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PIELIKUMS Nr. 3: Ikšķiles Brīvās skolas gadījuma apraksts 
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1. Gadījuma vispārējs raksturojums  

Ikšķiles Brīvā skola (IBS) ir vecāku dibināta un pārvaldīta pamatskola. Privātskola darbojas, 
izmantojot kopveseluma (holistic) pieeju izglītībā. Skolā ir plašs uz vidi vērsts aktivitāšu spektrs, 
un ap to pulcējas aktīvi un zinoši cilvēki. Fokuss uz ar dabu saistītiem jautājumiem skolā 
praktiski tiek veicināts ar vairākām aktivitātēm: a) līdzdalība ekoskolu programmā (programmu 
skolā koordinē divas mammas), b) veselīga, veģetāra un sezonāla ēdiena pasniegšana skolas 
pusdienās, c) permakultūras principos balstīta dārza iekopšana skolas teritorijā, d) skolēnu 
iesaiste pārtikas audzēšanā skolas dārzā un e) sēklu bibliotēkas vākšana (kā arī maiņa). Lai arī 
sākotnēji IBS mērķis bija nodrošināt saviem skolēniem veģetāras, veselīgas maltītes, iniciatīva 
kļuva par centrālu iniciatīvu skolas darbībā, kā arī kļuva par precedentu plašāku sistēmisku 
izmaiņu ieviešanai. Lai spētu ieviest sevis izraudzīto pārtikas sagādes modeli, IBS ir gatava 
iesaistīties visos pārtikas sagādes līmeņos – audzēšanā, sagādē, pārstrādē, kā arī maltīšu 
pagatavošanā.  

1.2. Iniciatīvas rašanās 

Skola kopš 2010. gada darbojas Ikšķilē. Sākumā tā darbojās kā Drustu Tautskolas “99 Balti zirgi” 
filiālei, bet 2012. gadā vecāki dibināja paši savu biedrībuii. Kopš 2012. gada skola atrodas Elkšņu 
skolas vēsturiskajā ēkāiii. Skolas vadītāja skaidro, ka sākotnēji skolēnu ēdināšana tika 
nodrošināta, piegādājot skolēniem pusdienas no Ikšķiles vidusskolas. Kad skola ieguva jaunās 
telpas un bija jāiegādājas gaļas uzglabāšanai nepieciešamās specifiskās iekārtas, skola tobrīd 
to nevarēja atļauties. Tika pieņemts lēmums pasniegt veģetāras maltītes. Cik mums zināms, 
lielākajai daļai vecāku par šo lēmumu nebija teikšanas (drīzāk lēmumu varēja ietekmēt 
atsevišķa vecāku grupa). Tā vietā skola šo lēmumu piesaistīja savai vispārējai vērtīborientācijai, 
kas vērsta uz dabu, ētiskumu un atbildīgumu. Tomēr šobrīd šķiet, ka daļēji šāda saikne tika 
identificēta pēc lēmuma pieņemšanas.  

IBS gadījuma izpētes ietvaros mēs galvenokārt fokusējāmies uz skolēnu ēdināšanas 
organizāciju. Šis arī būtu uztverams kā gadījums, kuru mēs uzlūkojam. Ēdināšanas organizācija 
var tikt viegli izskaidrota, neuzlūkojot procesus, kas vienlaicīgi norisinājušies skolā. Vienlaikus, 
ja mēs meklējam iemeslus, kādēļ ēdināšana ir attīstījusies tieši šādi un kas ir ļāvis tai nostiprināt 
šādu inovatīvu organizāciju, tad to nav iespējams izdarīt, papildus neaprakstot IBS lomu. Šī 
iemesla dēļ mēs uzlūkojam skolu gan kā kontekstu, gan arī kā gadījuma paplašinājumu.  

1.3. Iniciatīvas attīstība  

Sešus gadus skolā pasniedza veģetāras maltītes, un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 
inspektoriem pret to nebija iebildumu, tomēr 2016. gadā inspektori to interpretēja kā Ministru 
Kabineta (MK) noteikumu neievērošanu. Skola tiesājās ar PVD vairākus gadus, kas rezultējās 
MK noteikumu grozījumos.  

