
Kad rokasgrāmata "I believe in GOOD" vēl bija tikai idejas 

līmenī, jau tad Talsu novada fonds zināja, ka tajā noteikti 

būs stāsts par RH3 Fondu. Ar Raivi Hščanoviču mēs 

iepazināmies 2014.gada februārī, kad viņš Talsu 

2.vidusskolā bija projekta "Labdarības skola" iedvesmas 

viesis. Raivja stāsts ir īpašs, un mēdz teikt, ka Dievs 

cilvēkam neuzliek vairāk pārbaudījumu, kā viņš var 

panest. Un Raivis ir tam pierādījums - slimība, kas sākumā 

šokē, vēlāk parāda, ka tā var palīdzēt ne tikai piepildīt 

pašam savu sapni, bet būt kā iedvesma arī citiem 

Supervaroņiem. Raivis Hščanovičs nodibinājis fondu, lai 

palīdzētu tādiem bērniem, kāds savulaik bija viņš pats. 

 

Ar stāstu par RH3 Fondu Talsu novada fonds vēlas 

jauniešiem parādīt, ka ne vienmēr nepieciešami līdzekļi, 

lai palīdzētu citiem - tu vari ziedot arī lietas, kas varbūt 

pašam šķiet zaudējušas vērtību, bet kādam citam tās ir ļoti 

nozīmīgas. RH3 Fonda stāsts ir par stāstu, kas spēj aizraut 

un uzburt sapņus.

Stāsta nozīme labdarībā

Iepazīties ar pozitīvajiem labdarības stāstiem 

Latvijā un pasaulē;

Iemācīties veidot savu personīgo ziedojuma 

stāstu.

RH3 fonda dibinātāja personīgā stāsta 

izzināšana;

Labo vārdu gleznas izveidošana;

Personīgā stāsta radīšana.

RH3 FONDS
TICĪBA-SPĒKS-CERĪBA LITERATŪRA

LABDARĪBAS TĒMA:

MĒRĶIS:

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:



RH3 ir labdarības fonds, kas palīdz atveseļoties bērniem un jauniešiem pēc vēža. Tas 

dibināts 2013.gadā un apmaksā pēcoperāciju rehabilitācijas, medikamentu, medicīniskās 

aparatūras, apģērba, sadzīvisko priekšmetu, higiēnas preču, veselīga uztura, rotaļu, 

kultūras pasākumu apmeklēšanu finansēšanu, kā arī labdarības pasākumu rīkošanu. 

RH3 Fonds ir īpašs, jo to dibinājis futbolists Raivis Hščanovičs, kurš pats savulaik cīnījies 

ar vēzi. Līdz idejai par labdarības fonda veidošanu Raivis nonācis šķietami nejauši, tomēr 

pirmie impulsi parādījušies jau tad, kad galvenā nodarbe bija futbols. Reiz komandai bijis 

treniņš, kura laikā viņš pamanījis, ka stadiona malā viņus vēro kāds puika un viņa draugi. 

Zēns slimojis ar vēzi, un viņa sapnis bijis sastapt profesionālus futbolistus, jo arī pats 

gribējis spēlēt. Parunājušies, un Raivis sapratis, ka tajā zēnā viņš saskata sevi bērnībā. 

"Izstāstīju, kam pats esmu izgājis cauri, iedrošināju, sakot, ja tu esi slims tagad, tas 

nenozīmē, ka tā būs vienmēr. Jātiecas uz pozitīvu rezultātu, un savus sapņus nevajag 

atmest,» saka Raivis. Sportists sapratis, ka tikšanās ar spēcīgām personībām mazos 

slimniekus iedvesmo un kaut uz stundu palīdz novirzīt domas no slimības, un tas jau esot 

mazs solītis uz izveseļošanos. 

“Vadoties pēc savas pieredzes, konsultējoties ar bērniem, vecākiem un medicīnas

darbiniekiem esmu nonācis pie secinājuma, ka mēs varam izdarīt vēl ļoti daudz, lai 

efektīvāk palīdzētu bērniem un vecākiem, kurus skārusi šī slimība,” saka Raivis 

Hščanovičs, RH3 Fonda dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. 

Attēlā ar mazajiem

onkoloģijas pacientiem tiekas

autosportisti Haralds

Šlēgelmilhs un Artūrs

Pumpurs

/Raivis Hščanovičs/

RH3 FONDS
TU VARI IEGŪT DODOT

"MANA PIEREDZE MAN

LIKA AIZDOMĀTIES PAR

TO, KA IEKŠĒJAIS SPĒKS

VAR BŪT IZŠĶIROŠAIS

FAKTORS PILNVĒRTĪGAI

CĪŅAI AR VĒZI."



