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2021. gada jūnijā 

Ziņas par korporatīvo ilgtspējību 
 

50 gadus esam audzējuši pašus garšīgākos kartupeļus un veidojuši no tiem gardu kartupeļu produkciju. 

Uzņēmumā Farm Frites ilgtspējībai vienmēr ir bijusi augsta prioritāte – galu galā mūsu ķēde sākas zemē, un 

pret savu lauksaimniecības mantojumu mēs attiecamies ar lepnumu un rūpēm. Tāpēc uzņēmumā Farm 

Frites mēs vēlamies atstāt pozitīvu ietekmi uz dabu un vidi. Vienmēr esam apzinājušies, ka mums ir 

jāuzņemas atbildība par savas uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi, un mēs to darīsim arī turpmāk. Farm Frites 

mērķis ir veidot zaļāku un ilgtspējīgāku pasauli.  

2020. gadā Farm Frites atkal centās būt ilgtspējīgs partneris ķēdes ietvaros, veidojot un turpinot tādas 

iniciatīvas kā “Green Circles” (Zaļās aprindas), “CO2 neitrālie frī kartupeļi”, “ziedošās lauku malas”, 

“audzēšana joslās”, “Living Nature Wall” (Dzīvā dabas siena) un saules parka izveide. Tas demonstrē, ka 

ilgtspējība ir un būs Farm Frites prioritāte, ko rāda arī mūsu nākotnes ambīcijas. 

 

Klimata pārmaiņas un emisijas*  
• Līdz 2025. gadam mūsu enerģijas patēriņš samazināsies par 5%, bet 2030. gadā par 10%.  

• Līdz 2025. gadam mēs palielināsim atjaunojamās enerģijas daļu līdz 15%, bet līdz 2030. gadam  

līdz 30%.  

• Līdz 2030. gadam mēs samazināsim oglekļa emisijas uz tonnu produkta par 50%.  

 

 

Ilgtspējīgs iepakojums*  

• Mūsu mērķis ir līdz 2022. gadam panākt, lai viss mūsu iepakojums būtu pārstrādājams.  

• Mēs samazināsim savu CO2 pēdu, konfigurējot iepakojumu un optimizējot 

transportēšanu.  

• Mūsu mērķis ir ar skaidru komunikāciju stimulēt atkritumu pārstrādi visā piegādes ķēdē 

un gala patērētāju vidū. 

 

 

Ilgtspējīga lauksaimniecība*  
• Līdz 2025. gadam 50% mums piegādājamo kartupeļu būs FSA zelta līmenis.  

 

 

Ūdens*  
• Līdz 2025. gadam mēs samazināsim ūdens patēriņu ražotnēs uz tonnu produkta par 15%,  
bet 2030. gadā par 30%.  

 

 

Mēs uzskatām, ka šīs ambīcijas ir tieši saistītas ar pienācīgu uzraudzību un uzskaiti. Tāpēc mēs parasti 
publicējam ikgadējo ilgtspējības atskaiti, lai būtu redzami mūsu pašu un mūsu partneru centienu rezultāti.  

 

Šogad Farm Frites nolēma nepublicēt ikgadējo ilgtspējības atskaiti par 2020. gadu. Covid-19 ir ietekmējis 
ēdināšanas pakalpojumu nozari visā pasaulē un izraisījis produkcijas pieprasījuma svārstības. Rezultātā mēs  
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nevaram sniegt konsekventu pārskatu par mūsu ilgtspējības centienu rezultātiem. Izaicinājumi, kurus mums 
atnesa Covid-19, nav mainījuši mūsu apņēmību sasniegt savas ilgtermiņa ilgtspējības ambīcijas. Mēs 
turpināsim ziņot par saviem sasniegumiem arī nākotnē, lai sniegtu skaidru priekšstatu par savu pozīciju, 
tiecoties pēc ilgtspējīgas pasaules. Mēs nevarētu to panākt bez saviem darbiniekiem un partneriem ķēdes 
ietvaros. Tāpēc vēlamies pateikties viņiem par saspringto darbu ilgtspējības jomā. Kopā mēs strādājam, lai 
pasaule būtu zaļāka un ilgtspējīgāka jau tagad un arī nākotnē! 

 

 

 

Ar cieņu – 

 
 
 
 
 
 
 

Warden Zuketto 
Farm Frites International B.V. izpilddirektors  

 

 