Skolas dārzu sāka iekopt drīz vien pēc ievākšanās Elkšņu skolas ēkā. Līdz ar tagadējās skolas 
pavāres pieņemšanu darbā, izveidoja arī siltumnīcas, kurās audzēt dārzeņus skolas 
vajadzībām. IBS no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam īstenoja Latvijas Vides aizsardzības 

1.1. Gadījuma būtība un mērķi 
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fonda finansēto projektu “Skolu dārzi Latvijas simtgadei”, kura ietvaros attīstīja skolas dārzu. 
Aptuveni tajā pašā laikā tika izveidots vietējo BIO pārtikas ražotāju un amatnieku produkcijas 
izplatīšanas centrsiv. Sākotnēji tas strādāja vienu dienu nedēļā, tagad tas strādā visu nedēļu un 
ir ieguvis vārdu – Brīvais veikals.  

Lai gan ēdināšanas organizācijas ieviešana ir bijis atvērts process, to ir nozīmīgi ietekmējuši 
atsevišķi pagrieziena punkti. Izvēles šajos pagrieziena punktos nav bijušas atvērtas vai 
nejaušas. Šajos punktos skolas vadība ir pieņēmusi atbildīgus un pārdomātus lēmumus, kas ir 
radījis priekšnosacījumus, lai atvērtība skolu vestu “pareizajā” virzienā. 

1.4. Iniciatīvas novitāte  

Sākotnēji IBS bija Drusku Tautskolas “99 Balti zirgi” filiāle. No tās arī ņēma pamatu holistiskai 
pieejai izglītībā. Tas, kas ir unikāls IBS gadījumā, ir pārtika kā centrāla daļa dažādās skolas 
iniciatīvās.  

Vadoties pēc SINFO projektā izveidotās tipoloģijas, IBS ietilpst institucionalizēto sociālo 
iniciatīvu kategorijā. Iniciatīva savā darbībā aptver vairākas pārtikas aprites sistēmas 
problēmas. Šīs iniciatīvas pārstāvji uz transformējošas sociālās iniciatīvas bāzes ir izveidojuši 
(sociālus) uzņēmumus, kuros realizē gan sociālus, gan ekonomiskus mērķus. IBS ir sertificēts 
bioloģiskais ēdinātājsv. Iniciatīvai ir stabils klientu (skolēni) un piegādātāju (vietējie zemnieki) 
loks. Tai ir stabili finansiālo resursu ieguves kanāli: (1) pašvaldība, kas apmaksā brīvpusdienas 
1.-4. klases skolēniem, (2) vecāki, kuri sedz nelielu daļu no papildu ēdināšanas izdevumiem, kā 
arī maksā ikmēneša mācību maksu, (3) IBS uzturētais beziepakojuma veikals. Skola ir arī gan 
bioloģiskas pārtikas izplatītājs, gan ražotājs. IBS veido arī jaunas pārvaldības un vadības 
risinājumus, kas ietver dažādu dalībnieku iesaisti skolas darbībā.  

1.5. Tīkla dalībnieki, iniciatīvas uzbūve  

- IBS skolēnu ēdināšanā tikai šaurs aģentu loks ir iesaistīts tieši.  

Tīkla centrā atrodas pavāre (cilvēks, kurš pieņem ikdienas lēmumus), zemnieku saimniecība 
(nodrošina skolai nepieciešamos produktus) un skolēni (ar savām izvēlēm nosaka produktu 
plūsmu šajās attiecībās). Ap pavāri laika gaitā ir izveidots arī citu objektu-aģentu loks 
(atbilstoša infrastruktūra, piem., skolas dārzs, saldētavas, pagrabs un sava virtuve), kas rada 
priekšnosacījumus, lai ar šauru aģentu tīklu varētu veiksmīgi uzturēt iecerēto skolēnu 
ēdināšanas modeli.  

