
„Vilniaus pergalė“ pradeda pereidinėti prie atsakingos kilmės 

kakavos naudojimo konditerijos gamyboje 

Pastaraisiais metais didėjant vartotojų informuotumui apie tvarumą vis paklausesni 

tampa tvarūs ir atsekamos kilmės kakavos produktai. Todėl mūsų klientų 

reikalavimai naudoti tvarią kakavą didėjo kartu su vartojimo tendencijų pokyčiais. 

2021 m. „Vilniaus pergalė“ prisijungė prie pasaulyje pirmaujančios programos, 

remiančios atsakingą ir tvarų kakavos auginimą, atitinkantį UTZ sertifikato 

reikalavimus. Dražė gamyboje pradėjome naudoti atsakingai pagamintą kakavą. 

Šiuo metu sertifikuota kakava naudojama gaminant šokoladu padengtą dražė, taip 

pat dražė, padengtą kakavos milteliais, kurių sudėtyje yra 100 % tvaraus šokolado 

arba kakavos.  

Mums svarbu žinoti žaliavų kilmę ir kelią – ruošdami, pakuodami, gabendami ir 

parduodami maistą, remiamės tvarumu ir aplinkai draugiškais sprendimais, 

tenkiname vartotojų poreikius. Tvarus augimas tampa nauja verslo ir pramonės 

norma. 

Kakava yra pagrindinė šokolado sudedamoji dalis, todėl jos gavybos būdai, kilmė 

ir kokybė yra labai svarbūs. Kakavmedžius galima auginti tik tam tikromis 

sąlygomis, todėl dauguma jų auga tik siauroje teritorijoje ties pusiauju. Deja, 

šiuose regionuose, kur auginami, renkami ir apdorojami kakavmedžiai, kasdienis 

žmonių gyvenimas yra sudėtingas dėl įvairių ekonominių bei socialinių 

sąlygų. Todėl „Rainforest Alliance“ sukūrė kakavos sertifikavimo programą, kuria 

skatinamas tvaresnis kakavos auginimas šiuose regionuose. Kakavos strategijos 

(angl. „Cocoa Strategy“) prioritetai – pasitikėjimas, bendra atsakomybė, tiekimo 

grandinės skaidrumas, ekonomiškumas ir tvarumas. Prisijungdami prie šios 

programos dar kartą patvirtiname savo įsipareigojimą dirbti vis tvariau ir padėti 

gerinti kakavos augintojų darbo bei gyvenimo sąlygas. 

„Rainforest Alliance“ logotipas patvirtina, kad gaminiuose naudojama kakava 

užauginta laikantis „Rainforest Alliance“ tvaraus ūkininkavimo standarto. Toks 

sertifikatas suteikiamas ūkininkams, kurių gamybos metodai užtikrina socialinę, 

ekonominę ir aplinkosauginę gerovę. 

2018 m. „Rainforest Alliance“ susijungė su jau veikiančia atsakingo kakavos 

sertifikavimo programa UTZ, siekdama sustiprinti atsakingą kakavos auginimo 



praktiką. „Rainforest Alliance“ yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, 

veikianti daugiau nei 60 šalių. Ji užtikrina, kad miškai būtų saugomi, ūkininkai 

sąžiningai uždirbtų, būtų užtikrinamos žmogaus teisės ir mažinamas poveikis 

klimatui. Daugiau apie programą galite sužinoti čia: https://www.rainforest-

alliance.org/ 

Atsekamumas yra svarbus 

Vartotojams vis labiau reikalaujant įmonių socialinės atsakomybės bei nuolat 

griežtėjant teisės aktams, atsekamumas maisto pramonėje tampa vis svarbesnis. 

Europos Sąjungos maisto produktams skirtuose bendruosiuose teisės aktuose 

įmonių reikalaujama turėti pajėgumus stebėti ir sekti maisto produktus ir jų 

ingredientus visuose gamybos, apdirbimo ir paskirstymo etapuose. Maisto 

atsekamumas – tai gebėjimas sekti maisto produktą ir jo ingredientus visuose 

tiekimo grandinės etapuose tiek atvirkštine tvarka, tiek nuo pradžių. 

Atsekamumas atvirkštine tvarka – tai įmonės gebėjimas atsekti galutinį produktą 

iki visų jo ingredientų ir aiškiai įvardyti, kokia buvo visų šių ingredientų paskirtis 

(pvz., jei klientas iškelia pagrįstą susirūpinimą, kuris turi pasekmių maisto 

saugumui). Tai taip pat apima būtinąją informaciją apie atitinkamą tiekėją (viena 

pakopa ankstesnis etapas). 

Atsekamumas nuo pradžių – susijęs su įmonės gebėjimu nurodyti, kur nukeliavo 

visos iš vienos partijos žaliavų pagamintos prekės. Tai gali siekti netgi duomenis 

apie klientus (viena pakopa tolesnis etapas). 

„Vilniaus pergalė“ turi visus pajėgumus atsekti produktą tiek atvirkštine tvarka – 

pagal jo identifikacijos kodą – iki visų žaliavų ir pakuočių, naudotų kartu su jų 

tiekėjais, tiek nuo pradžių – nuo įsigytų žaliavų pagal jų partijos numerį, iki 

galutinių produktų ir jų pardavimo vietų, naudodamasi vidinės apskaitos 

platformomis. 

Atsižvelgiant į tai, kad RA sertifikuotų kakavos produktų atsekamumas yra 

vykdomas pagal jų masės balanso (MB) lygį, 100 proc. sertifikuotų kakavos 

produktų naudojame administracinio atsekamumo kreditų sąskaitą ir užtikriname 

jų kiekybinę atitiktį RA spaudu. Atsekamumo platforma yra naudojama siekiant 

pavaizduoti fizinį sertifikuotų produktų judėjimą ir bet kokiai su sertifikuotu 

produktu atliekamai veiklai fiksuoti. 

Rūpinamės aplinka kasdien 

https://www.rainforest-alliance.org/
https://www.rainforest-alliance.org/


Gamybos metu susidariusios popieriaus ir kartono atliekos yra perdirbamos, 

atskirai renkame plėvelės atliekas, pavojingas chemines medžiagas, elektros įrangą 

ir komunalines atliekas – visos jos tvarkomos vadovaujantis Atliekų įstatymu 

(angl. „Waste Act“). 

Sandėliuose sumontuoti energiją taupantys šviesos diodai, todėl sunaudojama 3 

kartus mažiau elektros energijos. Žiemą lauko energiją naudojame tik ruošdami 

ledinį vandenį. Toks ekonomiškas vėsinimas sunaudoja 2 kartus mažiau energijos, 

nei naudojant kompresorius.  

Pakartotinai gamyboje panaudojant išvalytą ledo vandenį (jis grąžinamas į vandens 

cirkuliacijos ratą), sutaupoma iki 700 m³ vandens per mėnesį. 

Kasmet dideles sumas investuojame į naują gamybos įrangą, kurią renkamės 

atsižvelgdami į energijos naudojimo efektyvumą. 

Mums taip pat svarbi gamyklos komplekso ir teritorijos priežiūra bei 

saugumas. Būtinas teritorijas apriboja sodas, keliai prižiūrimi, o kraštovaizdis – 

tvarkingas. Gamybinis pastatas pažymėtas, atitinkamai pažymėti ir eismo keliai, 

tamsoje teritorija apšviečiama. Be to, padidinome ir šviesos intensyvumą, o tai 

pagerino mūsų darbuotojų darbo aplinką. 

Paramos veikla 

Per daugelį metų „Vilniaus pergalės“ gamykla parėmė daugybę įvairių sričių, 

projektų, renginių ir kt. Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriame dviem sritims: 

kultūros renginiams ir jaunimo, studentų veiklai. 

Mūsų tikslai 

Palaipsniui didinti atsakingai ir tvariai gaminamos kakavos ingredientų dalį mūsų 

gaminiuose iki 100 %. 

Pagal geriausius turimus duomenis mažinti poveikį aplinkai.  

Gerbti žmogaus teises. 

Skatinti įvairovę, teisingumą ir įtrauktį. 

Įgalinti „Vilniaus pergalės" darbuotojus ir vidinę įmonės kultūrą. 



Tobulinant procesus, mažinti funkcijų, susijusių su ergonomine rizika, kiekį. 


