
 

 

FOTO KONKURSAS „METŲ BLAKSTIENŲ 

MEISTRAS 2022” 
 

Galutinis registracijos terminas yra 2022 m. vasario 1 d. 

Registracijos forma turi būti pilnai užpildyta ir kartu su konkursine nuotrauka išsiųsta el. paštu: 

info@kigsa.lt 

Registracijos mokestis mokamas į „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos“  

a/s LT86 7300 0101 1566 7128, AB Swedbank,           

prie mokėjimo paskirties nurodant dalyvio vardą ir pavardę bei 

 blakstienų priauginimo foto konkurso kategorijas, kuriose dalyvausite. 

Registracija patvirtinama tik gavus pilną registracijos įmoką  

ir jumis bus susisiekta asmeniškai.  

Daugiau informacijos tel.: 8 687 29 463 

REGISTRACIJOS ANKETA 
 

Dalyvio vardas:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miestas, adresas: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Salonas: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonas: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

El.paštas: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Soc. tinklai, Facebook, Instagram…………………………………………………………………………………………………... 

Kategorija 
„Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos“ 

nariams 
Ne asociacijos nariams 

□ Volume 2-7D blakstienų priauginimas 

○JUNIOR 

○MASTER 

○EXPERT 

40 € 50 € 

□ Klasikinis blakstienų priauginimas 

○JUNIOR 

○MASTER 

○EXPERT 

40 € 50 € 

□ Blakstienų laminavimas 

○JUNIOR 

○MASTER 

○EXPERT 

40 € 50 € 

Mokama suma:                                                                    

 

*DĖMESIO!  Būtina pažymėti  savo  kategoriją.  Kaina dalyvaujantiems dvejose rungtyse: KIGSA nariams - 70 €, 

ne asociacijos nariams - 80 €. Kaina dalyvaujantiems trijose ir daugiau rungčių: KIGSA nariams - 110 €, ne 

asociacijos nariams - 120 €. 

 

Data        .................                                                    Dalyvio parašas............................... 

 

mailto:info@kigsa.lt


 

 

 
  

 

FOTO KONKURSAS „METŲ BLAKSTIENŲ MEISTRAS 2022” 

 

 

FOTO KONKURSO SĄLYGOS: 

 Konkurso dalyviai su pasirinkta blakstienų priauginimo nominacija  privalo pateikti 4darbo 

proceso nuotraukas:  

1. Viena foto su pilna veido nuotrauka prieš  blakstienų priauginimą, kurioje matosi abi akys 

(modelis žiūri į kamerą). 

2. Antra foto su pilna veido nuotrauka po blakstienų priauginimo (modelis žiūri į kamerą). 

3. Trečia foto, kai modelis žiūri į viršų, tik vienos akies foto. 

4. Ketvirta nuotrauka fotografuota iš viršaus, modeliui užmerktomis akimis su akių padeliais, 

kuriuose matytusi jūsų nubraižytą modeliavimo schema. 

5. Kiekvienas meistras privalo  siųsti tik po vieną darbo proceso nuotrauką kiekvienoje 

kategorijoje prieš ir po, tačiau gali dalyvauti  ir kitose nominacijose. 

6. Registracijos mokestis mokamas už kiekvieną nominaciją atskirai.   

7. Fotografijas siųsti kartu su užpildyta registracijos forma į el. paštą info@kigsa.lt iki 2022 

m.   vasario 1 d.  
8. Registracija bus patvirtinta tik gavus dalyvio mokestį. 

 

 Registracijos mokestis mokamas už kiekvieną kategoriją bei nominaciją atskirai.   

 Foto montaţai (koliaţai), padaryti iš 2 ar daugiau nuotraukų yra negalimi! 

 Konkurse dalyvaujančios nuotraukos turi būti naujos, specialiai fotografuojamos šiam 

konkursui, t.y. nuotraukos negali būti publikuotos viešumoje iki konkurso pradţios  bei 

viso konkurso metu, iki kol bus oficialiai paskelbti konkurso rezultatai. 

