Vilniaus pergalė konditorejas izstrādājumu ražošanā sāk izmantot
atbildīgi iegūtu kakao

Pieaugot patērētāju izpratnei par ilgtspēju, pēdējos gados arvien pieprasītāki kļūst
ilgtspējīgi un izsekojami kakao produkti. Mainoties patēriņa tendencēm, ir
pieaudzis arī mūsu klientu pieprasījums pēc ilgtspējīga kakao. 2021. gadā Vilniaus
pergalė pievienojās UTZ sertifikācijas programmai – pasaules vadošajai
programmai, kuras ietvaros tiek atbalstīta atbildīga un ilgtspējīga kakao audzēšana.
Mēs esam sākuši izmantot atbildīgi iegūtu kakao dražeju ražošanā. Šobrīd
sertificēts kakao tiek izmantots, lai ražotu ar šokolādi vai kakao pulveri pārklātas
dražejas, kas satur 100 % ilgtspējīgi iegūtu šokolādi vai kakao.
Mums ir svarīgi zināt izmantoto izejvielu izcelsmi un ceļu līdz mūsu ražotnei –
pārtikas produktu pagatavošanā, fasēšanā, transportēšanā un tirdzniecībā mēs
paļaujamies uz ilgtspējīgiem un videi draudzīgiem risinājumiem un darām visu, lai
apmierinātu patērētāju vajadzības. Uzņēmējdarbībā un rūpniecībā ilgtspējīga
izaugsme ir kļuvusi par jauno standartu.
Kakao ir viena no galvenajām šokolādes sastāvdaļām, tāpēc tā iegūšanas metodēm,
izcelsmei un kvalitātei ir izšķiroša nozīme. Kakaokokus var audzēt tikai noteiktos
apstākļos, tāpēc vairums kakaokoku aug tikai šaurā joslā abpus
ekvatoram. Diemžēl šajos reģionos, kur tiek audzēti kakaokoki un ievāktas un
apstrādātas kakao pupiņas, iedzīvotāju ikdiena dažādu ekonomisko un sociālo
apstākļu dēļ ir sarežģīta. Tāpēc Lietusmežu alianse (Rainforest Alliance) ir
izstrādājusi kakao sertifikācijas programmu, kas veicina ilgtspējīgāku kakao
audzēšanu šajos reģionos. Kakao stratēģijas galvenās prioritātes ir pārliecība, dalīta
atbildība, piegādes ķēdes pārredzamība, rentabilitāte un ilgtspēja. Pievienojoties šai
programmai, mēs vēlreiz apliecinām savu apņemšanos strādāt arvien ilgtspējīgāk,
lai palīdzētu uzlabot kakao audzētāju darba un dzīves apstākļus.
Lietusmežu alianses logotips apliecina to, ka attiecīgo produktu ražošanā
izmantotais kakao ir audzēts atbilstoši Lietusmežu alianses ilgtspējīgas
lauksaimniecības standartam. Šādu sertifikātu piešķir lauksaimniekiem, kuru
izmantotās audzēšanas metodes nodrošina sociālo, saimniecisko un vides
labklājību.

