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KRIŠJĀNIS LIEPA ir dzīvespriecīgs 26 gadus jauns vīrietis. 
Dzimis Bauskā – nelielā pilsētā netālu no Rīgas. Līdzīgi dau-
dziem citiem jauniešiem arī viņš pēc vidusskolas beigšanas 
īsti nezināja, ko darīt dzīvē. Vienīgais par ko viņš domāja 18 
gadu vecumā, kad bija jāizvēlas studiju virziens, bija iespēja 
gūt panākumus un nopelnīt. Tāpēc viņš iestājās prestižajā Rī-
gas Ekonomikas augstskolā. Studiju gados Krišjānis apguva 
standarta ekonomikas pasaules likumus, kur tiek mācīts, ka 
peļņa ir jebkuras citas norises dzinējspēks un ka pastāvīgs 
patēriņa pieaugums ir ekonomikas izaugsmes atslēga.

Bet, kamēr viņa studiju biedri sāka justies piederīgi pres-
tižajai elitei, kas kādu dienu nopelnīs daudz naudas, Kriš-
jānim tas sāka kļūt mazsvarīgi. Tas viņā pamazām veidoja 
noliegumu pret šāda veida vērtībām un vēl vairāk pret šāda 

ATBILDĪGS
PATĒRIŅŠ

veida ekonomisko domāšanu. Krišjā-
nis sāka pats sev uzdot jautājumus: 
kāda ir šāda ekonomiskā modeļa ie-
tekme uz vidi? Vai tiešām ir pareizi, 
ka no ekonomikas izaugsmes ieguvēji 
ir tikai neliela grupiņa elitei piedero-
šo cilvēku? Vai šī ir vienīgā iespējamā 
ekonomiskā struktūra? Atbildes nebi-
ja ilgi jāmeklē, un jaunais vīrietis sa-
prata, ka šī nav tā pasaule, kuras daļa 
viņš vēlas būt. 

Tomēr pēc uzņēmējdarbības un 
vadības izglītības iegūšanas Krišjānis 
no ekonomikas jomas neaizgāja. Viņš 
nolēma, ka izmantos savas zināšanas, 
lai veicinātu pilnīgi atšķirīgu ekono-
mikas formu: tādu, kas ir taisnīga un 
ilgtspējīga, kur visa dzinējspēks nav 
peļņa un neierobežota konkurence, 
bet otrreizējā pārstrāde, zema ietek-
me uz vidi un dalīšanās. 

Tāpēc Krišjānis kopā ar dažiem 
draugiem 2017. gada augustā nodibi-
nāja Repair Café Riga. Jaundzimušās 
NVO galvenais darbības mērķis ir 
organizēt pasākumus, lai mācītu cil-
vēkiem salabot un pārstrādāt atkritu-

https://www.facebook.com/RepaircafeRiga
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mus un lietas. Tā ir vieta, kur dalīties 
ar zināšanām un izplatīt tās ar mērķi 
veicināt atbildīgu un ilgtspējīgu patē-
riņu. Šī ideja sekmīgi izplatās, un ar 
Krišjāņa un viņa draugu palīdzību visa 
Latvijā strauji veidojas remonta kafej-
nīcu tīkls.

“Daži pasākumi ir organizēti 
sadarbībā ar vietējām 
biedrībām, kas nozīmē, 
ka tajos ir piedalījušies 
daudzi vecāka gadagājuma 
cilvēki un pensionāri. 
Mēs sapratām, ka gados 
vecākie cilvēki ir ļoti vērtīgs 
tehnisko zināšanu un 
remonta prasmju avots. Viņi, 
atšķirībā no mums, jaunākās 
paaudzes, ir auguši Padomju 
Savienībā nevis kultūrā, kur 
viss nederīgais tiek izmests. 
Es esmu pārliecināts, ka 
šādas vietas izveidošana, kur 
var tikties un ar zināšanām 
apmainīties paaudzes, kuras 
šķir daudz gadu, piešķir 
mūsu darbam papildu 
pievienoto vērtību.” 
- KRIŠJĀNIS LIEPA

12
. M

ĒR
ĶI

S:
 A

tb
ild

īg
s 

p
a
tē

riņ
š


