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Mikas Vaitkevičius. Vokalinė-instrumentinė siuita „Susiradom smuiko raktą“, 

Ramutės Skučaitės eilės 

Dalys: 

1. Penklinė 

2. Natos 

3. Pauzė 

4. Lopšinė 

5. Kanklės 

6. Lamzdelis 

7. Birbynės daina 

8. Fagotas 

9. Smuikas 

10.  Rojaliai 

11.  Čelesta 

12.  Vargonai 

13.  Saksofonas 

14.  Trimitas 

15.  Fleita 

16.  Arfa 

17.  Muzika 

 

Atlieka – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ chorai: 

Jaunučių choras „Remeza“, vadovė vyr. mokytoja Saulutė Atminienė (1, 2, 3, 17). 

Instrumentinių specializacijų jaunučių choras, vadovė mokytoja metodininkė Dalia 

Puišienė (1, 2, 3, 5, 17). 

Jaunių choras „Cantus gracilis“, vadovas mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas, 

chormeisteris vyr. mokytojas Evaldas Steponavičius (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 

16, 17). 

Koncertmeisterė ekspertė Živilė Survilaitė (1-3, 5, 7, 9, 14, 16, 17). 

Koncertmeisterė metodininkė Aušra Varnelienė (4, 6, 8, 11, 13, 15). 

Solistai dainininkai: Mantvydas Jašinskas (4), Greta Goštautaitė (6), Feliksas Oskaras 

Klimas (8), Austėja Šavelytė (11, 15), Emilis Vinks (13). 

Instrumentiniai ansambliai ir solistai: fortepijoninis duetas – Giedrė Budriūnaitė ir 

Amelija Kaikarytė (10), akordeonų duetas – Aliona Kreč ir Tomaš Južakovas (12), 

Pijus Paulauskas, saksofonas (13), Maja Juchnevičiūtė, lamzdelis (6), Ainis Piaseckas, 

birbynė (7), mokytoja Viktorija Gečaitė, kanklės (5), mokytoja Edita Klapatauskienė, 

smuikas (9). 
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Solistų ir ansamblių mokytojai: mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas (8, 11, 15), 

mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas (4, 6, 13), Audronė Ruzgienė (10), Alma Vadeišienė 

(12), Laurynas Vaitkus (6, 7), Danielius Žimkus (13). 

Diriguoja Rolandas Aidukas 

Koncertą veda Dalia Puišienė 

 

 

Koncerto idėja – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktoriaus Gintauto Smolsko 

 

Organizatorius – Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“ (Rolandas Aidukas) 

 

https://www.lyramm.lt/ 

Taikos g. 47, LT-05260 Vilnius 

 

Mikas Vaitkevičius gimė 1931 m. rugpjūčio 12 d. Kaune. 1948 m. įstojo į Juozo Gruodžio muzikos 

mokyklą (dabar – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija), kur lankė akordeono, vėliau kompozicijos pamokas. 

Baigęs muzikos mokyklą vienerius metus dirbo akordeono specialybės mokytoju. 1946-1950 m. mokėsi 

Kauno politechnikume, jį baigęs buvo paskirtas dirbti į Kauno vilnonių audinių fabriką „Drobė“, kur dirbo 

technikos kontrolės inžinieriumi bei vadovavo meno saviveiklos kolektyvams: chorui, estradiniam orkestrui. 

Pasimokęs vienerius metus kompozicijos pas kompozitorių Vytautą Klovą, 1953 m. įstojo į Valstybinę 

konservatoriją, studijavo kompoziciją pas prof. Antaną Račiūną. Nuo 1959 m. dirbo pedagoginį darbą Vilniaus 

vaikų muzikos mokykloje Nr. 1 (dabar Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla), o nuo 1995 

m. – Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“. 1965 m. B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje įkūrė 

pirmąjį mūsų šalyje lengvosios muzikos skyrių, kuriam vadovavo iki 2002 metų. Kompozitoriaus mokiniai – 

tai Neda Malūnavičiūtė, Danutė Buklerevičiūtė-Strolienė, Meinardas Brazaitis, Marius Savickas, Beata 

Feldman, Haroldas Levinskas, Vytautas Labutis ir kiti.  

     Kompozitorius sukūrė virš 350 kūrinių. Tai instrumentinės pjesės akordeonui, pučiamųjų ir 

instrumentų ir akordeonininkų orkestrams, chorinės dainos, dainos solistams, vaikams. Jaunimui skirtos M. 

