
 
 

 
 

XIV-ASIS  METINIS KOSMETIKOS SEMINARAS  
 

Ar griežtėjantis kosmetikos gaminių reglamentavimas užtikrins vienodas sąlygas kosmetikos rinkos 

dalyviams, o vartotojams – saugius gaminius lentynose. Dabartis ir ateities perspektyvos 

 
 

Seminaro partneriai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas bei  Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba 

Viešbutis NARUTIS, Pilies g. 24, 01123 Vilnius, Kolonų salė 

2022 m. gegužės 25 d. 10:00 – 16:00 

DARBOTVARKĖ  

 

 9.30 – 10.00  Dalyvių  registracija  

10.00 – 10.20  Seminaro atidarymas 

Inara Joniškienė – Lietuvos Kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacijos LIKOCHEMA 

vykdančioji direktorė 

Rolanda Lingienė - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė 

Neringa Ulbaitė - Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė 
 

10.20 – 10.50 Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai ir kosmetikos gaminių gamybai panaudojamų medžiagų 

reguliavimas:  ateities  perspektyvos  Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 vykdomos peržiūros ir  

sąsajų su kitais tarptautiniais, ES ir nacionaliniais teisės aktais kontekste 
Regina Burbienė - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento Produktų vertinimo 

skyriaus patarėja 
 

10.50 – 11.10  Mikroplastikai. Apribojimo taikymo apimtis, išimtys ir pereinamieji laikotarpiai 

Monika Avižienė – Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė 
 

11.10 – 11.30  Kosmetikos ingredientų naujausia apžvalga. Numatomi draudimai ir ribojimai. 
Dr. Natalija Liškauskienė – Lietuvos Kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacijos 

LIKOCHEMA projektų vadovė 

 

11.30 – 12.00   Kavos pertraukėlė  
 

12.00 – 12.20 Vienkartinio plastiko iššūkiai kosmetikos pramonėje. 

 Saulė Deveikytė – Aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vyriausioji specialistė 
 

12.20 – 12.50  Reikalavimai reklamai ir nesąžininga komercinė veikla. Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai. 

Laukiamos naujovės 
Inga Grinevičė - Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Nesąžiningos komercinės veiklos ir 

reklamos skyriaus vedėja 
 

12.50 – 13.10 Klausimai – atsakymai 
 

13.10 – 14.20   Pietūs  (viešbučio “Narutis” restorane. 
 

14.20 – 14.40 Kosmetikos gaminių kontrolė muitinėje. Importuotojamų gaminių atitikties ES teisės aktų 

reikalavimams pagrindimas. 

Ričardas Norkus - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento Produktų vertinimo 

skyriaus vyriausiasis specialistas 
 

14.40– 15.00 Kosmetikos rinkos priežiūra. Dažniausia pasitaikantys pažeidimai. 

Dr. Ingrida Stulgienė - Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Rinkos priežiūros planavimo ir 

rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė 
 

15.00 – 15.30 Kosmetikos gaminių gamybos atitikties Geros gamybos praktikos principams užtikrinimo sąlygos 

vidaus rinkai bei į ES nepriklausančių valstybių rinkas teikiamiems kosmetikos gaminiams. 
Milda Petrauskaitė - Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento Visuomenės 

sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė 
 

15.30 – 15.40 COSMILE mobilioji programa. Asociacijos LIKOCHEMA ir Cosmetics Europe kosmetikos 

ingredientų skaidrumo projektas. 

Inara Joniškienė – Lietuvos Kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacijos LIKOCHEMA 

vykdančioji direktorė 
 

15.40 – 16.00 Klausimai – atsakymai. Seminaro uždarymas 

 