  Jeigu bus paţeista ši konkurso sąlyga - dalyvio registracija bus anuliuojama ir dalyvio 

mokestis negrąţinamas! 

 Reikalavimai nuotraukai: Nuotrauka turi būti skaitmeninio formato, kiek įmanoma pagal 

galimybes kokybiška, geros rezoliucijos, kad aiškiai būtų matomos detalės. Nuotrauka gali būti 

koreguota photoshop ar kita nuotraukų redagavimo programa, tačiau blakstienų priauginimo 

zonoje ji negali būti keičiama, koreguojama ar nupiešiama,fotografijų  fonas rekomenduojamas 

baltas arba  juodas. 

 Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nuotraukas naudoti viešoje erdvėje savo nuožiūra be 

atskiro derinimo su foto  konkurso dalyviais  bei modeliais. 

 

 

 

FOTO KONKURSO KATEGORIJOS, KURIOSE GALIMA VARŢYTIS: 

 

 JUNIOR - Iki  2 metų. 

 MASTER - Nuo 2 iki 4 metų dirbantis meistras. 

 VIP (EXPERT) - Virš 4 metų dirbantis meistras, treneris su bet kokiu stažu, teisėjas, prizinių 

vietų laimėtojas profesionalų kategorijoje. 

 

 

 

 

http://www.kigsa.lt/files/registracijos_forma.doc


 

 

 

VOLUME 2-7 D BLAKSTIENŲ PRIAUGINIMAS - Blakstienų priauginimas kurio metu 

pasirenkate tinkamą modeliavimą pagal akių ir veido formą. Pritaikius tinkamus linkius, ilgius ir 

tankumą. Tačiau su pasirinktu modeliavimu turite išlaikyti hormonija veidę laikantis visu nurodytų 

taisyklių:  

 

 Blakstienų priauginimas turi būti atliktas naudojant 0.03, 0.05, 0.06, 0.07 storio blakstienas. 

Apimties techniką renkasi meistras (jei pasirinkta technika yra 5D, tai priauginimas privalo 

būti atliktas tik 5D).  

 Draudžiama naudoti paruoštus kuokštelius.   

 Priaugintų blakstienų spalvos – juoda arba ruda (derinant pagal modelio odos ir plaukų spalvą). 

 Rudoms blakstienoms rekomenduojama klijus rinktis bespalvius. 

 Modeliavimui naudojami ne mažiau kaip dviejų formų linkiai. 

 Būtinas blakstienų sluoksniavimas. 

 Pasirinkti ilgiai gali atitikti natūralios blakstienos ilgį arba būti ilgesni ne daugiau  kaip 2mm.  

 Veido pagrindas gali būti lengvo kontūravimo, rausvais skruostais, padažytais antakiais, lūpos 

paryškintos bespalviais dažais. Tačiau modelis negali būti su ilgalaikiu ar kosmetiniu makiažu 

akių zonoje. 

 Spindintys ar bet kokie kiti aksesuarai yra draudžiami. 

 Blakstienų priauginimas turi būti tvarkingas ir švarus. Modelio akys neturi būti paraudusios po 

procedūros. Negali matytis gelio likučių nuo padelių, rašiklio žymių ant odos,  jokių klijų 

likučių ant odos, taip pat - jų pertekliaus ant blakstienų. Jokių kosmetikos likučių ar kitų 

nešvarumų akių zonoje ar akyse. 

 Blakstienų užpildymas privalo būti atliktas 100 procentų (visos blakstienos tiek vidiniuose, 

išoriniuose voko kampuose tiek centrinėje dalyje). 

 Leidžiamas atstumas nuo voko 0.2 – 0.4 mm (jei pasirinktas 0.4 mm, tai visame plote turi būti 

0.4 mm). 

 Priauginimas atliekamas ant gyvo modelio!  

 

KLASIKINIS BLAKSTIENŲ PRIAUGINIMAS – Kai ant vienos natūralios blakstienos yra 

priauginama viena dirbtinė blakstiena.  