Ap šo kodolu ir atrodams (un nevis izveidots) paplašināts aģentu tīkls, kas vajadzības 
gadījumos tiek piesaistīts iztrūkstošo funkciju nodrošināšanai. Starp šiem aģentiem var 
pieminēt uztura speciālisti, kura izstrādāja veģetāro ēdienkarti; zemnieku saimniecības, kuras 
piegādā produktus, ja ierastā partnersaimniecība kādu produktu nespēj nodrošināt 
nepieciešamajā daudzumā; skolēnu vecākus un skolotājus, kuri var tikt iesaistīti skolas dārza 
uzturēšanā u. c. Šie aģenti ir svarīgs atbalsts izveidotajam modelim, tomēr to iesaiste ir 
neregulāra, un arī iesaistītie aģenti ir viegli aizstājami.  

- Ikšķiles brīvās skolas ēdināšanas modeli varēja viegli un ātri attīstīt, pateicoties tam 
apkārt esošajiem ar pārtiku saistītajiem aģentu tīkliem. 

Tīkla centrālie aktīvisti ir bijuši cieši saistīti ar dažādām pārtikas iniciatīvām (piem., Sandra 
Stabinģe, kura atbild par permakultūras principu ievērošanu, vāc sēklu bibliotēku, figurē 
vairākos stāstos un dažādās lomās). Caur jau nostabilizētiem iniciatīvu tīkliem tajā ir piekļuve 
ar pārtiku saistītām zināšanām, dažādiem tīklos ieslēgtiem resursiem un, iespējams, pašam 
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nozīmīgākajam resursam – pārtikas inovāciju iztēlei (redzējumam par iespējamiem jauniem 
pārtikas sistēmu risinājumiem).  

Varētu teikt, ka skolas atvērtība ir ļāvusi aizvien paplašināt tās tiešā tuvumā esošo aģentu 
tīklus. Šie tīkli ļauj skolas iniciatīvām piesaistīt arvien jaunus resursus. Skolas lēmums tiesāties 
par uztura normām ir īpaši jāuzsver, jo tas iezīmē, ka skola pārtikas tīklos iesaistīja unikālus 
jaunus aģentus, kuri iepriekš šajos tīklos nav bijuši. 

- Skolēnu ēdināšana ieņem starp šiem tīkliem arvien prominentāku vietu. 

Laika gaitā, skolai iegūstot nacionālu atpazīstamību, skolēnu skaitam augot un skolai 
iesaistoties politiskās ar skolēnu ēdināšanu saistītās aktivitātēs, ēdināšana ir nokļuvusi tīklu 
priekšplānā, piesaistot dažādu ar skolu nesaistītu grupu uzmanību (žurnālistu, pētnieku un citu 
skolu interese). Tas nozīmē, ka šobrīd skolēnu ēdināšana ir iniciatīva, kas var tikt izmantota, lai 
atbalstītu skolas ietvaros citas gan jau funkcionējošās, gan arī jaunveidotās iniciatīvas - 
piemēram, skolas permakultūras dārzs tagad tiek pieminēts ēdināšanas kontekstā, nevis kā 
permakultūras saimniekošanas piemērs. 

1.6. Iniciatīvas līdzšinējās darbības rezultāti 

Līdz ar pavāres gatavību ieviest un uzturēt savu redzējumu par skolēnu ēdināšanu, ēdināšanas 
nodrošināšana, lai arī nesaraujami saistīta ar skolu, ir lēnām virzījusies prom no skatījuma, kurā 
tā būtu uzlūkojama tikai kā daļa no skolas, un arvien spēcīgāk sevi iezīmējusi kā patstāvīgu 
aktivitāti. Viens piemērs, kur šādu virzību var novērot, ir skolas pārtikas veikala izveide, kurš 
Covid-19 ietekmē ir ļoti spēcīgi saistījies ar pavāri, tajā pārdodot daļu no skolēniem 
pieejamajiem ēdieniem. Tas, ko mēs nezinām, bet, ko mēs varam pieņemt, ir, ka šajā mirklī 
pavāre arī bija spiesta iegūt jaunu ar ēdināšanu saistītu juridisku statusu. 

