
CURRICULUM VITAE 

Vardas ir pavard÷ POVILAS VELIKIS 

Gimimo data 1980 07 31 
 

Įgytas mokslo laipsnis ar kvalifikacija  Studijų laikotarpis Institucija  
Muzikos magistro kvalifikacinis 
laipsnis ir mokytojo profesin÷ 
kvalifikacija, muzikos pedagogikos 
(specializacija – akordeonas) studijų 
programa (kodas 62101M109) 

2004 - 2006 Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) 

Muzikos magistro kvalifikacinis 
laipsnis ir atlik÷jo profesin÷ 
kvalifikacija, atlikimo meno 
(specializacija – akordeonas) studijų 
programa (kodas 62101M101) 

2004 - 2006 Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) 

Muzikos bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis ir atlik÷jo profesin÷ 
kvalifikacija, atlikimo meno 
(akordeono) studijų programa (kodas 
61201M101) 

2000 – 2004 Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) 

 

VDU Muzikos akademijoje d÷stomi dalykai (2 metų laikotarpiu) 
Dalyko pavadinimas Studijų pakopa 

Specialyb÷ (akordeonas)  bakalauro  magistro 
Ansamblis   bakalauro  magistro 
Aranžuot÷  bakalauro  magistro 

 

Darbo patirtis  
Institucija  Metai  Užimama pozicija/ pareigos  

VDU Muzikos akademija 2012 iki dabar Asistentas 
Internetin÷ svetain÷ akordeonas.lt 2007 iki dabar Įkūr÷jas ir administratorius 
VšĮ „Subtilu-Z“ 2008 iki dabar  Direktorius 
Utenos kultūros centras 2004 iki dabar Ansamblio vadovas 
Širvintų kultūros centro Kernav÷s kultūros namai 2006 - 2009 Kultūros namų direktorius 
Naujosios Akmen÷s muzikos mokyklos Papil÷s filialas 1998 – 2000 Akordeono specialyb÷s 

mokytojas 
 

2012  Kompaktin÷ plokštel÷ „Strong Insertion“ su instrumentine 
grupe „Subtilu-Z“ 

2012, 2011 Dalyvavimas „Didžiajame muzikos parade“ 
2012 Projektas su Asta Krikščiūnaite  

Reikšmingiausi meniniai 
darbai  
(koncertai, fondiniai įrašai, 
kompaktin÷s plokštel÷s, 
kūriniai, kino ir televizijos 
filmai, spektakliai, meno 
projektai, vaidmenys) 
 
(5 metų laikotarpiu) 
nurodyti daugiausiai 5 
darbus 

2009 Kompaktin÷ plokštel÷ „Pradžia“ su instrumentine grupe 
„Subtilu-Z“ 

 

 



2011 „Didžiojo muzikos parado“  žiūrovų simpatijų prizas 
„Auksinis diskas - 2011“ (su instrumentine grupe “Subtilu-Z”) 

2011 Tarptautinis akordeonistų konkursas "Vilnius 2011", 
ansamblių kategorija – I vieta. (su instrumentine grupe 
“Subtilu-Z”) 

2010 Apdovanotas prezident÷s Dalios Grybauskait÷s pad÷kos raštu 
už laim÷jimus tarptautiniuose konkursuose 

Apdovanojimai (nurodyti 
daugiausiai 5) 

2009 Konkurse „Citta di Castelfidardo“ (Italija). Ansamblių 
kategorija – III vieta (su instrumentine grupe “Subtilu-Z”) 

 

Kvalifikacijos k÷limas 
(dalyvavimas mokslin÷se 
konferencijose, 
meistriškumo pamokose, 
seminaruose  (5 metų 
laikotarpiu) 
Nurodyti ne daugiau 5 

2012 VDU organizuotas seminaras „Šiuolaikinio repertuaro 
akordeonui atlikimas ir interpretacija“ 

 

2011 Respublikinio 
akordeonistų konkursas 

Žiuri narys 

2008 Muzikų sąjunga Narys 

Dalyvavimas 
organizacijose, mokslinių 
žurnalų redkolegijose,  
konkursų komisijose, 
ekspertin÷je veikloje 

2009 Asociacija LATGA Narys 

 

Užsienio kalbų mok÷jimas  Anglų- gerai 
Rusų- gerai 

 