 Blakstienų priauginimas turi būti atliktas naudojant 0.07, 0.08, 0.10, 0.12 storio blakstienas.  

 Priaugintų blakstienų spalvos – juoda arba ruda (derinant pagal modelio odos ir plaukų spalvą). 

 Rudoms blakstienoms rekomenduojama klijus rinktis bespalvius. 

 Modeliavimui naudojami ne mažiau kaip dviejų formų linkiai.  



 

 

 Būtinas blakstienų sluoksniavimas. 

 Pasirinkti ilgiai gali atitikti natūralios blakstienos ilgį arba būti ilgesni ne daugiau  kaip 2mm.  

 Veido pagrindas gali būti lengvo kontūravimo, rausvais skruostais, padažytais antakiais, lūpos 

paryškintos bespalviais dažais. Tačiau modelis negal būti su ilgalaikiu ar kosmetiniu makiažu 

akių zonoje. 

 Spindintys ar bet kokie kiti aksesuarai yra draudžiami. 

 Blakstienų priauginimas turi būti tvarkingas ir švarus. Modelio akys neturi būti paraudusios po 

procedūros. Negali matytis gelio likučių nuo padelių, rašiklio žymių ant odos,  jokių klijų 

likučių ant odos, taip pat - jų pertekliaus ant blakstienų. Jokių kosmetikos likučių ar kitų 

nešvarumų akių zonoje ar akyse. 

 Blakstienų užpildymas privalo būti atliktas 100 procentų (visos blakstienos tiek vidiniuose, 

išoriniuose voko kampuose tiek centrinėje dalyje). 

 Leidžiamas atstumas nuo voko 0.2 – 0.4 mm (jei pasirinktas 0.4 mm, tai visame plote turi būti 

0.4 mm). 

 Priauginimas atliekamas ant gyvo modelio!  

 

 

 BLAKSTIENŲ LAMINAVIMAS 

 

1. Konkurso dalyviai su pasirinkta blakstienų Laminavimo kategorija privalo pateikti 7darbo 

proceso nuotraukas: 

PRIEŠ PROCEDŪRĄ  

1.1 Viena nuotrauka su pilnu modelio veidu prieš  blakstienų laminavimą kurioje matosi abi 

akys (modelis žiūri į kamerą) 15-20 cm atstumas  

1.2. Antra nuotrauka - modelis stovi arba sėdi, akys atmerktos, nuotrauka daroma iš šono, kad 

matytusi natūralių blakstienų linkis.  

EIGA 

1.3. Trečia nuotrauka daroma atliekant blakstienų laminavimo procedūra: nuotraukoje 

matomos abiejų akių blakstienų užkėlimas/ įtempimas  ant suktuko. Pageidavimas, kad būtų 

matomas ir suktuko dydis. 

PO PROCEDŪROS  

1.4. Ketvirta nuotrauka modelis sėdi arba stovi. Akys atmerktos, visas veidas tiesiai į priekį 15-

20 cm atstumu. Modelis žiūri į kamerą.  

1.5. Penkta nuotrauka. Dešinė akis. Atviros akies nuotrauka iš apačios.  

1.6. Šešta nuotrauka. Kairė akis. Atviros akies nuotrauka iš apačios. 

1.7. Septinta nuotrauka. Modelis sėdi arba stovi. Akys atmerktos, nuotrauka daryta iš šono, kad 

matytųsi blakstienų linkis. 

 

 

 



 

 

 Registracijos mokestis mokamas už kiekvieną nominaciją atskirai.   

 Fotografijas siųsti kartu su užpildyta registracijos forma į el. paštą info@kigsa.lt iki 2022 m.   

vasario 1 d.  

 Registracija bus patvirtinta tik gavus dalyvio mokestį. 

 Foto montaţai (koliaţai), padaryti iš 2 ar daugiau nuotraukų yra negalimi! 

Konkurse dalyvaujančios nuotraukos turi būti naujos, specialiai fotografuojamos šiam 

konkursui, t.y. nuotraukos negali būti publikuotos viešumoje iki konkurso pradţios  bei 

viso konkurso metu, iki kol bus oficialiai paskelbti konkurso rezultatai. 

