Baltā ēna 
Mani sauc Marta un es dzīvoju nomaļā vietā Gulbenē, man ir 11 gadi. Kādā dienā, 

kad atnācu no skolas mājās, noģērbos un gāju uz skapi paņemt māju drēbes. Mājās biju 

viena. Aizgāju pie redeļotā skapja un … es pārbijos! Starp drēbēm vīdēja balta ēna, un no 

skapja sienas nāca skaņa – it kā kāds skrāpētos. Es aizskrēju uz otru istabu un pārbīlī 

ietinos segā. Pēkšņi skapja durvis nočīkstēja. Es bailēs trīcēju. Dzirdēju, ka otras istabas 

durvis atveras, jutu, ka kāds nāk uz manu istabu. Man bija ļoti, ļoti, ļoti bail. Pēkšņi radās 

sajūta, ka kāds iekāpj gultā man blakus. “Šausmas! Ko lai dara???” es pārbīlī nodomāju. 

Tad es pa pašu mazāko segas spraudziņu palūrēju… man blakus gulēja… mana 

melnbaltā kaķenīte Tamija.  
 

(Martas Birznieces pašas piedzīvotais spocīgais notikums) 

………………………………………………………………………………………………………….............. 
 

Zēnu aplamās bailes 
Bija vakars. Divi zēni lasīja šausmu stāstus par spokiem. Pēc laika 

vienam no viņiem radās ideja – aiziet līdz tuvējām Spārītes parkam pastaigāt, 

pavērot, vai tiešām naktī notiek tādas lietas kā vēstīts grāmatā. Draugi, 

pieaugušajiem nemanot, izlavījās no mājas un devās parka virzienā. Tiekot 

līdz parka vidum, sāka skaļi čabēt lapas, cēlās vējš – viss gluži kā stāstā. 

Bērni pārbijušies un bļaudami skrēja mājup. Atgriezušies mājās, puikas 

pieaugušajiem stāstīja, ka bez atļaujas devušies uz parku paskatīties, kā tumsā 

darbojas spoki, arī to, kā sāka čabēt lapas un sacēlās vējš. Vecāki, zēnu stāstu 

noklausījušies, sāka smieties, sakot, ka spoki dzīvo tikai stāstos, un pie lapu 

čaboņas un vēja celšanās vainīga ir vakarā ziņās stāstītā laika prognoze.  
 

(Edžus Bleikša izdomātais spoku stāsts) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

***** 
Anna bija aizrautīga spoku stāstu lasītāja. Viņas iecienītākie stāsti bija par 

vampīriem, zombijiem un spokiem. Kādā vakarā Anna sāka lasīt jaunāko spoku 

stāstu. Anna lasīja, lasīja un lasīja. Šis stāsts viņai šķita tik aizraujošs, ka viņa 

pat nepamanīja, ka tikusi līdz pašām beigām. Anna jau bija nogurusi, tāpēc 

devās gulēt. Kad Anna jau vēra acis ciet, viņa lejasstāvā sadzirdēja tādu dīvainu 

troksni, čaboņu un čukstus. Kaut arī Annai patika šausminoši stāsti, viņai bija 

bail iet lejā. Lejasstāvā bija tumšs un Annas ģimenes locekļi jau gulēja saldā 

miegā. Taču meitene sadūšojās un mēģināja klusiņām nokāpt lejā pa čikstošajām 

kāpnēm. Troksnis un čaboņa nāca no virtuves. Anna ļoti sabijās, taču klusu un 

lēnām devās virtuves virzienā. Anna ieslēdza gaismu, un … Pārsteigums!!! 

Virtuvē stāvēja Annas tētis ar svētku torti rokās, mamma ar lielu dāvanu kasti, 

mazā māšele ar uzzīmētu Annas portretu un suns ar lielu kaulu mutē, kuru 

nolika pie Annas kājām kā dāvanu. Anna bija pavisam aizmirsusi – šodien taču 

ir viņas 11.dzimšanas diena! Annas bailes bija veltīgas. Un domas par spoku – 

pilnīgas blēņas.  

Tagad gan Anna devās pie miera gaidīt savas dzimšanas dienas rītu. Kaut 

arī šī vakara notikumi sabiedēja meiteni, viņa tik un tā turpinās lasīt spoku stāstus.  
 

(Beātes Rogas izdomātais spoku stāsts) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Baisais stūris 
Reiz kāda ģimene pārcēlās uz māju, kurā bija ļoti bailīgs istabas stūris – tajā katru nakti varēja redzēt 

melnu, lielu plankumu, no kura nāca baisas čukstu skaņas, kuras čukstēja – palīgā! Mazā Paula gāja naktī uz 

virtuvi padzerties pienu un nolēma aiziet apskatīties, kas tur ir. Paula gāja tuvāk un tuvāk, un pēkšņi viņu 

sagrāba lielais brālis! Paula skaļi iespiedzās un visi izskrēja ārā no savām istabām. Bet brālis smējās, jo viņš 

katru nakti tikai izjokoja ģimeni. Patiesībā tas bija pilnīgi parasts istabas stūris.  
 

(Lauras Tramdakas izdomātais spoku stāsts) 


