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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 
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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

Krišjānis Liepa, 
RepairCafe Rīga

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
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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.@LAPAS_LV
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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 da-
žiem mēnešiem devās uz ASV apciemot brāli, un, tiklīdz at-
griezās, nosūtīja e-pasta vēstules saviem kontaktiem un drau-
giem 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 
darba un viņai būs nepieciešams aizvietotājs. Paula jau bija pa-
zīstama ar Otrā elpa, vai, pareizāk sakot, to, kas redzams no 
ārpuses, jo iepriekš bija šī veikala kliente. Šī iemesla dēļ Paula 
zināja, ar ko Otrā elpa nodarbojas, un nolēma, ka darbs varētu 
sniegt viņai to pievienoto vērtību, ko viņa meklēja. 

Otrā elpa ir labdarības platforma, kas darbojas ar misi-
ju nodrošināt grantu programmas citām NVO, lai palīdzētu 
tām īstenot to sociālās idejas. Viss aizsākās pirms aptuveni 
desmit gadiem, kad organizācijas dibinātāja Elīna Neilan-
de kādu dienu atgriezās no Apvienotās Karalistes ar lielis-
ku ideju  – faktiski, viņa bija iedvesmojusies no Apvienota-
jā Karalistē ļoti populāras labdarības organizācijas Oxfam 
un sapratusi, ka Latvijā nav nekā tamlīdzīga, un tāpēc viņa 
nolēma izveidot pati savu organizāciju. Tā ir 28 sieviešu un 

tikai viena vīrieša komanda (viņiem 
pašiem patīk teikt, ka vadību pilnībā 
nodrošina sievietes), kas visi strādā 
vienā virzienā, lai mainītu dzīvi NVO 
un trūcīgām personām. Otrai elpai ir 
četri veikali, kuros tiek pārdoti apģēr-
bi un mantas, kas pieņemtas no tiem 
cilvēkiem, kas vēlas atdot lietas, ko 
paši vairāk neizmanto. Iegūtos nau-
das līdzekļus izmanto, lai organizētu 
grantu programmas, kurām var pie-
teikties NVO: pagājušā gada laikā tika 
sasniegts rekordaugsts ziedojumu ap-
mērs – 20 000 eiro! Papildus tam, tiek 
sniegti dāvinājumi, kas tiek novirzīti 
aptuveni divdesmit NVO katru mēne-
si. Otrā elpa mērķis ir palīdzēt organi-
zācijām, kam ir grūtības ar finansēju-
mu, piemēram, tādām, kam neizdodas 
saņemt ES finansējumu, vai kam ir 
grūtības tikt galā ar birokrātiju un do-
kumentu kārtošanu. 

“Ziņa, ko mēs mēģinām 
nodot, ir – cilvēki, kam mēs 
ziedojam, nav nabagi, kas 
valkās visu, ko viņiem iedos, 
viņi ir cilvēki un ir pelnījuši 
valkāt pieklājīgu apģērbu; 
cieņa ir svarīgākais labdarības 
aspekts.”

Lai gan Otrā elpa saskaras ar tādām 
problēmām, kā, piemēram, atkritumu 
šķirošanu (Latvijā nav tekstila atkritu-
mu pārvaldības un pārstrādes), uzgla-
bāšanu noliktavās un komunikāciju ar 
donoriem, kas reizēm izmanto šo or-
ganizāciju kā vietu, kur atbrīvoties no 
mantām, kas savāktas bēniņu tīrīšanas 
laikā, Paulai ļoti patīk šis darbs  – tas 
sniedz viņai iespēju risināt cilvēku reā-
lās problēmas un savām acīm redzēt 
rezultātus, par kuru sasniegšanu viņa 
cīnās katru dienu. Tagad, pēc desmit 
gadu smaga darba, Otrā elpa ir konso-
lidēta realitāte Latvijā  – šī labdarības 
platforma patiešām var mainīt dzīvi 
ļoti daudziem cilvēkiem. 