2018. gadā Lietusmežu alianse apvienojās ar UTZ, kas īsteno esošo atbildīgi iegūta
kakao sertifikācijas programmu, lai tādējādi stiprinātu atbildīgu kakao audzēšanas
praksi. Lietusmežu alianse ir starptautiska nevalstiska organizācija, kas darbojas
vairāk nekā 60 valstīs. Lietusmežu alianse rūpējas par to, lai tiktu aizsargāti meži,
lai lauksaimnieki saņemtu taisnīgus ienākumus, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības un
lai tiktu mazināta ietekme uz klimatu. Vairāk par programmu varat uzzināt šeit:
https://www.rainforest-alliance.org.
Izsekojamībai ir ļoti liela nozīme
Izsekojamība pārtikas nozarē kļūst arvien svarīgāka, jo tiek izvirzīti arvien
stingrāki noteikumi un patērētāji arvien biežāk pieprasa, lai uzņēmumi rīkotos
sociāli atbildīgi. Saskaņā ar Vispārīgo pārtikas aprites tiesību aktu regulu Eiropas
Savienībā uzņēmumiem ir jāvar izsekot pārtikas produktiem un to sastāvdaļām
visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos. Pārtikas produktu izsekojamība
ir spēja izsekot konkrētam pārtikas produktam un tā sastāvdaļām visos piegādes
ķēdes posmos gan vienā, gan otrā virzienā.
Izsekojamība iepriekšējos ķēdes posmos attiecas uz uzņēmuma spēju noteikt visas
galaprodukta sastāvdaļas un to izcelsmi un noskaidrot, kā ir izmantoti attiecīgo
sastāvdaļu pārpalikumi (piemēram, gadījumā, ja no klienta ir saņemta nopietna
sūdzība, kas ir saistīta ar pārtikas nekaitīgumu). Tas ietver arī nepieciešamo
informāciju par attiecīgajiem piegādātājiem (solis atpakaļ).
Izsekojamība nākamajos ķēdes posmos attiecas uz uzņēmuma spēju apzināt visus
galaproduktus, kuru ražošanā ir izmantota kāda konkrēta izejvielas partija. Tas var
ietvert klientu datus (solis uz priekšu).
Izmantojot iekšējās uzskaites platformas, Vilniaus pergalė spēj pēc produkta
identifikācijas datiem izsekot attiecīgā produkta izcelsmei, noteikt visas izmantotās
izejvielas un iepakojumus, kā arī to piegādātājus un pēc iegādāto izejvielu partijas
numura noteikt, kuros galaproduktos attiecīgā izejviela ir izmantota un kurās
tirdzniecības vietās attiecīgie galaprodukti tiek tirgoti.
Lietusmežu alianses sertificēto kakao produktu izsekojamība tiek nodrošināta,
izmantojot masas bilanci (MB), tāpēc 100 % sertificētiem kakao produktiem mēs
izmantojam administratīvās izsekojamības kredītu kontu un rūpējamies par to, lai
attiecīgo kakao produktu daudzums atbilstu ar Lietusmežu alianses marķējumu
pārdoto produktu daudzumam. Mēs izmantojam izsekojamības platformu, lai
atspoguļotu sertificēto kakao produktu fizisko pārvietošanu un reģistrētu citas
darbības ar sertificētajiem produktiem.

Rūpes par vidi
Mēs savā ikdienas darbā rūpējamies par apkārtējo vidi. Ražošanas laikā radušies
papīra un kartona atkritumi tiek pārstrādāti; mēs atsevišķi vācam plēves
atkritumus, bīstamas ķīmiskas vielas, elektroiekārtas un sadzīves atkritumus – visi
minētie atkritumi tiek apsaimniekoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likumu.
Noliktavās tiek izmantotas energoefektīvas LED spuldzes, kas patērē trīsreiz
mazāk elektroenerģijas. Ziemā ledus ūdens sagatavošanai mēs izmantojam tikai āra
enerģiju. Izmantojot šādu rentablu dzesēšanas metodi, mēs patērējam divreiz
mazāk elektroenerģijas nekā tad, ja tiktu izmantots kompresors.
Attīrītā ledus ūdens atkārtota izmantošana ražošanā (tas nonāk atpakaļ ūdens
cirkulācijas sistēmā) ļauj mums mēnesī ietaupīt līdz pat 700 m3 ūdens.
Katru gadu mēs ieguldām lielus līdzekļus jaunās ražošanas iekārtās, kuru izvēlē
liela nozīme ir arī energoefektivitātei.
Mums rūp arī rūpnīcas kompleksa un apkārtējās teritorijas sakoptība un
drošība. Nepieciešamās zonas ieskauj dārzs, kopti ceļi un sakopta
ainava. Ražošanas ēka ir marķēta, un attiecīgi ir marķēti arī transporta ceļi.
Diennakts tumšajā laikā teritorija tiek apgaismota. Turklāt mēs esam palielinājuši
gaismas intensitāti, tādējādi uzlabojot mūsu darbinieku darba apstākļus.
Sponsorēšana
Gadu gaitā uzņēmums Vilniaus pergalė ir atbalstījis daudzas un dažādas jomas,
projektus, pasākumus utt. Šobrīd mēs galvenokārt atbalstām divas jomas: kultūras
pasākumus un jauniešu un studentu aktivitātes.
Mūsu mērķi
Pakāpeniski palielināt atbildīgi un ilgtspējīgi iegūtu kakao sastāvdaļu īpatsvaru līdz
100 %.
Samazināt ietekmi uz vidi, izmantojot labākos pieejamos datus.
Ievērot cilvēktiesības.
Veicināt daudzveidību, taisnīgumu un iekļautību.

Atbalstīt Vilniaus pergalė darbiniekus un stiprināt uzņēmuma iekšējo kultūru.
Uzlabot tehnoloģiskos procesus, tādējādi samazinot to funkciju apjomu, kas ir
saistītas ar ergonomisko risku.