Pārējās ar pārtiku saistītās aktivitātes, kuras skolā tiek uzturētas, ir drīzāk nevis daļa no 
ēdināšanas, bet neatkarīgas iniciatīvas. Noteikti elementi starp ēdināšanu un pārējām 
iniciatīvām pārklājas, piem., permakultūras dārzs pie skolas funkcionē pats par sevi, bet arī 
nodrošina daļu no produktiem skolēnu maltītēm; veikals skolā tirgo gan zemnieku produkciju, 
gan arī skolas pavāres gatavotos produktus. 

Pavāre mērķtiecīgi ir izkopusi savu spēju gatavot bērniem – šāda spēja ietver gan zināšanas 
par produktiem, kas bērniem patīk un nepatīk, gan par ēdiena pagatavošanas veidiem, kā arī 
par veidu, kā mainās bērnu ēšanas paradumi grupā. Intervijā pavāre norāda, ka savos ēdienos 
viņa mēģina iestrādāt jaunus dārzeņus bērniem pievilcīgā veidā, saprātīgi paplašinot viņu 
zināšanas par ēdamiem dārzeņiem un augļiem. Tāpat tas arī prasa iegūt bērnu uzticību, ar 
viņiem runājot. Tikai iegūstot iemaņas strādāt ar bērniem, var cerēt izkopt viņu ēšanas 
paradumus.  

Veidot bērnu zināšanas par dabu un pārtiku ir vispārējs skolas uzdevums – IBS skolēnu 
ēdināšana ir tikai viens no veidiem, kā skola tiecas sasniegt šo mērķi. Bērni stāda un audzē 
garšaugus, dārzeņus, kā arī novāc ražu. Darbs dārzā ir brīvprātīgs.  

1.7. Jaunas zināšanu apmaiņas, izmantošanas un izplatīšanas formas  

Intervijā šī brīža pavāre norāda, ka viņa, uzsākot darbu skolā, ir piedāvājusi vīziju, kā izmantot 
skolai pieguļošo dārzu. Šī iniciatīva tika novērtēta, un viņa tika pieņemta darbā. Pieņemtajai 
pavārei liela daļa no uzdevumiem, ko izvirzīja IBS, bija jauni. Viņai nebija profesionālas 
pieredzes bērnu ēdināšanā, kā arī darbā ar veģetāru uzturu un bioloģisku pārtiku. Šīs lietas 
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pavāre bija gatava patstāvīgi apgūt. Pavāre arī bija gatava mainīt lietu kārtību un ieviest jaunas 
pieejas. To darot, pavāre arī neaizmirsa fokusēties uz bērnu, meklējot veidus, kā nodrošināt, 
ka bērni ir paēduši un ka viņi apgūst arvien jaunus produktus. Te ir nepieciešams uzsvērt, ka 
šķiet, ka liela daļa no šīm lietām ir darīta, ieguldot savu brīvo laiku. 

Pavārei ir pieredzē balstīta skaidrība par nepieciešamo produktu daudzumu, par finanšu 
sistēmu, kas atbalsta konkrēto ēdināšanas modeli, par skolēnu preferencēm, par katrā mirklī 
skolā pieejamajiem pārtikas krājumiem un daudzām citām lietām. Par daudziem no šiem 
jautājumiem, šķiet, var droši apgalvot, ka pavāre ir vienīgā, kurai ir izsmeļošanas zināšanas.  

Uzturspeciālistes piesaiste tiek uzsvērta, kad skola pauž argumentus par ēdināšanas modeļa 
ietekmi uz skolēnu veselību. Praksē gan ikdiena ievieš atkāpes no uztura speciālista sastādītas 
ēdienkartes. Kā norāda skolas pavāre – speciālists, kurš sastādīja skolēnu ēdienkarti, ir ar 
vājām priekšzināšanām par skolēnu pārtikas izvēles īpatnībām. Šī iemesla dēļ pavāre improvizē 
ar maltītēm, skatoties, ko un kā pagatavot, lai ēdiens būtu interesants bērniem un būtu 
pagatavojams no pieejamajām sastāvdaļām. 