Iedvesmu “RH3 Fonda” idejai tās dibinātājs radis no amerikāņu 

riteņbraucēja Lensa Ārmstronga dibinātā fonda “Livestrong” aprocēm un 

krekliem. Arī Lenss Ārmstrongs ir uzvarējis cīņu ar vēzi. Viņa organizācija, 

kuras simbols ir dzeltenā kulta aproce, cenšas palīdzēt cilvēkiem, kuri 

sirgst ar vēzi, iedvesmot viņus, kā arī mudināt vairāku jautājumu risināšanu. 

Redzot šo, Raivis Hščanovičs nodomāja: “Tas ir ļoti labi, taču – kāpēc mēs

ziedojam vēža slimniekiem Amerikā nevis Latvijā? Cilvēki, kas ar to nav 

saskārušies, vēža slimības problēmu bieži nemaz īsti neizprot. Lai arī cik 

grūti un smagi dažreiz liktos, ir jāatrod sevī spēki, ticība, un jānostāda 

mērķis. Vēlos izveidot kustību, kurā mēs visi kopā sniegtu atbalstu. Tā kā 

pats esmu sportists, vispirms uzrunāju sporta sabiedrību. Sportisti bieži ir 

paraugi un elki citiem. Gribu, lai bērni viņus satiek un savienojas divas 

sabiedrības daļas. 

Taču vēža slimniekiem jābūt stimulam un mērķim. Es zinu. Ka tajā brīdī 

mērķi sabrūk, jo sliktās domas pārņem arvien vairāk. “RH3 Fondam” jābūt 

kā starpniekam starp sabiedrību un vēzi, šai kustībai jāpalīdz neļaut 

saslimušajiem bērniem novirzīties no mērķa,” stāsta Hščanovičs, piebilstot, 

ka viņš pēc slimības uzveikšanas piepildīja sapni profesionāli sportot, kas ir 

kā vēstījums slimniekiem, ka viss ir iespējams, ja ir mērķis un gribēšana. 

“Palīdzība nav iecerēta tikai finansiāli. Ja jebkura fonda akcija – piemēram, 

sportista vai komandas apmeklējums slimnīcā vai bērna sporta pasākuma 

apmeklējums – liks viņiem smaidīt arvien vairāk, tas būs sasniegums.” 

Fonda sapnis – lai visiem bērniem, kas saskārušies ar onkoloģiskām 

saslimšanām, būtu bezmaksas rehabilitācija. Tas vēlas izveidot rehabilitāciju 

 centru, kur vecāki un bērni saņem nodarbības pie fizioterapeita, uztura 

speciālista un nepieciešamības gadījumā arī pie psihoterapeita.

TIEM, KAS GUĻ PALĀTĀ, ŠĶIET, KA LĪDZ SLAVENIEM BASKETBOLISTIEM, 

FUTBOLISTIEM VAI HOKEJISTIEM IR TIK TĀLU KĀ LĪDZ MĒNESIM.

"JA KAUT VIENS BĒRNS IZDZĪVOS, JA KAUT VIENAM BŪŠU DEVIS STIMULU KĻŪT PAR 

LABĀKO DAKTERI, SPORTISTU VAI TAMLĪDZĪGI – TAS JAU BŪS SASNIEGUMS!»

/Raivis Hščanovičs/



Supervaroņi Sapņu dienās Bruknas muižā

/Grupa Musiqq/

"SAPŅOT SPĒJ DAUDZI, 

TAČU TE 

IR CILVĒKI, KURI ROD 

UZŅĒMĪBU 

SAVUS SAPŅUS REALIZĒT."

"SKAISTĀKAIS „SAPŅU DIENĀS” BIJA TAS, KA NOSLĒGUMA NAKTĪ VISI BĒRNI, CEPOT DESIŅAS PIE UGUNSKURA, SPĒLĒJOT ĢITĀRU UN SAVĀ STARPĀ 

ČALOJOT, RUNĀJA PAR SAVIEM SAPŅIEM - LIELIEM UN MAZIEM, BET VIŅI SAPŅOJA! UN TAS IR RH3 FONDA VIENS NO PAMATA MĒRĶIEM, ĻAUT 

SAPŅOT UN TICĒT TIEM, JO TIKAI SAPŅI IR TIE, KURI LIEK MUMS VIRZĪTIES UZ PRIEKŠU DZĪVĒ," SAKA RH3 DIBINĀTĀJS RAIVIS HŠČANOVIČS.