Vaitkevičiaus dainos – tai „Mėlynakė Rasa“, „Paklydo ramunė“. Visoje šalyje skambėjo populiariausios jo 

dainos „Vilniaus stogai“, „Jaunystė“ („Nuo saulės suskeldėjo lūpos...“), „Pienė“ („Švelnus pūkeli...“), 
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„Motinos valsas“, „Prisiminimų valsas“, „Laimės juosta“, „Obelėlė ir upelis“, „O ką aš daryčiau“, „Bobų 

vasara“, „Dainius ir dainelė“, „Brangiausia dovana“, „Pasakėlė“. M. Vaitkevičiaus dainas – „Obelėlė“, 

„Paklydo ramunė“, „Pienė“, „Obelėlė ir upelis“, „Malda už motinas“, „Raganėlės klumpaitės“, „Saulės 

lopšinė“, „Pavasario spalvos“, „Lietuvos giružė“, „Vilniaus stogai“ – įvairiuose koncertuose nuolat atlikdavo 

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ solistai, vokaliniai ansambliai ir chorai.  

     Kompozitoriaus kūriniai vaikams – tai ne tik dainos, bet ir operos-pasakos vaikams „Pupa ir seneliai“ 

(libretas Bronės Buivydaitės), „Voro vestuvės“ (eilės Justino Marcinkevičiaus), Mišios šv. Kazimiero garbei 

(liturginis tekstas),  vokalinė-instrumentinė siuita "Susiradom smuiko raktą" (eilės Ramutės Skučaitės).  

     Operos „Pupa ir seneliai“ premjera įvyko 2002 metų kovo 5 d. Lietuvos rusų dramos teatre, kur vyko 

kompozitoriaus jubiliejui skirtas koncertas. Pirmoje koncerto dalyje skambėjo Miko Vaitkevičiaus solo ir 

choro dainos, kurias atliko Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunučių choras (vadovė Dalia Puišienė) ir 

Irenos Argustienės-Laurušienės solinio dainavimo klasės moksleiviai. Operos premjeroje dalyvavo Vilniaus 

muzikos mokyklos „Lyra“ moksleiviai: solistai Anastasija Glazko, Martynas Varnelė, Agnė Meidutė, 

jaunučių (vadovė Saulutė Atminienė) ir jaunių chorai (vadovas Rolandas Aidukas, chormeisteris Evaldas 

Steponavičius), pianistė Aušra Varnelienė, mokytojų orkestras (dirigentas R. Aidukas). Operai scenografiją 

sukūrė Deimantas Populaigis, režisavo Nerijus Petrokas, choreografė Viktorija Reifonienė. Šis renginys buvo 

teigiamai įvertintas spaudoje: „Šis vakaras kūrybiškai nuteikė visą mokyklos kolektyvą ir muzikinei 

bendruomenei įrodė, kad muzikos mokyklos įstengia visuomenei pristatyti kompozitorius“, rašė savaitraštis 

„Literatūra ir menas“ (Nr. 12 (2891) 2002 m. kovo 22 d. – P. 13). 2003 m. opera „Pupa ir seneliai“ buvo 

įrašyta į garso kompaktinę plokštelę (Lietuvos kompozitorių sąjungos garso įrašų studijoje).  

    2004 m. Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras (dirigentas R. Aidukas) Vilniaus 

arkikatedroje pirmą kartą atliko Miko Vaitkevičiaus liturginės muzikos kūrinį – Mišias šv. Kazimiero garbei, 

o Lietuvos rusų dramos teatre įvyko operos-pasakos „Voro vestuvės“ premjera. Dalyvavo Vilniaus muzikos 

mokyklos „Lyra“ solistai, visi trys chorai ir mokytojų orkestras (scenografas Deimantas Populaigis, režisierius 

Nerijus Petrokas, choreografė Viktorija Reifonienė, dirigentas Rolandas Aidukas). Šios operos pristatymas 

buvo surengtas Vilniaus Mstislavo Dobužinskio vidurinėje mokykloje. 

     Paskutinysis kompozitoriaus kūrinys – vokalinė-instrumentinė siuita „Susiradom smuiko raktą“ buvo 

atliktas 2006 m. lapkričio 10 d. autoriniame jubiliejiniame koncerte „O kur jūs, mano mokiniai?“ Lietuvos 

nacionalinėje filharmonijoje, dainavo Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ solistai ir chorai, grojo Vilniaus 

Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos simfoninis orkestras (meno vadovas ir dirigentas Modestas 

Pitrėnas). 

Nuo 2008 m. vyksta respublikiniai Miko Vaikevičiaus festivaliai-konkursai, kuriuos organizuoja 

Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“. 

      Kompozitorius Mikas Vaitkevičius tragiškai žuvo 2006 m. lapkričio 11 d. autokatastrofoje Vilniuje. 

Šviesus jo atminimas visada išliks mūsų širdyse.  

 


