
 

 

XI-asis  metinis Kosmetikos seminaras  

“Saugaus ir kokybiško kosmetikos gaminio kelias į rinką” 

  
Tai pats didžiausias kosmetikai skirtas renginys, kuriame susirenka ne tik kosmetikos 

gamintojai/importuotojai/platintojai, bet ir visos šią sritį koordinuojančios bei kontroliojančios 

institucijos. Šiame, jau XI–ame seminare, pasiremdami praktiniais pavyzdžiais aptarsime ką turime 

žinoti , prieš  įvesdami į Lietuvos rinką kosmetikos gaminius, kas mūsų laukia 2018 – 2019 metais. 

 
Seminaro partneriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

Vilniaus departamentas bei  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 

 

Viešbutis NARUTIS, Pilies g. 24, 01123 Vilnius 

Kolonų salė 

2018 m. gegužės 8 d. 

10:00 – 17:00 

 

DIENOTVARKĖ  

 

 9.30 – 10.00  Dalyvių  registracija  

10.00 – 10.20  Seminaro atidarymas 

Inara Joniškienė – asociacijos LIKOCHEMA vykdančioji direktorė 

Rolanda Lingienė - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento 

direktorė 

Neringa Baronienė - Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja 

10.20 – 10.40 Kosmetikos gaminių importo kontrolė muitinėje. Praktiniai patarimai 

importuotojams.  

Rūta Daukšienė – LR Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyriausioji 

inspektorė 

 

10.40 – 11.40 Kaip “legalizuoti” kosmetikos gaminį? Kaip surasti konsensusą tarp kosmetiką 

kontroliuojančių institucijų ir kosmetikos importuotojų/platintojų/gamintojų. 

Praktiniai žingsniai “legalizuojant” kosmetikos gaminį.  

    Pranešėjai:  

Ričardas Norkus - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento 

Produktų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas 

Dr. Natalija Liškauskienė – Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų 

asociacijos LIKOCHEMA projektų vadovė/ekspertė 

 

11.40 – 11.50  Klausimai-atsakymai 

 

11.50 – 12.10 Kosmetikos gaminių sukeliami nepageidaujami atvejai: kaip jų išvengti? 

Dermatologiniai tyrimai.  

Doc. dr. Laura Malinauskienė - Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų bei 

UAB CLINIC IN gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė 

 



 

 

12.10 – 12.30 Kosmetikos laboratoriniai tyrimai – kokybiško produkto kelias į rinką. 

 Tatjana Kazanova -  Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus l.e.p. Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyrio 

vedėja 

 

12.30 – 12.50 Naujai įsigaliojęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 50 

ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas. Sankcijos už kosmetikos gaminių gamybos 

ir tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimą. 

 Donata Budrevičienė - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus 

departamento direktoriaus pavaduotoja 

12.50 – 13.00 Klausimai-atsakymai 

 

13.00 – 14.30   Pietūs, kava, diskusijos (viešbučio “Narutis” restorane). 

 

14.30 – 14.50 Natūrali kosmetika šiuolaikinėje rinkoje. Eteriniai aliejai ir hidrolatai. 

Regina Burbienė – SAM Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos 

sveikatai valdymo skyriaus vyriausioji specialistė 

 

14.50 – 15.10 Vartotojų teisių apsaugos aktualijos Elektroninėje erdvėje. 

 Aida Gasiūnaitė-Stavginskienė – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 

Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus vedėja 

 

15.10 – 15.30 Kosmetikos gaminių teiginiai ir jų teisingas naudojimas. 

 Dovilė Petukauskienė - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus 

departamento Produktų vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja 

 

15.30 – 15.50 Kosmetikos prekių rinkos tikrinimo aktualijos ir  rezultatai; vykdytos, vykdomos 

ir planuojamos kosmetikos gaminių tikrinimo programos. 

Edita Urbonienė – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Utenos apskrities 

skyriaus vyroausioji specialistė 

 

15.50 – 16.20 XXI amžiaus kosmetika. Naujos kartos ingredientai, aktyvios medžiagos. 

 Asociacijos LIKOCHEMA nariai: 

Vaida Jurkonienė – UAB OQEMA Chemijos departamento direktorė 

Jūratė Stankevičė – UAB CELEGO LT Pardavimų vadovė 

 

16.20 – 16.40  Klausimai-atsakymai 

 

    

 

 

 

 

  

  

 

 