Galvenā “RH3 Fonda” aktivitāte ir sabiedrībā atpazīstamu sportistu 

ekipējumu izsole, piedāvājot dažāda mēroga sportistu parakstītas mantas, 

kas visbiežāk ir ar sentimentālu vērtību esošs sporta inventārs. Trīs gadu 

laikā ir notikušas 256 labdarības izsoles, kurās vairāk nekā 150 sportistu un 

sporta organizāciju no 15 valstīm. Kopējā ziedojumu summa triju gadu laikā 

ir bijusi 48 620 eiro, no kuriem aptuveni 25 000 eiro iegūti tieši izsolēs. 

Ticot sapņu un cerību spēkam stiprināt vēlmi dzīvot, “RH3 Fonds” ik jūliju 

aicina onkoloģisko slimību skartos bērns un jauniešus uz "Sapņu Dienām". 

Tās tiek dēvētas par “Sapņu dienām”, bet bērni uzrunāti par supervaroņiem. 

Četras “Sapņu dienas” bērni pavada kopā ar pazīstamiem sportistiem, 

mūziķiem, aktieriem, māksliniekiem un citiem sabiedriski aktīviem cilvēkiem. 

Sapņu dienu noslēgumā vairāki Latvijā iemīļoti mūziķi vienojas kopīgā 

koncertā muižas dārzā, ļaujot ikvienam sajust vairāku dienu laikā uzkrāto 

labestību un pozitīvo noskaņu. 



KĀDS IR TAVS SAPNIS? DARBA LAPA SKOLOTĀJAM

KĀDS IR TAVS SAPNIS DZĪVĒ?

“SLIMĪBA MANU SAPNI PIEBREMZĒJA, BET 

SPĪTĪBA UN NEATLAIDĪBA, SAPNIS MANI TURĒJA 

TONUSĀ. PĀRLIECĪBA IZVILKA,” 

 SAKA RAIVIS HŠČANOVIČS.

Skolotājs iepazīstina ar 

stundas tēmu un 

sasniedzamajiem rezultātiem, 

un aicina pastāstīt,  

"Toreiz biju mazs, spītīgs puika, kas domāja: "Nē, es negribu slimot, es gribu būt sportists." Spēlējot futbolu,

nevienam nestāstīju, ko esmu piedzīvojis. Kurš klubs ar mani parakstītu līgumu, zinot, ka, tieši sakot, esmu 

invalīds bez vienas nieres? Niere ir energoapmaiņas orgāns, bet futbols – izturības sports. Gribot negribot man 

slodze padodas grūtāk," atklāj Raivis Hščanovičs. 

Raivis ir vienīgais Latvijas futbolists, kurš spēlējis  Ziemeļamerikas augstākajā līgā. "Esmu skatījies uz to 

filozofiski. Ja bērnībā izej cauri psiholoģiskām vai fiziskām sāpēm, tas uzsit tādu kā izturības latiņu – pa šo kalnu 

jau esmu nobraucis! Turpmāk liekas, ka nākamās sāpes jau ir paciešamas, – tas, protams, ir zemapziņā. Grūtības, 

kas sportojot jāpārvar, man dod stimulu cīņā ar sevi. Arī cīnoties ar slimību, ir līdzīgi. Viena lieta ir medikamenti 

un liktenis, bet milzīga nozīme ir apņēmībai, ticībai, ka būs labi!" 

 Raivis Hščanovičs bija 7 gadus vecs, 

kad viņa kreisajā nierē tika atrasts 

ļaundabīgs audzējs. Sekoja operācija 

un pilns ārstēšanās kurss – 

ķīmijterapija, apstarošana... 

 Raivis atzīst, ka šajā grūtajā dzīves 

posmā viņu izglāba sapnis. Viņš alka 

kļūt par profesionālu futbolistu tāpat 

kā viņa tēvs. 

Sapņi var būt arī citādi



SAPŅOTĀJS VIDEO TRANSKRIPCIJA

Video garums: 4:15 min. Video pieejams projekta mājas lapā. 

Skolotājs atskaņo filmu "Sapņotājs" - stāstu par RH3 fonda dibinātāju Raivi Hščanoviču, viņa cīņu ar smago 

slimību bērnībā, sapni, kuram viņš pieķērās, un ideju, ka viņa pieredze var palīdzēt arī citiem.  