IBS dalās ar savu pieredzi mācību darbā un veģetārā ēdināšanā ar skolotājiem, audzinātājiem 
un pavāriem no citām Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm. Skola piedalās dažādos vietējos 
un starptautiskos projektos, semināros, konferencēs un akcijās, kur pievēršas dažādām ar 
vides saudzēšanu saistītām aktivitātēm. IBS sadarbojas ar dažādiem uztura un vides 
ekspertiem, tai skaitā vairākām NVO, piemēram, Zaļā brīvība, Latvijas Permakultūras biedrība. 

1.8. Būtiskās problēmas 

Šaurais tīkla kodols padara šo iniciatīvu viegli ievainojamu. Piemēram, izņemot no tīkla pavāri 
vai centrālo piegādājošo zemnieku, var izrādīties, ka iniciatīva vairs nespēj funkcionēt. Kā 
daudzās citās iniciatīvās, šāda atsevišķu personu izteikta nozīme projekta funkcionēšanā arī 
rada izdegšanas draudus. 

1.9. Nākotnes plāni 

Atvērtība izmēģināt jaunas lietas ir priekšnosacījums veiksmīgai skolēnu ēdināšanai izvirzīto 
mērķu sasniegšanai. Šādu atvērtību skola var saglabāt, pateicoties tam, ka tai nav plāna, kā 
darboties tālāk. Mēs par šo neesam runājuši ar pavāri, bet interesants jautājums būtu, kā skola 
domā organizēt ēdināšanu, piemēram, ja skolā būs 200 skolēnu. Attiecīgi plāna trūkums varētu 
būt gan risks, gan arī indikācija tam, ka tikai šaurai skolas pārstāvju daļai patiesi rūp skolas 
ēdināšanas modelis. Neskatoties uz šo kritiku, tiktāl atvērtība ir bijis viens no 
priekšnosacījumiem, kas ir piesaistītijis cilvēkus, resursus un veicinājis iesaistīto cilvēku vēlmi 
izpausties.  

Skolas pārstāve intervijā gan norāda, ka šobrīd skolas ambīcijas sniedzas tālāk. Tiek norādīts, 
ka nesen skola izvirzīja sev mērķi ieviest 1 veģetāru dienu visās Latvijas skolās. Tajā pašā laikā 
šobrīd nešķiet, ka skolai būtu konkrēts redzējums, kā šo uzdevumu sasniegt. 

1.10. Iniciatīvas ietekme 

Pēc tiesāšanās ar PVD tika veiktas izmaiņas likumdošanā. No 2018. gada 1. septembra visās 
Latvijas skolās ir atļauts piedāvāt veģetāru ēdienkarti. 

Savā attīstībā skola ir uzkrājusi resursus (aktīvistu tīklus, kontaktus, zināšanas, pieredzi utt.), 
un arī izveidotais ēdināšanas modelis ir kļuvis daudz publiskāks un labāk tīklots. 2016. gadā, 
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kad tiek uzlikts sods, skolai ir pietiekoši liels atbalsta tīkls, lai tā uzsāktu cīņu par iespēju 
izmantot savu izveidoto skolēnu ēdināšanas modeli. Šī cīņa skaidri iezīmē, ka ar ēdināšanu 
saistītie jautājumi nu jau dzīvo savu dzīvi. Tāpat šī aktivitāte, lai arī skolas atbalstīta, vairs nav 
īsti skolas aktivitāte, jo tā paredz daudz plašākus uz sistēmas sakārtošanu vērstus mērķus. Kā 
iepriekš jau ir norādīts, šobrīd skolas pārstāvji intervijās arī norāda, ka ēdināšanas mērķi ir 
saistāmi ar plašākām transformācijām ēdināšanas organizācijā valsts līmenī. 

2. Vispārējie pētnieciskie jautājumi 

2.1. Kādus specifiskus ilgtspējas mērķus (ekonomiskos, sociālos, ekoloģiskos, veselības, 
uztura) šī inovācija virza priekšplānā un kādus risinājumus un ceļus attīsta? Iniciatīvas 
aptvertie pārtikas sistēmas aspekti, uzrunātie lielie sabiedriskie izaicinājumi (ilgtspējīgas 
attīstības mērķi). 

