
 1 

 

 

 

Ričardas Sviackevičius 

  
Gimimo metai: 1950 m. liepos 13 d. 

Mokslo laipsnis – profesorius  

Pedagoginė kvalifikacija – mokytojas ekspertas 

II vadybinė kategorija 

 

 

 

 

Ričardas Sviackevičius, vienas žymiausių Lietuvos akordeonistų, visą gyvenimą paskyręs 

akordeono menui . Siekdamas atskleisti akordeono muzikos įvairovę ir grožį, jis populiarino 

akordeoną kaip profesionalų instrumentą, formavo ir puoselėjo šio meno tradicijas.  

R. Sviackevičiaus nuopelnai Lietuvos akordeono kultūrai yra neįkainuojami. Jis yra puikus 

pedagogas, talentingas atlikėjas ir dirigentas ir  nenuilstantis visuomenės veikėjas. 

Darbo stažas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 31 metai. 

 

Išsilavinimas 

1965-1969 Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykla (akordeono specialybė) 

 1969-1974 Lietuvos valstybinė konservatorija (akordeono specialybė, liaudies instrumentų 

orkestro dirigento specialybė) 

 

Darbinė ir kūrybinė veikla 

1975-1978 Vilniaus 5-oji muzikos mokykla (akordeono mokytojas, skyriaus vedėjas) 

1975-2003 Vilniaus konservatorija (akordeono dėstytojas, akordeono skyriaus vedėjas; 

1978-1987 m. direktoriaus pavaduotojas neakivaizdiniam skyriui) 

Nuo 1988 m. 

darbo stažas 31 

metai 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje liaudies instrumentų ir akordeono 

katedros akordeono bei kamerinio ansamblio dėstytojas 

1986 m. Vilniaus akordeonistų draugijos pirmininkas. Rengiamų projektų vadovas 

Nuo 1988 m. Baltijos šalių akordeono muzikos tarybos pirmininkas 

 

1988 - 2006 Vienas pagrindiniu organizatorių rengiant Tarptautinius akordeono muzikos 

renginius (festivaliai, konkursai, seminarai) Vilniuje.  
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Nuo 1987 m.  Kviestinis tarptautinių konkursų vertinimo komisijos narys 

1988-2010 m.  Lietuvos akordeonistų asociacijos prezidentas 

1988 m.  Įkūrė akordeono ansamblio klasę 

Nuo 1990 m Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje liaudies instrumentų ir akordeono 

katedroje pradeda dėstyti  dirigavimo discipliną 

Nuo 1993 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje liaudies instrumentų ir akordeono 

katedroje pradeda dėstyti akordeonų orkestro discipliną. Vadovavo 27 metus. 

Orkestras koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. 

Nuo 1995 m.  Lietuvos muzikos akademijos senatas suteikė humanitarinių mokslų docento 

vardą. 

Nuo 1995 m.  LMTA liaudies instrumentų ir akordeono katedros akordeono sekcijos vadovas 

 

nuo 1999 Lietuvos muzikos akademijos senatas suteikė menų profesoriaus pedagoginį 

mokslo vardą. 

Nuo 2001 Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorius, Mokytojų tarybos 

pirmininkas, Metodinės tarybos pirmininkas, atestacijos komisijos pirmininkas. 

2002-2005 m.  Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos prezidentas 

 

 Nuo 2001 m.  Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorius 

Nuo 2005 m.  Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos tarybos pirmininkas 

 

Nuo 2005 m.  Respublikinių moksleivių dainų švenčių dirigentas ir meno vadovas 

 

Nuo 2010 m.  Lietuvos akordeonistų asociacijos tarybos pirmininkas 

 

 

Ryškiausi apdovanojimai 

1987 m. Lietuvos  aukščiausiosios tarybos prezidiumo suteiktas nusipelniusio 

dėstytojo garbės vardas 

2001 m. Maskvos Gnesinų muzikos akademijos sidabrinis diskas už nuopelnus 

akordeono menui 

1995, 2000, 2003, 2000,  

2009 m. 

2007, 2012, 2013,  

Lietuvos Respublikos prezidento padėkos raštai 

Lietuvos Respublikos ministro pirmininko medalis 

LR  Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštai 
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2010 m. 

2015,2016,2017,2018,2019 

2012 m. 