Es esmu ļoti laimīgs, ka biju profesionāls sportists. Tētis, opis un vecākais brālis visi bija futbolisti, un man 

nekas cits neatlika kā kļūt par futbolistu. Man pirmais sapnis vispār bija kļūt par futbolistu, es kļuvu. Mans

lielais sapnis bija spēlēt kaut kur ārzemēs, pilnos stadionos, to es arī darīju. Tieši tajos brīžos arī, piemēram, 

es arī sapratu, ka nu nevar darīt divas lietas, ja tu tiešām kaut ko, tev ir jāizvēlas tā lieta, ko tu tiešām mīli 

darīt, kas tev dod kaut kādu gandarījumu un kur tu redzi atdevi un tās pārējās lietas, kuras tu dari darīšanas 

pēc vai kaut kādu citu mērķu vadīts, tad, tad tās, vismaz man tās atkrīt uzreiz. 

Viss sākās šeit. Septiņu gadu vecumā man bija smaga slimība. Manā kreisajā nierē tika atrasts audzējs un 

pateicoties ļoti ātrai noreaģēšanai, tas viss tika apstādināts īstajā laikā un laikam tas nenotika vienkārši 

tāpat. Man tika veikti gan ķīmijterapija, gan apstarošana un ja godīgi, es ļoti ātri atkopos un tad tagad 

atskatoties uz to visu, savu pieredzi, es saprotu to, kad mans sapnis man toreiz palīdzēja, jo tajā vecumā es 

tieši gribēju iet sākt spēlēt futbolu un šī slimība man tā kā piebremzēja un pateica: ”Nē, puika! Tu nedaudz 

paārstēsies.” un laikam tā spītība un, un tā neatlaidība, tiešām tas sapnis, kaut kā turēja visu laiku tādā 

tonusā, ka man vajag, ka es gribu , tā pārliecība laikam arī izvilka toreiz. Tad man radās ideja, ka ar savu 

dzīves pieredzi, nedaudz to pagriežot pozitīvā prizmā, es varētu daudziem palīdzēt. Tad radās ideja par 

labdarības fondu. 

Pirmais solis bija, kā tad es varētu pievērst uzmanību tam visam un es sāku prasīt visiem saviem draugiem 

sportistiem vienu sporta priekšmetu, kreklu vai bumbu ar autogrāfu, jo es sapratu, ka Latvijā ir ļoti daudz 

pasaules slaveni sportisti, kuriem viens krekls vai viens priekšmets, ir pa lielam nekas, tas ir viens 

priekšmets, ar ko viņš dara savu darbu un spēlē vai skrien vai brauc, vai dara jebkādu citu sporta veidu. Tad 

es sakrāju ļoti daudz tādus, ap simts. Tad izveidoju mājas lapu, kurā šobrīd notiek izsoles un jebkurš sporta 

fans vai atbalstītājs var noziedojot iegūt savā īpašumā kādu priekšmetu. 

Ar prieku varu pateikt, ka mēs jau sākam palīdzēt bērniem. Fonda mērķis ir palīdzēt bērniem, bet tas 

zemteksts, kas zem tā teksta ir, mērķis ir dot bērniem sapni. Sapni, ka viss ir iespējams, ka ir iespējams 

izārstēties, ka ir iespējams piepildīt savus sapņus un pats galvenais, likt viņiem saprast, ka ir jāuzstāda tie 

savi mērķi un sapņi, un jānotic tiem, jo, manuprāt, ja nav sapnis vai nav mērķis, tad nav īsti, kur tiekties. 

FONDA MĒRĶIS IR PALĪDZĒT BĒRNIEM, BET TAS ZEMTEKSTS, KAS ZEM TĀ TEKSTA IR, MĒRĶIS IR DOT BĒRNIEM SAPNI.



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

Skolotājs iepazīstina ar 

stāstu par RH3 fondu, kā 

vizuālo materiālu izmantojot 

prezentāciju.  

1.slaids

3.slaids 4.slaids

2.slaids



10.slaids

5.slaids 6.slaids

7.slaids 8.slaids

9.slaids



Katrs no bērniem plakātā ieraksta vienu vārdu (lietvārds, īpašības vārds vai darbības vārds), kas, 

viņaprāt, visspilgtāk raksturo RH3 Fondu.  

