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Paula ir Otrā elpa projektu vadītāja. Agrāk viņa strādāja citā
NVO jaunatnes sektorā, bet tā kā bija ļoti tuvu izdegšanai, viņa
pieņēma lēmumu aiziet un paņemt pārtraukumu. Paula uz dažiem mēnešiem devās uz ASV apciemot brāli, un, tiklīdz atgriezās, nosūtīja e-pasta vēstules saviem kontaktiem un draugiem NVO sektorā, lai informētu, ka viņa atkal ir atgriezusies
ierindā. Veiksme uzsmaidīja viņai tajā brīdī, kad meitene, kas
strādāja Otrā elpā, atbildēja, sakot, ka drīz gatavojas aiziet no
KRIŠJĀNIS LIEPA ir dzīvespriecīgs 26 gadus jauns vīrietis.
darba un viņai būs nepieciešams aizvietotājs. Paula jau bija paDzimis Bauskā – nelielā pilsētā netālu no Rīgas. Līdzīgi dauzīstama ar Otrā elpa, vai, pareizāk sakot, to, kas redzams no
dziem citiem jauniešiem arī viņš pēc vidusskolas beigšanas
ārpuses, jo iepriekš bija šī veikala kliente. Šī iemesla dēļ Paula
īsti nezināja, ko darīt dzīvē. Vienīgais par ko viņš domāja 18
zināja, ar ko Otrā elpa nodarbojas, un nolēma, ka darbs varētu
gadu vecumā,
kad bija jāizvēlas
sniegt
viņai to pievienoto
vērtību,studiju
ko viņavirziens,
meklēja.bija iespēja
gūtOtrā
panākumus
un
nopelnīt.
Tāpēc
viņš
iestājās
prestižajā
Rīelpa ir labdarības platforma, kas darbojas
ar misigasnodrošināt
Ekonomikas
augstskolā.
Studiju
gados
Krišjānis
apguva
ju
grantu
programmas
citām
NVO,
lai palīdzētu
standarta
ekonomikas
pasaules
likumus,
kur
tiek
mācīts,
ka
tām īstenot to sociālās idejas. Viss aizsākās pirms aptuveni
peļņa
ir
jebkuras
citas
norises
dzinējspēks
un
ka
pastāvīgs
desmit gadiem, kad organizācijas dibinātāja Elīna Neilanpatēriņa
pieaugums
ir ekonomikas
izaugsmes
atslēga.
de
kādu dienu
atgriezās
no Apvienotās
Karalistes
ar lielisku ideju
– faktiski,
bijabiedri
iedvesmojusies
ApvienotaBet, kamēr
viņa viņa
studiju
sāka justies no
piederīgi
presjātižajai
Karalistē
ļoti
populāras
labdarības
organizācijas
Oxfam
elitei, kas kādu dienu nopelnīs daudz naudas, Krišun
sapratusi,
kakļūt
Latvijā
nav nekāTas
tamlīdzīga,
un tāpēc
viņa
jānim
tas sāka
mazsvarīgi.
viņā pamazām
veidoja
nolēma
izveidot
pati savu
28 sieviešu
un
noliegumu
pret šāda
veidaorganizāciju.
vērtībām un Tā
vēlirvairāk
pret šāda

@LAPAS_LV
LAPAS_LV

veida ekonomisko domāšanu. Krišjānis sāka pats sev uzdot jautājumus:
kāda ir šāda ekonomiskā modeļa ietekme uz vidi? Vai tiešām ir pareizi,
ka no ekonomikas izaugsmes ieguvēji
ir tikai neliela grupiņa elitei piederošo cilvēku? Vai šī ir vienīgā iespējamā
ekonomiskā struktūra? Atbildes nebija ilgi jāmeklē, un jaunais vīrietis saprata, ka šī nav tā pasaule, kuras daļa
viņš vēlas būt.
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mēneorganizēt pasākumus, lai mācītu cilsi. Otrā elpa mērķis ir palīdzēt organivēkiem salabot un pārstrādāt atkrituzācijām, kam ir grūtības ar finansējumu, piemēram, tādām, kam neizdodas
saņemt ES finansējumu, vai kam ir
grūtības tikt galā ar birokrātiju un dokumentu kārtošanu.
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- KRIŠJĀNIS LIEPA

Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.
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