 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos medalis 

Vilniaus miesto mero padėkos raštai,  

LR seimo apdovanojimas už Lietuvos vardo garsinimą 

 

2000, 2003, 2007, 2010 

 

2019 m.  

 

 

 

2019 m. 

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro bei LR kultūros 

ministro padėkos raštai 

Lenkijos respublikos valstybinis  auksinio kryžiaus apdovanojimas už 

nuopelnus plėtojant Lietuvos ir Lenkijos kultūros puoselėjimą. 

 

Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos garbės medalis už nuopelnus 

vystant europinio lygmens Lietuvos akordeono kultūrą ir mokyklą , 

ilgametį pedagoginį darbą bei Lietuvos vardo garsinimą. 

 

Stažuotės 

1982 Sankt Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo konservatorija (Rusija) 

1984 P. Tchaikovsky valstybinė konservatorija (Ukraina)  

1994 Insbrukas (Austrija) 

1988   Maskvos Gnesinų muzikos akademija (Rusija) 

 

2000, 2003 Klingentalis (Vokietija) 

1990 Kastelfidardo (Italija) 

1999, 2006  Sanok (Lenkija) 

 

2007  Maskva (Rusija) 

 

2008       Ukraina (Kijevas) 

 

 

Kita patirtis 

▪ Tarptautinės akordeonistų konfederacijos CIA prie UNESCO narys 

▪ Lietuvos muzikų sąjungos valdybos narys 

 

Pedagoginė veikla 

Įkūrė ir vadovavo akordeonistų ansambliams  „Concertino“ ,  „Cantus“ , „Modus“, „Chill out“, su 

kuriais buvo pasiekta ryškiausių rezultatų ir laimėjimų. 

1978 m. Akordeonų kvintetas „Concertino“ – Tarptautinių konkursų laureatai  

1995-2002 m. akordeonų kvintetas „Cantus“ – Respublikinių ir Tarptautinių konkursų laureatai 

1995,1997,1998,1999 metais Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje. 
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1998 -2003 m. Studentų kvintetas „Modus“ – Dviejų Respublikinių ir  septynių Tarptautinių 

konkursų laureatai. 

2003-2007 m. sudentų trio „Chill out“ – Respublikinių ir Tarptautinių konkursų Italijoje ir 

Vokietijoje laureatai 

Per darbo metus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje paruošta apie 70 kamerinio ansamblio 

klasės studentų tapusių tarptautinių  ir respublikinių konkursų laureatai. 

 

Publikacijos 

 

▪ Instrumentavimo akordeonų ansambliams ir orkestrams pagrindiniai principai. V.: Lietuvos 

muzikų draugija, 1997 

▪ Metodiniai patarimai instrumentuojant akordeonų ansambliams ir orkestrams. Vokietija: 

Kamen, Karthause, 1998  

▪ Kompozicijos akordeonų orkestrui. Vokietija: Kamen, Internationale Musikverlage, 1997 

▪ Kompozicijos akordeonų ansambliams ir orkestrams (metodinės rekomendacijos, 

aranžavimas, redagavimas). Vokietija: Kamen, Internationale Verlagesgesellschaft, 1998 

▪ Mokymo programos: Akordeonų ansamblio programa (konservatorijų akordeono skyriams). 

V.: Lietuvos muzikų draugija, 1997  

▪ Mokymo programos: Akordeonų ansamblio programa (aukštajai muzikos mokyklai). V.: 

Lietuvos muzikų draugija, 1997  

▪ Kamerinių ansamblių programa (aukštajai muzikos mokyklai). V.: Lietuvos muzikų 

draugija, 1997  

▪ Pjesės akordeonų ansambliui (metodinės rekomendacijos, kūrinių aranžavimas, 

redagavimas). Vokietija: Kamen, Internationale Verlagesgesellschaft, 1999 

▪ Iš repertuaro akordeonų kvinteto „Concertino“ (kūrinių aranžavimas, redagavimas). 

Prancūzija: Akademie de Haguenau, 1998 

▪ Akordeonų kvinteto ,,Concertino“ repertuaro aranžuotų kūrinių rinkinys. Rusija: Sankt-

Peterburgas, 2002  

▪ Akordeonų kvinteto ,,Concertino“ repertuaro aranžuotų kūrinių rinkinys. Rusija: Sankt-

Peterburgas, 2004  

 

 

 

 

 

 