  Jeigu bus paţeista ši konkurso sąlyga - dalyvio registracija bus anuliuojama ir dalyvio 

mokestis negrąţinamas! 

 Reikalavimai nuotraukai:  Nuotrauka turi būti skaitmeninio formato, kiek įmanoma pagal 

galimybes kokybiška, geros rezoliucijos, kad aiškiai būtų matomos detalės. Nuotrauka gali būti 

koreguota photoshop ar kita nuotraukų redagavimo programa, tačiau blakstienų priauginimo 

zonoje ji negali būti keičiama, koreguojama ar nupiešiama,fotografijų  fonas rekomenduojamas 

baltas arba  juodas .  

 Konkurso organizatoriai pasilieka teisę nuotraukas naudoti viešoje erdvėje  savo nuožiūra be 

atskiro derinimo su foto  konkurso dalyviais  bei modeliais. 

 

 Dėmesys vienu  metu kreipiamas į visus kriterijus , tinkamą blakstienų  linkį, abiejų akių  

simetriją. 

 

 Natūralių blakstienų  linkis turi būti  atliktas  taip, kad nesiremtų  į viršutinį  akies voką. 

 Abiejų akių vaizdas turi būti vienodas. 

 

 Galimi silikoninio gaubtelio dydžiai S, M, M1, M2, L, XL.  

 

 Natūralios blakstienos turi būti sulaminuotos tinkama kryptimi, be susikryžiavimų, matomų 

tarpų. 

 

 Natūralios blakstienos dažomos juodai mėlynas, juodais, rudais, pilkais dažais, priklausomai 

kokio odos, plaukų tipo modelis. Privalo būtų tolygus dažų paskirstymas. 

 

 Natūralių blakstienų visi sluoksniai turi būti vienoje linijoje, blakstienų išdėstymas tolygus, 

negali būti susikryžiavusių ar banguotų blakstienų. Galiukai neužlaužti. 

 

 Turi būti visų blakstienų sluoksnių vienodas. Pasirenkama priemonių tepimo technika pagal 

modelio akių formą. 

 

 Modelis, po natūralių blakstienų laminavimo procedūros turi teisėjams pasirodyti puriomis, 

švariomis blakstienomis, be dažų likučių pertekliaus, dažų spalvos negali likti ir ant voko odos. 

 

 Natūralios balakstienos (abiejų akių) turi būti sulaminuotos vienodai. 

 

 

 Tinkamas blakstienų pakėlimas abiejuose akyse, simetrija, bendras vaizdas. Visos blakstienos 

turi būti laminuotos ir pakilusios nuo šaknų. Ypač išoriniuose, vidiniuose kampuose. 

 

 Bus vertinamas  bendras modelio   vaizdas. 

 

http://www.kigsa.lt/files/registracijos_forma.doc


 

 

 Veido vizažas gali būti atliktas, tačiau makiažą naudoti akių zonoje griežtai dradžiama 

(išskyrus veido pagrindą). 

 Blakstienų laminavimas atliekamas ant gyvo modelio. 

 

 

 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI: 

 Vertinimo komisija bus sudaryta iš užsienio profesionalių meistrų, turinčių pripažinimą bei 

kompetencijas.  

 Susumavus komisijos balsus, iš kiekvienos konkurso nominacijos ir  kategorijos bus 

apdovanoti 1-3  vietų laimėtojai medaliais, diplomais bei dovanėlėmis. Visi konkurso dalyviai 

gaus dalyvio diplomus. 

 Iš visų kategorijų laimėtojų bus išrinktas ir apdovanotas vienas meistras, kuris sumiškai bus 

surinkęs daugiausiai komisijos balų, nepriklausomai iš kokios jis nominacijos ar kategorijos. 

 Šis vienintelis, daugiausia balų surinkęs meistras ir bus nominuotas ,,Metų blakstienų 

meistras 2022” titulu. 