Vide – IBS īpašu uzmanību pievērš pārtikas ražošanas/audzēšanas metodēm, kā arī 
sagādes/piegādes ceļiem, audzējot pārtiku skolas dārzā, kā arī izvēloties bioloģiski audzētu 
pārtiku no tuvākās apkaimes zemnieku saimniecībām. Šādi skola cenšas mazināt viņu pārtikas 
patēriņa negatīvo ietekmi uz vidi/klimata pārmaiņām, kā arī atbalsta vietējās mazās (un 
vidējās) zemnieku saimniecības. Apvienojot rūpes par vidi, ētisku attieksmi pret dzīvniekiem 
un skolēnu uzturu, skolā nodrošina veģetāras maltītes. 

Veselīgs uzturs – IBS vēlas bērniem nodrošināt uzturvielām bagātu un bērnu vajadzībām 
atbilstošu uzturu, tajā pašā laikā arī mācot šos paradumus ievērot arī turpmāk. Intervētie 
skolas darbinieki uzskata, ka MK noteikumi neliek pietiekamu uzsvaru uz būtiskākajām ar 
“mūsdienu diētu” saistītajām problēmām, tāpēc skolā ievēro vēl stingrākus standartus 
atsevišķos ar ēdināšanu saistītos jautājumos. Skolas darbinieki norāda, ka obligāta gaļas 
ieviešana skolu maltītēs rada maldinošu priekšstatu par to, ka skolēni uzņem visas viņiem 
vajadzīgās uzturvielas.  

Kopienas veidošana – Varētu teikt, ka IBS cenšas nodrošināt arī sociāli ilgtspējīgu vidi, radot 
vietu, kurā gan skolas darbinieki, gan skolēni, gan viņu vecāki var justies brīvi un iespēju 
robežās realizēt savas idejas. Tas  iesaistīto cilvēku un institūciju starpā rada arī dažādas jaunas 
attiecības saistībā ar pārtiku. IBS iesaistās arī tuvākās apkārtnes labklājības veicināšanā, 
izvēloties iegādāties produktus no vietējiem zemniekiem.  

2.2. Kā sociālā inovācija ir veicinājusi jaunas mijiedarbes un sadarbības formas iesaistīto 
dalībnieku starpā? Vai šī mijiedarbe un sadarbība ir virzījusi pārtikas sistēmas aktivitātes 
ilgtspējas virzienā? Kā tas ir noticis? Kādus specifiskus ilgtspējas mērķus (ekonomiskos, 
sociālos, ekoloģiskos, veselības, uztura) šī inovācija virza priekšplānā un kādus 
risinājumus un ceļus attīsta? 

Lai arī sadarbības kodolā nav daudz aktoru, starp tiem, kas tajā ir, ir ciešas un ilgstošas saiknes, 
turklāt šīs attiecības vienlaikus izpaužas dažādās formās un aktivitātēs. Skolas darbībā ciešāk 
iesaistās skolēnu vecāki, skolas pavāre, skolas galvenā dārzniece, zemnieks, kā arī viņu darbībai 
ir tiešāka ietekme uz pārtikas apriti/patēriņu skolas mērogā. Daži aktīvākie tīkla dalībnieki pēc 
savas iniciatīvas arī realizē dažādus ar pārtikas sistēmas ilgtspēju saistītus projektus. Tie ietver 
gan informatīvus pasākumus, gan meistarklases, piedaloties cilvēkiem no skolas, no tuvākās 
apkaimes, kā arī no ārzemēm.  

IBS ne tik ļoti tiecas nodrošināt dažādām pārtikas iniciatīvām mājvietu, cik veidot skolu kā 
punktu, ap kuru darbojas aktīva kopiena. Tas bija iemesls, lai veidotu tiešās pirkšanas pulciņu 
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skolā. Tāpat beziepakojuma veikals ir tapis skolas darbinieku un vecāku intereses dēļ. Veikalā 
pārdod arī skolas pavāres gatavotos ēdienus. Vēl intensīvāk skolas pavāres gatavoto pārdeva 
Covid-19 pandēmijas sākumā, kad visi bērni mācījās attālināti. Reizēm bērni apgūst kādas 
zināšanas un prasmes, darbojoties veikalā.  

