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VI Tarptautinis  jaunųjų pianistų  fortepijoninės muzikos konkursas, 

skirtas Leonui Povilaičiui atminti 
 

1. Konkurso tikslai ir uždaviniai: 

• Paminėti L. Povilaitį - kompozitorių, pianistą, pedagogą, ypač daug rašiusį 
jauniesiems pianistams, skatinusį ir siekusį, kad kompozitoriai, pedagogai ir 
moksleiviai bendromis pastangomis puoselėtų savo nacionalinę muzikinę 
kultūrą.  

• Tęsiant L. Povilaičio idėjas, sėti lietuviškos muzikos grūdą ne tik įvairiuose 
Lietuvos kampeliuose, bet ir už jos ribų. 

 

• Padėti lavinti mokinių muzikalumą, jų fantaziją, estetinį skonį, meilę muzikai ir 
potraukį darbui, atskleisti ir plėtoti jaunųjų talentų atlikimo meno profesinius 
įgūdžius. 

  

• Skatinti fortepijono specialybės pedagogus domėtis lietuvių kompozitorių 
kūryba ir plėsti muzikos mokyklų repertuarą. 

  

• Skatinti  muzikos mokyklų pedagogus bendradarbiauti, plėtoti metodines 
žinias, pedagoginę praktiką ir dalykinę kompetenciją. 

 

2. Konkurso sąlygos : 

Konkurse kviečiami dalyvauti  muzikos, meno mokyklų ir gimnazijų fortepijono 
skyrių moksleiviai. 

Konkurso dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes: 

A grupė – (gimę 2010 m. lapkričio 16 d. ir vėliau) 
B grupė – (gimę 2007 m. lapkričio 16 d. ir vėliau) 
C grupė – (gimę iki 2007 m. lapkričio 16 d.) 
  

Konkurso dalyvių programa: 
 
 Kiekvienas dalyvis skambina 2 kūrinius: 

1. L. Povilaičio kūrinį. 
2. Laisvai pasirinktą kūrinį. 

 
3. Konkurso tvarka : 

 
Konkursas vyks 2019 m. lapkričio mėn. 16 d.  (Tikslus laikas bus skelbiamas vėliau) 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos didžiojoje salėje. Adresas: Karklėnų 9 
(Negalintys dalyvauti  informuoja organizatorius) 

Konkurso dalyvių mokestis 18 € 
 

Dalyvių paraiškos pateikiamos elektroniniu būdu – adresu :  

nvmuzikosmokykla@gmail.com  arba i.zilinskiene@gmail.com 

arba paštu –„Jaunųjų pianistų  fortepijoninės muzikos konkursui“                            
adresu   Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Karklėnų 9 LT-11223  Vilnius, 



Lietuva, iki 2019 m. spalio 16 d. (galioja pašto spaude nurodyta paraiškos 
išsiuntimo data arba elektroninės paraiškos pateikimo laikas). Prie paraiškos 
pridedama (atsiunčiama) asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija. 

4. Rekvizitai dalyvio mokesčio apmokėjimui: 

 
Gavėjas: Biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

Atsiskaitomoji sąskaita: LT914010042403921808 

Bankas: AB DNB bankas 

SWIFT: AGBLLT2XXXX 

Suma: 18,00 EUR 

Mokėjimo paskirtis: dalyvio vardas, pavardė, už konkursą „L. Povilaičiui 
atminti“) 

 

5. Dalyvių apdovanojimai: 

Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais.     
Konkurso laureatai ir diplomantai - specialiais diplomais ir atminimo dovanėlėmis. 

6. Vertinimo komisija: 

Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš konkurso pradžią. 
Vertinimo komisija bus sudaroma iš pripažintų atlikėjų, atlikimo meno pedagogų.   
Vertinimo komisijos sprendimai neapskundžiami. 
 

7. Konkurso organizatorius 
 
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla. 
Projekto vadovas – mokyklos direktorius prof. Ričardas Sviackevičius 
Projekto koordinatorė – mokyklos meno vadovė Ingrida Milašiūtė 
Projekto meno vadovės: mokytoja metodininkė Irena Žilinskienė, fortepijono skyriaus 
vedėja vyr. mokytoja Ieva Maceinaitė   
 
Informacija teikiama:  
 
 +370 6 00 33447 - Irena  Žilinskienė          

i.zilinskiene@gmail.com 
 
Tel./ faksas (8-5) 267 47 18 
 
  
Aktuali informacija ir papildymai apie konkursą bus skelbiami  Naujosios Vilnios 
muzikos mokyklos tinklapyje www.nvmm.lt 
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