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                                                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                                  Vilniaus paslaugų verslo profesinio 

  mokymo centro direktoriaus 2021 m.  

                                                                                               rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-69 

    

           

        

 

RESPUBLIKINIO GROŽIO SPECIALISTŲ KONKURSO, VYKDOMO NUOTOLINIU 

BŪDU, 

NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Respublikinį grožio specialistų (kirpėjų, kosmetikų/vizažistų) konkursą organizuoja Kauno 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras kartu su Vilniaus paslaugų verslo profesinio 

mokymo centru. 

1.2. Respublikinio grožio specialistų (kirpėjų, kosmetikų/vizažistų) konkurso (toliau – konkursas) 

nuostatai reglamentuoja tikslą, organizavimą, dalyvius, laiką, sąlygas, vertinimą ir apdovanojimų 

skyrimo tvarką. 

1.3. Informacija apie konkursą bus skelbiama interneto svetainėje www.vpvpmc.lt  

1.4. Konkurso Tikslas – lavinti mokinių kūrybiškumą, skatinti profesinių mokyklų dalijimąsi gerąja 

patirtimi, o profesijos mokytojams – tobulinti profesijos technologines ir informacinių technologijų 

kompetencijas. 

 

II. SKYRIUS.  KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

2.1.Konkurso užduotys: 

Kirpėjų rungtis: Vakarinė šukuosena. 

Kosmetikų/vizažistų rungtis: Vakarinis makiažas. 

 

2.2. Kirpėjų rungtis: Vakarinė šukuosena ant manekeno galvos. Visa darbo eiga yra 

filmuojama, įjungtas garso takelis.  

Kriterijai ir reikalavimai: Ateinant į patalpą kur vyks darbo filmavimas, manekeno galva turi būti 

tiesiais, atgal sušukuotais plaukais. Prieš konkurso pradžią negalima naudoti segtukų ir/arba suktukų. 

Plaukai negali būti iš anksto  sušukuoti, paruošti šukuosenos elementai. Dalyvis sukuria vakarinę 

šukuoseną atitinkančią šiuolaikinius konkursinių šukuosenų reikalavimus. Prieš pradedant darbą 

dalyvis prisistato.  

 

Plaukų ilgis. Manekeno plaukai turi ilgi. Plaukai gali būti ne vienodo ilgio ( sluoksniais iškarpyti). 

Plaukų sluoksnio ilgis mažiausiai 10 cm.  

Spalva. Manekeno plaukai turi būti nudažyti. Leidžiama naudoti tris harmoningai tarpusavyje 

susijusias spalvas įskaitant bazinę spalvą. Leidžiamos spalvos: balta, juoda, ruda, blond, sidabro, 

pastelinė violetinė, pastelinė rožinė, oranžinė. Draudžiama naudoti purškiamus spalvotus lakus, 

naudoti mėlyną ir žalią spalvas. 

Darbo įrankiai. Leidžiama naudotis visais šukuosenų formavimo įrankiais. Konkurso dalyviai gali 

naudoti žirkles, norėdami „pakoreguoti“ šukuoseną. 

Kosmetinės priemonės. Leidžiama naudoti įvairias kosmetines priemones skirtas šukuosenoms 

formuoti, standinti. 

http://www.vpvpmc.lt/
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Plaukų priauginimas ir kiti pastižo dirbiniai draudžiami. 

Papuošimai. Papuošalai šukuosenoje leidžiami, bet ne daugiau 1-2 vienetų. Bendra papuošalų 

apimtis turi būti ne didesnė kaip 10 proc. visos šukuosenos apimties.  

Manekeno rūbai turi būti pritaikyti prie šukuosenos stiliaus. 

Manekeno makiažas turi atitikti rungties temą. 

Teisėjai vertins formą ir techninį darbo atlikimą. 

Laikas 45 min. Papildomai skiriama 3 minutės drabužių sutvarkymui.  

Vertinimo taškai: nuo 21 iki 30 taškų. 

  

2.3. Kosmetikų/vizažistų rungtis: Vakarinis makiažas ant modelio.   

Visa darbo eiga yra filmuojama, įjungtas garso takelis.  