Vecāki un skolotāji arī tiek iesaistīti skolas dārza darbos. Pavāre norāda, ka ir cilvēki, kuri 
iesaistās dārza darbos, tomēr atsaucība nav tik liela, lai viegli tiktu galā ar visiem uzdevumiem, 
tāpēc darbā būs jāpieņem vēl viens darbinieks.  

2.3. Inovācijas ietekme, tās virzieni un attīstības ceļi; iznākumi un ietekmes uz ekonomisko, 
sociālo un vides ilgtspēju. 

- Ietekme uz vidi (dabu) 

Skola izmanto bioloģiskus produktus. Liela daļa no pagatavotā ēdiena pārpalikumiem tajā pašā 
dienā tiek izmantoti jaunām maltītēm vai tiek pārdoti skolas veikalā. Daļa no produktiem tiek 
izaudzēti turpat pie skolas, bet produkti, kuri tiek atvesti no saimniecības, tiek vesti, maksimāli 
piepildot mašīnu un, ja iespējams, apvienojot piegādes veikalam ar piegādēm skolai. Lielākā 
skolas ietekme uz vidi varētu veidoties no izmantotajām elektroierīcēm un produktu 
gatavošanas. 

- Zemnieku iespējas 

Praktiski, regulāri un prognozējami ieguvumi no IBS skolēnu ēdināšanas modeļa ir tikai vienai 
saimniecībai. Pastāvīgas attiecības ar šo saimniecību uztur šī brīža pavāre. Attiecības starp 
skolu un zemnieku ir ļoti ciešas, un zemniekam ir nozīmīga ietekme uz skolas produktu 
izvēlēm. Šim zemniekam IBS ir galvenais un, varētu teikt, drošākais noieta kanāls, kas ļauj 
viņam justies brīvi, izmantojot bioloģiskās saimniekošanas metodes. Tomēr tas neapšaubāmi 
nav vienīgais veids, kā zemnieks tirgo produkciju. 

- Skolēnu ēdināšanas organizācija Latvijā 

IBS un PVD tiesāšanās rezultātā no 2018. gada izglītības iestādēs bērnam drīkst dot arī 
veģetāru uzturu, ja ir bērna likumiskā pārstāvja rakstveida iesniegums. Ēdienkarti jāizvērtē 
uztura speciālistam vai dietologam. Skolas pārstāve intervijā gan norāda, ka šobrīd skolas 
ambīcijas sniedzas tālāk. IBS dalās ar savu pieredzi mācību darbā un veģetārā ēdināšanā ar 
skolotājiem, audzinātājiem un pavāriem no citām Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm. 

2.4. Kādi ir inovāciju iezīmēto ilgtspējas ceļu veicinošie un kavējošie faktori? Kādi pārvaldības 
risinājumi sekmē izvēlētos ilgtspējas ceļus? 

IBS skolēnu ēdināšanas praktiskie risinājumi nepārtraukti attīstās. Kā jau minēts, šo attīstību 
nevada skaidrs attīstības plāns, bet drīzāk to nosaka nepieciešamība atbilst kopējiem 
ēdināšanas mērķiem, vienlaikus risinot ikdienas izaicinājumus un ņemot vērā skolā pieejamos 
resursus. Papildus arī jānorāda, ka pats izvēlētais ēdināšanas modelis un skolas attīstība rada 
vidi, kas nevar nostabilizēties vienā stāvoklī. Skolēnu skaits nemitīgi aug, bet maltītes ir 
atkarīgas no ražas, pieejamajiem produktiem un skolēnu izvēlēm. Izmantoto pieeju drīzāk var 
raksturot kā konstantu improvizāciju. 

Mēs nevaram izteikt secinājumu, vai atkarība no atsevišķām personām ir faktors, kas būtu 
vērtējams pozitīvi vai negatīvi. Tas drīzāk ir saistīts ar iespējām un riskiem. Daudzas lietas nav 
mērķtiecīgi plānotas – drīzāk pavāre vai kāds cits skolā vienkārši pamēģināja, un praksē tiek 
secināts, ka šāda pieeja strādā. 
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