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Alvydo Žičkio ekslibrisas – tarptautinio konkurso Londone laureatas, 2020. 

 

Architektas Alvydas Žickis gimė 1952 m. balandžio 2 d. Jurbarke, tad šiemet pasitinka 

jubiliejinę gyvenimo sukaktį. 1971–1976 m. jis studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute 

(vėliau – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VGTU, dabar – VILNIUS TECH) 

Architektūros fakultete. 1974–1979 m. dirbo Valstybinio statybos reikalų komiteto skaičiavimo 

centre Kaune inžinieriumi programuotoju, užsiėmė skaičiavimo technikos taikymo architektūros ir 

urbanistikos projektuose klausimais. 1979–1984 m. A. Žickis – Centrinio miestų statybos mokslinio 

tyrimo ir projektavimo instituto Maskvoje aspirantas (dabar – doktorantas) ir jaunesnysis mokslinis 

bendradarbis. 1985–1990 m. dirbo architektu Miestų statybos projektavimo instituto (MSPI) Kauno 

skyriuje, projektavo gyvenamųjų namų kvartalus.  

1990–1991 m. A. Žickis vadovavo Kauno miesto valdybos Miesto vystymo skyriui, 1992–

1993 m. – Vilniaus miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyriaus Generalinio plano 

poskyriui. 1993 m. jis šešis mėnesius stažavo Hanoverio miesto (Vokietija) statybos ir planavimo 

tarnyboje. A. Žickis 1994–2018 m. dirbo VGTU, Urbanistikos ir Architektūros katedrų dėstytojas  

docentas. Nuo 2012 m. A. Žickis – Želdininkystės (dabar – kraštovaizdžio dizaino) programos 

dabartinėje Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje dėstytojas, docentas. Per 

dešimtmetį šią programą baigė per 30 absolventų.   

A. Žickis yra Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) narys steigėjas, daugelio 

kadencijų nuo 1995 m. valdybos narys, 2005–2009 m. buvo LKAS pirmininkas, 2006 m. jis sukūrė 

ir iki 2012 m. tvarkė LKAS tinklalapį. A. Žickio kūrybiniai darbai daugiausia susiję su miestų ir 

kraštovaizdžio planavimu. Jis dalyvavo planuojant Kauno ir Vilniaus plėtotę. Nuo 1990 m. 

bendradarbiauja su kraštovaizdžio architektu Regimantu Pilkausku. Parengė per 60 miesto 

planavimo, kraštovaizdžio architektūros ir architektūros projektų, dalyvavo daugiau kaip 15 

kūrybinių konkursų, laimėjo dešimtį įvairių lygių premijų, publikavo per 50 mokslo ir mokslo 

populiarinimo straipsnių, skaitė pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose.   



Svarbesni jo darbai ir projektai: kartotinio sublokuoto namo (su V. Žickiene) ir sublokuotų 

namų kvartalų Kaniūkuose ir Marvelėje Kaune projektai (1988); Vilniaus plėtros samprata II (1994; 

su A. Guču, R. Pilkausku, V. Jonaičiu ir E. Povilaičiu); Lukiškių aikštės Vilniuje konkursiniai 

projektai (1995, 1997, 2007, 2010; su R. Pilkausku); Utenos miesto želdynų schema (1997; su 

R. Pilkausku, UAB „Želdynai“); 30 ha teritorijos tarp Europos pr. ir Lakūnų plento Kaune 

konkursinis projektas (2015; su R., M. ir V. Pilkauskais, UAB „Želdynai“), daugiabučių namų 

kvartalo Vilniuje projektas (2016, su R. Žickyte). 2020 m. LKAS narys A. Žickis tapo tarptautinio 

ekslibrisų (knygos ženklų, ex libris) konkurso laureatu. Jis yra Lietuvos architektūros meno tarybos, 

nuo 2020 m. veikiančios prie Kultūros ministerijos, narys.  

 

 
 

Lukiškių aikštės pertvarkymo pasiūlymas. Regimantas Pilkauskas ir Alvydas Žickis, 2018. 

 

Knygoje Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai 2008–2018 pristatomi keturi A. Žickio su 

bendraautoriais parengti projektai ir du kritiniai straipsniai. Kritinio mąstymo ir ryžto jį parodyti, 

ginčytis, oponuoti kitų darbams ir idėjoms A. