
Parko produkto ženklo pristatymas 

PAŽINKIME ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO PRODUKTO ŽENKLĄ! 

Kovo 10 d. Anykščių regioninio parko lankytojų centro salėje vyko parko produkto ženklo pristatymo 
renginys. 

 

Visuomenei skirtą renginį vedė Anykščių regioninio parko vyr. ekologė Rasa Gražienė. Susitikime dalyvavo 
2014 m. gruodį Anykščių regioninio parko ženklo pažymėjimus gavusieji anykštėnai: lietuviškų patiekalų 
kavinės „Pasagėlė“ ir individualios įmonės „Laimos pasagėlė“ savininkė Laima Vasiliauskienė, turinti du 
pažymėjimus, suteikiančius teisę ženklu žymėti vietos produktus bei apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugas; arbatinės „Arbatos magija“ savininkas Ramūnas Daugelavičius bei natūralios kosmetikos produktų 
gamintoja, VšĮ „Gamtos pilnatvė“ direktorė Renata Paramonova. Dalyvių tarpe buvo Skiemonių seniūnas 
Stasys Steponėnas, Andrioniškio seniūnijos gyventojai bei kitų parko teritorijoje esančių seniūnijų gyventojai, 
pedagogai, menininkai. 

 

Susitikimo pradžioje Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka trumpai apibrėžė sąlygas, kurios 
reikalingos norint gauti parko produkto ženklą. 



„Saugomų teritorijų produkto ženklas sudaro papildomas veiklos galimybes ir skatina prisidėti prie darnaus 
ekonominio vystymosi. Ženklo naudotojas turi vykdyti veiklą, kuri neprieštarauja saugomos teritorijos 
įsteigimo tikslams, prisidėti prie atsakingo gamtos puoselėjimo, turi išlaikyti regiono etnografinius ypatumus 
ir autentiškumą bei tradicijas“, - teigė K. Šerepka. 

Kalbėdamas apie pagrindinius kriterijus ženklo turėtojų veiklai, K. Šerepka akcentavo, jog būtina, kad parko 
simboliu pažymėta veikla bei produktai būtų autentiški ir ekologiški, kad veikla skatintų bendruomenių raidą 
ir verslumą. Taip pat kiekvienas produkto ženklo gavėjas įsipareigoja naudoti ekologiškas žaliavas ir senąsias 
technologijas, jo įmonėje turi dirbti ne mažiau nei 50 proc. vietinių gyventojų. 

 

Anykščių regioninio parko ženklo turėtojos – tautinio paveldo produkto – duonos kepimo amato puoselėtoja 
Nijolė Kačkuvienė ir tautinio paveldo produktų amatininkė bei žvakininkystės ir karpymo amato puoselėtoja 
Rita Vasiliauskienė renginyje nedalyvavo, tačiau R. Gražienė renginio dalyviams papasakojo apie jų 
gaminamus produktus. 

2015 m. parko produkto ženklo suteikimo taryba, susidedanti iš septynių asmenų, lankėsi pas du Anykščių 
regioninio parko ženklo turėtojus - VšĮ „Gamtos pilnatvė“ ir kavinėje „Pasagėlė“. 

Regioninio parko teritorijos gyventojus, norinčius gauti Anykščių regioninio parko produkto ženklus, R. 
Gražienė kvietė teikti paraiškas iki spalio 1 d. ir pasirašyti sutartis penkeriems metams. 

Renginio dalyviai aptarė abipusio bendradarbiavimo bei parko ženklo turėtojų populiarinimo galimybes, nes 
pirkdami šiuo ženklu pažymėtas prekes ar paslaugas, remiame vietos gyventojus ir jų verslus. 

„Kas pasikeitė, kai ant produktų atsirado produkto ženklas?“- parko ženklo turėtojų klausė R. Gražienė. 

Pasak R. Paramonovos, natūralios kosmetikos gamintoja su didžiuliu pasididžiavimu klientams ir pirkėjams 
pasakoja, kad produkcija yra gaminama iš unikaliame Anykščių krašte turimų gamtos išteklių ir tuo pačiu 
reprezentuoja regioninio parko teritorijoje esančius gamtos paveldo objektus.  

 

Renginį dainomis ir muzika paįvairino Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ nariai bei Antano Vienuolio 
progimnazijos muzikuojantys moksleiviai. Po muzikinių pauzių susirinkusieji atsakinėjo į mažųjų anykštėnų 
klausimus mūsų kraštovaizdžio ir kultūros paveldo išskirtinumo temomis bei minė mįsles. Po informatyvaus 
susitikimo, susirinkusieji degustavo Anykščių regioninio parko ženklu pažymėtus natūralius produktus, 
vaišinosi varnalėšų šaknų kava, namine duona bei medumi, domėjosi kosmetikos produktais iš natūralių 
medžiagų.  
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