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Mikas Vaitkevičius 1931 m. gimė Kaune. Privačiai mokėsi groti fortepijonu, pats pramoko
groti akordeonu.
1946–1950 m. Mikas Vaitkevičius mokėsi Kauno politechnikume Pramonės mechanikos ir
įgijo mechaniko techniko specialybę. Studijuodamas aktyviai dalyvavo meno saviveikloje, subūrė
kapelą ir jai vadovavo. Kapela atlikdavo šventines programas ir grodavo šokių vakarėliuose.
M. Vaitkevičiaus amžininkai absolventai prisimena įspūdingai atliktą muzikinę jų laidos
diplomų įteikimo – išleistuvių programą.
Po Kauno politechnikumo baigimo M.
Vaitkevičius dirbo technikos kontrolės inžinieriumi
Kauno audinių fabrike „Drobė“. Čia subūrė pirmąjį
nedidelį ansamblį, akomponavo fabriko chorui.
Lygiagrečiai studijavo Kauno J. Gruodžio muzikos
mokykloje akordeono klasėje, subūrė ir vadovavo
moksleivių estradiniam orkestrui. Baigęs muzikos
mokyklą vienerius metus dirbo akordeono specialybės
mokytoju, mokėsi kompozicijos pagrindų pas
kompozitorių Vytautą Klovą, vėliau, nuo 1953 m. tęsė
kompozicijos
studijas
Lietuvos
valstybinėje
konservatorijoje. 1975-1977 m. Lietuvos valstybinės
konservatorijos Klaipėdos fakultete studijavo orkestrinį
dirigavimą.
M. Vaitkevičius buvo Vilniaus B. Dvariono
muzikos mokyklos akordeono mokytojas. 1975 m. įkūrė
Lengvosios muzikos skyrių ir jam vadovavo, išugdė
daug akordeonininkų ir estrados dainininkų. Dirbo
Kauno politechnikumo (dabar Kauno
muzikos vadovu įvairiose moksleivių stovyklose, buvo
technikos kolegija) absolventas Mikas
“Dainų dainelės” konkursų vertinimo komisijos narys,
Vaitkevičius
1965 ir 1970 - respublikinių dainų švenčių dirigentas.
Nuo 1995 m. dirbo pedagoginį darbą Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“, kur vadovavo
estrados skyriui. Pelnė mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją.
M. Vaitkevičius labiausiai žinomas kaip estradinės muzikos kūrėjas. Dar studijų metais
parašė nemažai dainų, pjesių fagotui, smuikui, styginių orkestrui. 1958 m. įkūrus Lietuvos radijo ir
televizijos lengvosios muzikos orkestrą, kurį laiką grojo jame akordeonu bei pradėjo jam rašyti dainas
ir estradines pjeses.
M. Vaitkevičius iš viso parašė daugiau kaip 450 įvairių kūrinių: apie 300 dainų solistams,
vokaliniams ansambliams ir chorams, per 30 instrumentinės estradinės muzikos kompozicijų,
muzikos pučiamųjų orkestrui, akordeonui ir vaikams.
Iš Kauno technikos kolegijos muziejaus archyvų