 “TICĪBA-SPĒKS-CERĪBA”

LABO VĀRDU GLEZNA

UZDEVUMS SKOLĒNAM

RH3 Fonda paša izvēlētie iedvesmojošie vārdi ir

Pēc prezentācijas par RH3 Fondu, tā ideju, darbiem un sapņiem, skolotājs aicina pārdomāt, 

kas viņam vai viņai nāk prātā, atceroties RH3 Fonda stāstu. 

Vārdu pa vārdam kopīgi veidojot plakātu, gala rezultāts iznāk kā

Uzdevuma izpildei nepieciešama liela balta lapa, krāsaini flomāsteri.  

Skolotājam "Labo vārdu glezna" jāpublicē projekta mājas lapā.



RH3  fonda  iedvesmojoši  vārdi  ir  ne  tikai  “Ticība  - Spēks  - Cerība”,  bet  arī  

moto  “Tu  vari  iegūt  dodot”.  To  pierāda  arī  visi  sportisti  un  mākslinieki,  kas  

ziedojuši  savas  lietas  izsolei,  lai  iegūtu  līdzekļus  bērnu  rehabilitācijai  un  

sapņu  piepildīšanai.  Ar  šo  uzdevumu  arī  bērniem  būs  iespēja  izbaudīt  

došanas  un  gūšanas  spēku.   

Lietas izsolē cilvēki iegādājas ne tikai tāpēc, 

ka tās piederējušas kādam slavenam 

sportistam, bet arī tāpēc, ka tām ir savs īpašs 

stāsts. Tāpēc arī bērniem uzdevums ir 

iedomāties, ka viņiem ir iespēja ziedot 

labdarības izsolei kādu īpašu lietu, un, sekojot 

pasakas jeb “dārgumu meklēšanas” 

uzdevumiem izstāstīt stāstu par savu 

ziedojumu. 

Katra veiksmīga stāsta dārgakmeņi jeb 

veiksmes atslēga ir: 

DĀRGUMU
MEKLĒŠANA

IDEJA

EMOCIJAS

PIEDZĪVOJUMS

LABAS BEIGAS

UZDEVUMS SKOLĒNAM



Visas pasakas parasti sākas ar “Reiz sen senos laikos aiz trejdeviņiem kalniem un jūrām...” 

Bet tā kā šī ir īpaša pasaka, tad to sāksim mazliet citādi – mūsu pasaka notiek šodien. 

Deviņu pakalnu pilsētā, kur starp mājiņām ar mazliet šķībiem sarkaniem dakstiņu jumtiem 

vijas līkumotas ieliņas, dzīvo Labdarības vēstnieki. Viņi ir īpaši, jo pasaulē nes sirsnību un 

dara labus darbus. Šodien Labdarības vēstnieki ir uzzinājuši, ka Latvijā dzīvo daudzi

Supervaroņi, kas par spīti smagai slimībai cīnās par saviem sapņiem. Labdarības vēstnieku 

sirdis iepukstējās straujāk. Viņi saprata, ka, lai darītu labus darbus, nemaz nevajag daudz 

un labdarībai var ziedot arī savus īpašos stāstus. Tikai kā? Supervaroņiem ir atbilde, tāpēc 

viņi vēstniekiem palīdzēs un atklās noslēpumu 4 zelta aploksnēs.  

Mums visiem ir kāda ļoti 

mīļa un īpaša lieta – 

rotaļlieta, grāmata, 

t-krekls, suvenīrs no 

ceļojumiem, 

rokassprādze, paša 

veidots zīmējums un 

citas lietas.  

Vai zini, kāpēc tik 

uzmanīgi un aizrautīgi 

sekojam līdzi citu 

stāstiem? Jo tie mūs 

iepazīstina ar 

piedzīvojumiem un ļauj 

izdzīvot citu priekus, 

bēdas, sirsnību, līdzjūtību 

un citas emocijas.  

Visas pasakas parasti 

beidzas ar labām 

beigām. Labās lietas, 

ko tu esi piedzīvojis 

kopā ar savu īpašu 

lietu, mēs jau 

uzzinājām, taču 

pastāsti, ko tu vēlētos, 

lai nākamais tavas 

lietas īpašnieks 

izbaudītu un piedzīvotu 

kopā ar tavu 

ziedojumu. 

Mīļākais t-krekls jau ir 

vien auduma gabals, ko 

kopā satur diedziņi. Bet 

mīļu un īpašu to padara 

t-krekla stāsts.  

PASAKA PAR LABDARĪBAS VĒSTNIEKIEM

KO ES ZIEDOTU LABDARĪBAI?

