
      
 

                                 

      
 

 

IX-asis metinis seminaras  

 

Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai atsakomybės ir prievolės. Internetinė  

prekyba ir nesąžininga reklama. 

 

 
Viešbutis NARUTIS, Pilies g. 24, 01123 Vilnius 

Kolonų salė 

 

2016 m. gegužės 4 d. 

9:30 – 17:00 

 

DIENOTVARKĖ  

 

 

9.00 – 9.30
  

Dalyvių  registracija.   

9.30 – 9.50
  

Seminaro atidarymas. 

Dr. Jadvyga Zinkevičiūtė – Sveikatos apsaugos viceministrė. 

Dr. Feliksas Petrauskas – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius 

p. Rolanda Lingienė – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktorė 

9.50 – 10.10  Atsakingo asmens, platintojo ir gamintojo atsakomybės bei prievolės.  

Dr. Natalija Liškauskienė, Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų 

asociacijos LIKOCHEMA projektų vadovė/ekspertė 

 

10.10 – 10.40 Kosmetikos gaminių, skirtų profesonaliam naudojimui, kontrolė. Kada reikalinga 

turėti leidimą-higienos pasą.  
Asta Razmienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento 

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja  

 

10.40 – 11.00 Reikalavimai kosmetikos gaminių pakuotėms, jų atitikties įvertinimas.  

Elena Rinkevičienė, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo prekių 

skyriaus vyriausioji specialistė 

  

11.00 – 11.30  Kavos pertraukėlė 

 

 

 



      
 

                                 

      
 

11.30 – 12.00  Kosmetikos gaminiai: ribiniai produktai, notifikavimas. 

Ričardas Norkus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento 

Produktų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas. 

 

 

12.00 – 12.40  Teiginių apie kosmetikos gaminį pagrindimas ir kaina (I dalis) 

Kosmetikos gaminių pakuočių tyrimai (II dalis) 

Dr. Erika Zake, Hamilton Baltic Klientų aptarnavimo specialistė 

 

12.40 – 13.00  Klausimai – atsakymai. 

 

13.00 – 14.30  Pietūs, kava, diskusijos. 

 

14.30 – 14.50 Asociacijos LIKOCHEMA veikla ir pagalba nariams. Informacija. 

Inara Joniškienė, Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacijos 

LIKOCHEMA vykdančioji direktorė 

 

14.50 – 15.20 Kosmetiniai aliejai – žaliava ar kosmetikos produktas? (I dalis) 

Informacijos apie spaudoje skelbtą kosmetikos produktų “juodąjį sąrašą” 

įvertinimas (II dalis) 
Regina Burbienė, SAM Sveikatos stiprinimo valdybos Rizikos sveikatai valdymo ir 

kurortologijos skyriaus vyriausioji specialistė 

 

15.20 – 15.50 Internetinė prekyba kosmetikos gaminiais. Nesąžininga reklama ir teiginiai.  

Milda Deimantė, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Nesąžiningos 

komercinės veikos ir reklamos skyriaus vedėja 

 

15.50 – 16.10 Nepageidaujamų atvejų vadybos rekomendacijos: informacijos pateikimo tvarka. 

Ričardas Norkus. 

 Ričardas Norkus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento 

Produktų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas. 

 

16.20 – 16.40  Klausimai – atsakymai. 

 

16.40 – 17.00  Seminaro pabaiga, pažymėjimų įteikimas. 

  

 

     

 


