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FOTO KONKURSO MEISTRŲ KATEGORIJOS, KURIOSE GALIMA VARŽYTIS: 
 

 JUNIOR -  Iki  2 metų dirbantis meistras. 

 MASTER - Nuo 2 metų dirbantis meistras. 

* Dalyviai registruodamiesi privalo pridėti pirmojo DIPLOMO kopiją kaip įrodymą, jog dirba blakstienų srityje ir gali varžytis 

konkrečioje kategorijoje. 

NOMINACIJOS 
 

VOLUME 2-7 D BLAKSTIENŲ PRIAUGINIMAS - Blakstienų priauginimas, kurio metu atsižvengiant į modelio akių ir veido formą 

pasirenkamas tinkamas modeliavimas, pritaikomi tinkami linkiai, ilgiai ir tankumas. Išlaikoma bendra harmonija veide pagal šias 

nurodytas taisykles:  

 

 Blakstienų priauginimas turi būti atliktas naudojant 0.03, 0.05, 0.06 arba 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 rinktis bespalvius klijus. 

 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 lengvai kontūruojamas, 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 ar pabaltavimų ant 

blakstienų. Jokių kosmetikos likučių ar kitų nešvarumų akių zonoje ar akyse. 

 Blakstienų užpildymas privalo būti atliktas 100 procentų (padengiamos visos natūralios 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 akies plote turi būti išlaikomas vienodas 

0.4 mm atstumas). 

 Priauginimas atliekamas ant gyvo modelio!  

 

 

KLASIKINIS BLAKSTIENŲ PRIAUGINIMAS – Blakstienų priauginimas, kai ant vienos natūralios blakstienos yra priauginama viena 

dirbtinė blakstiena. Išlaikoma bendra harmonija veide bei maksimalus natūralumas pagal šias nurodytas taisykles:  

 

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

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

 Rudoms blakstienoms rekomenduojama rinktis bespalvius klijus. 



 

 

 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 lengvai kontūruojamas, 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 ar pabaltavimų ant 

blakstienų. Jokių kosmetikos likučių ar kitų nešvarumų akių zonoje ar akyse. 

 Blakstienų užpildymas privalo būti atliktas 100 procentų (padengiamos visos natūralios 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 akies plote turi būti išlaikomas vienodas 

0.4 mm atstumas). 

 Priauginimas atliekamas ant gyvo modelio!  

 

 

BLAKSTIENŲ LAMINAVIMAS - atsižvengiant į modelio akių ir veido formą pasirenkamas tinkamas blakstienų linkis.  

 Bendra modelio išvaizda. 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. 

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

 Abiejų akių vaizdas turi būti vienodas. Natūralios blakstienos - sulaminuotos vienodai. 

 Tinkamas blakstienų pakėlimas - visos blakstienos laminuotos ir pakilusios nuo šaknų, ypač išoriniuose, vidiniuose 
kampuose. 

 Natūralios blakstienos turi būti sulaminuotos tinkama kryptimi, tolygiai išdėstytos, be susikryžiavimų, matomų tarpų. 

 Natūralių blakstienų visi sluoksniai turi būti vienoje linijoje. Negali būti banguotų blakstienų, užlaužtų galiukų. 

 Pasirenkama priemonių  tepimo technika pagal modelio akių  forma . 

 Natūralios blakstienos dažomos juodai mėlynais, juodais, rudais arba pilkais dažais, priklausomai kokio odos, plaukų tipo 

modelis. Privalo būtų tolygus dažų paskirstymas. 

 Veido pagrindas gali būti lengvai kontūruojamas, rausvais skruostais, padažytais antakiais, lūpos paryškintos bespalviais 

dažais. Tačiau modelis negali būti su ilgalaikiu ar kosmetiniu makiažu akių zonoje. 

 Modelis, po natūralių blakstienų laminavimo procedūros turi būti puriomis, švariomis blakstienomis, be dažų likučių 

pertekliaus, dažų spalvos negali likti ir ant voko odos. 

 Blakstienų laminavimas atliekamas ant gyvo modelio!  

 

 

 

 



 

 

LASH ART (įvaizdžio kūrimas) - Lash Art’ą galima interpretuoti visaip, nes tai visapusiška kūryba blakstienų 

priauginime. Trumpiau tariant,  spalvotas – įdomių schemų blakstienų priauginimas kartu pasitelkiant komandą ir 

sukuriant įdomų neregėtą personažą.  

 

 Dalyviai registruodamiesi privalo pridėti DIPLOMO kopiją kaip įrodymą, jog dirba blakstienų srityje. 

 Dalyviai gali pasitelkti daugiau meistrų į komandą , tokių kaip vizažistė, plaukų stilistė, nagų stilistė ir tt.  

 Blakstienos TURI būti priaugintos (klijuojamos blakstienos draudžiamos). 

 Blakstienos gali būti priaugintos tiek klasikine, tiek volume priauginimo technikomis. 

 Dalyvis privalo pateikti modelio nuotraukas prieš įvaizdžio kūrimą be makiažo, be priaugintų blakstienų (nuotrauka viena 

profilio, viena nuotrauka atmerktom akim , viena nuotrauka užmerktom  akim). 

 Nuotraukos po įvaizdžio kūrimo turi būti geros kokybės ir gerai įžiūrimos. Viena nuotrauka viso įvaizdžio (profilio 

nuotrauka , akių nuotrauka kur gerai matytųsi viršutinių ir apatinių blakstienų priauginimai). 

 Baudos taškai suteikiami už akių paraudimą.  

 

 
 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 
 

 Vertinimo komisija sudaryta iš profesionalių, aukštos kompetencijos užsienio meistrų, turinčių tarptautinį 

pripažinimą. 

 Susumavus komisijos balsus, iš kiekvienos konkurso nominacijos ir  kategorijos bus apdovanoti 1-3  vietų 

laimėtojai medaliais, diplomais bei rėmėjų dovanomis. Visi konkurso dalyviai gaus dalyvio diplomus. 

 Iš visų kategorijų laimėtojų bus išrinktas ir apdovanotas vienas meistras, kuris suomoje surinks daugiausiai 

komisijos balų, nepriklausomai iš kokios jis nominacijos ar kategorijos. 

 Šis vienintelis, daugiausia balų surinkęs meistras ir bus nominuotas ,,Metų blakstienų meistras 2022” titulu. 