1.aploksne 2.aploksne 3.aploksne 4.aploksne

IZVĒLIES LIETU, KO TU VĒLĒTOS 

ZIEDOT LABDARĪBAS IZSOLEI!

PASTĀSTI, KĀPĒC TAVA 

IZVĒLĒTĀ LIETA IR ĪPAŠA!

PASTĀSTI, KO ESI PIEDZĪVOJIS 

KOPĀ AR SAVU ĪPAŠO LIETU!

UZRAKSTI IEDVESMOJOŠUS

VĀRDUS!

Skolotājs sagriež nākamajā lapaspusē esošos tekstus, ieliek aploksnēs, sanumurē tās, noslēpj klasē un pēc katra 

uzdevuma izpildīšanas ļauj skolēniem meklēt nākamo. Atradējs nolasa uzdevumu.



APLOKSNE NR.1

APLOKSNE NR.2

APLOKSNE NR.3

APLOKSNE NR.4

APLOKSNE NR.

Mums visiem ir kāda ļoti mīļa un īpaša lieta – rotaļlieta, grāmata, 

t-krekls, suvenīrs no ceļojumiem, rokassprādze, paša veidots zīmējums un citas lietas.  

IZVĒLIES LIETU, KO TU VĒLĒTOS ZIEDOT LABDARĪBAS IZSOLEI!

Mīļākais t-krekls jau ir vien auduma gabals, ko kopā satur diedziņi. Bet mīļu un 

īpašu to padara t-krekla stāsts.  

PASTĀSTI, KĀPĒC TAVA IZVĒLĒTĀ LIETA IR ĪPAŠA!

PASTĀSTI, KO KOPĀ ESI PIEDZĪVOJIS AR SAVU ĪPAŠO LIETU!

UZRAKSTI IEDVESMOJOŠUS VĀRDUS!

Vai zini, kāpēc tik uzmanīgi un aizrautīgi sekojam līdzi citu stāstiem? Jo tie 

mūs iepazīstina ar piedzīvojumiem un ļauj izdzīvot citu priekus, bēdas,

sirsnību, līdzjūtību un citas emocijas.  

Visas pasakas parasti beidzas ar labām beigām. Labās lietas, ko tu esi 

piedzīvojis kopā ar savu īpašu lietu, mēs jau uzzinājām, taču pastāsti, ko tu 

vēlētos, lai nākamais tavas lietas īpašnieks izbaudītu un piedzīvotu kopā ar 

tavu ziedojumu. 



„Dz iesma „Cerība”  ir radīta kā stiprs plecs blakus sasirgušam 

bērnam .  Dz iesmas teksta krāsainībai pieaicināju palīgā aktieri Andri 

Buli ,  lai tajā mēģinātu atspoguļot to ,  ko Raivis ar sava fonda 

palīdz ību ir iecerējis panākt -  vienkāršību ,  patiesumu .”  

Dziesmas ierakstā piedalījušies Intars Busulis, Elīna Šimkus, 

Andris Bulis, Liene Šomase, koris ' 'Vivere ' ' '  un tā diriģents 

Gints Ceplenieks, Normunds Piesis, Kaspars Grigalis, 

Norberts Skraucis. 

Dziesmas "Cerība" komponists ir talsenieks Toms Juhņevičs. 

Vārdus Toms veidojis sadarbībā ar aktieri Andri Buli.

Nodarbības  noslēgumā  skolotājs  atskaņo  

fonda  RH3  dziesmu  "Cerība".

/Toms Juhņevičs/

Pats es sevi augšām celšu 

Pats es sevi nomelnoj’ 

Neba manim vajag zeltu 

Savā zemē dzīvojot 

Abas rokas pretim sniegšu 

Divas sirdis padomā 

Dalīšos ar to ko protu 

Spēku likšu cerībā

Ja man otru elpu dotu 

Elpotu un nedomātu 

Kurā brīdī kādam patikt 

Izpatikt vai kādu satikt 

Ja man otru dzīvi dotu 

Nedomātu, izdzīvotu 

Ja man lūgtu ko lai dodu 

Dotu sevi, nežēlotu 

Pats es sevi augšām cēlu 

Pats es sevi nomelnoj 

Neba manim vajag zeltu 

Savā zemē dzīvojot 

DZIESMA
"CERĪBA"

AUDIOVIZUĀLAIS MATERIĀLSSPĒKU LIKŠU CERĪBĀ