Vakarinis makiažas turi būti sukurtas pagal naujausias mados tendencijas. Pradedant darbą, modelio 

veidas turi būti paruoštas. Makiažo spalvos turi pabrėžti klientės veido bruožų ir odos privalumus. 

Modelis aprengtas trumpa juoda kokteiline suknele ir vakaro bateliais, galimi aksesuarai, tinkantys 

prie bendro įvaizdžio. Plaukų sušukavimas: klasikinis kuodelis. 

Kriterijai ir reikalavimai: 

Makiažo technika. Makiažas turi būti atliktas techniškai – matomas makiažo techninis sudėtingumas 

(spalvų kiekis ir perėjimai, linijų bei formų išraiška). 

Makiažo švara ir veido padengimas. Veido padengimas ir modeliavimas turi būti atliktas švariai – 

užmaskuoti modelio veido odos trūkumai, parinktas tinkamas kreminės pudros atspalvis, sluoksnio 

storis, tinkamas korekcijos techninis sprendimas. Turi būti išryškintas veido kompozicinis centras 

(akys arba lūpos). 

 

Makiažo spalvos. Akių šešėliavimas turi būti atliktas kokybiškai – šešėliavimui panaudota ne mažiau 

3 spalvų, spalvų perėjimai sulieti, švarūs, šešėliavimas tinkamas akių formai ir atliktas simetriškai. 

Akių šešėlių, skruostų bei lūpų spalvos dera tarpusavyje. Galima naudoti priklijuojamas blakstienas 

(kuokšteliais ar ištisines), klijuoti papildomas blizgias detales.  

Draudžiama. Naudoti trafaretą, negalima darbo vietoje turėti nuotraukų ar kitų pagalbinių vaizdinių 

priemonių,  negalima naudoti didelių priklijuojamų detalių.  Negalima naudoti grimo priemonių ir 

akvarelių. Modelis negali padėti meistrui atlikti makiažą.  Modelis negali būti su priaugintomis 

blakstienomis ar permanentiniu makiažu.  

Teisėjai vertins makiažo suderinimą su bendru modelio įvaizdžiu, naujausių mados tendencijų 

panaudojimu vakariniame makiaže. 

Laikas. 60 min. Papildomai skiriama 3 minutės modelio paruošimui, paskutinių detalių, aksesuarų 

uždėjimui, šukuosenos sutvarkymui. 

Vertinimo taškai: nuo 21 iki 30 taškų. 

2.4. Konkursui reikalingų patalpų ir įrangos aprašymas. 

2.5. Privaloma darbo vieta su veidrodžiu. 

2.6. Darbo vieta papildomai apšviečiama specialia lempa. 

2.7. Filmavimo metu patalpoje turi būti tylu, neturi būti fone judėjimo. 

 

III. SKYRIUS. KONKURSO DALYVIAI 
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3.1. Konkurso dalyviai –Lietuvos profesinio mokymo įstaigų grožio srities (kirpėjo, 

kosmetiko/vizažisto) pirminio ir tęstinio mokymo programų mokiniai. 

3.2. Konkurse gali dalyvauti po du mokinius iš kiekvienos mokymo programos. 

3.3. Kiekvienoje konkursinėje kategorijoje yra penkios prizinės vietos. 

3.4. Mokykla į teisėjų komisiją gali deleguoti didelę patirtį turintį profesijos mokytoją dalyvaujantį 

asmeniškai konkursuose arba ruošiantį mokinius konkursams. Mokykla turi užpildyti profesijos 

mokytojo/teisėjo anketą (4 priedas). Užpildyta anketa siunčiama el. paštu adresu: 

sigita.kutiene@vpvpmc.lt iki 2021 m. spalio 18 d.  

3.5. Komisijų narių skaičius priklausys nuo pateiktų dalyvių anketų skaičiaus.  

3.6. Dalyviai privalo pateikti užpildytas anketas (1,2,3 priedai). Užpildytos anketos siunčiamos el. 

paštu adresu: sigita.kutiene@vpvpmc.lt iki 2021 m. spalio 18 d. 

 

IV. SKYRIUS. KONKURSO LAIKAS 

 

4.1. Konkursas vyks nuo 2021 spalio 18 d.(registravimosi dienos) iki 2021 m. lapkričio 22 d.  

4.2. Dalyvių registracija vyks iki 2021 m. spalio 18d. 

4.3. Dalyviai anketas/paraiškas dalyvauti konkurse teikia el. paštu: sigita.kutiene@vpvpmc.lt 

 

V. SKYRIUS. KONKURSO SĄLYGOS 

 

5.1. Vienu metu filmuojamas tik vienas konkurso dalyvis. 

5.2. Visas darbo procesas filmuojamas stabilia kamera nuo pradžios iki pabaigos, nestabdant ir  su 

garso takeliu. 

5.3. Galutinį rezultatą reikia ir nufotografuoti : tiesiai, profiliu iš kairės ir dešinės ir 45 laipsniu kampu 

ant šviesaus ar neutralaus fono. 

5.4. Foto montažai (koliažai) padaryti iš dviejų ar daugiau nuotraukų yra negalimi. 

5.5. Filmuotoje medžiagoje konkurso dalyvis turi prisistatyti (vardas, pavardė, mokykla) 

5.6. Kirpėjo, kosmetiko/vizažisto konkursų darbus siųsti kiekvieno dalyvio ATSKIRAI. 

5.7. Nuotraukos negali būti publikuotos viešumoje viso konkurso metu, iki kol bus oficialiai 

paskelbti konkurso nugalėtojai. 

5.8. Filmuotą medžiagą ir darbų nuotraukas siųsti el. paštu konkursas@vpvpmc.lt naudojant  

wetransfer.com puslapį. Mokyklos atstovai per 3 darbo dienas turi sulaukti patvirtinimo el. laišką. 

5.9. Fotografijos ir visa filmuota medžiaga atsiunčiama iki 2021 lapkričio 22 d.  

5.10. Sugrupuoti darbai bus perduodami/persiunčiami kiekvienam komisijos nariui. 

5.11. Komisijos sprendimas bus galutinis ir neginčijamas. 

5.12. Gruodžio 6 d., apdovanojimų metu, komisijų atstovai pasiruoš pakomentuoti savo 

sprendimus. 

 

VI. SKYRIUS. APDOVANOJIMAS   

 

6.1. Visi konkurso dalyviai gaus diplomus, o  daugiausiai komisijos balsų surinkę darbai, bus 

apdovanoti laimėtojų diplomais ir mažomis dovanėlėmis. 

6.2. Laimėtojai bus skelbiami 2021 m. gruodžio 6 d. neeiliniame kirpėjų/kosmetikų/ vizažistų 

profesijos mokytojų susirinkime Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Dalyvauti 

šiame renginyje yra privaloma (po apdovanojimų vyks diskusija dėl naujo kompetencijų 

vertinimo) 

 

VII. SKYRIUS.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

7.1. Konkursą organizuoja ir vykdo: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Vilniaus 

paslaugų verslo profesinio mokymo centras. 

mailto:sigita.kutiene@vpvpmc.lt
mailto:sigita.kutiene@vpvpmc.lt
mailto:konkursas@vpvpmc.lt
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7.2. Konkurso dalyviai patvirtina, kad jų pateikta medžiaga atitinka autorių teisių bei kitus LR 

įstatymuose numatytus reikalavimus viešai informacijai. 

7.3. Fotografuojamas asmuo/modelis pasirašo sutikimo sutartį, kad leidžia viešai eksponuoti savo 

atvaizdą nuotraukose (3 priedas). 

7.4. Konkurso dalyviai neprieštarauja, kad rengėjai naudos dalyvio pateiktus asmens duomenis 

(mokinių vardus, pavardes ir amžių) konkurso vykdymo tikslais bei juos tvarkys vadovaujantis LR 

patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. 

7.5. Papildomą informaciją apie Konkursą teikia konkurso koordinatorė Sigita Kutienė, el. p. 

sigita.kutiene@vpvpmc.lt  , tel. +370 67510644 

mailto:sigita.kutiene@vpvpmc.lt

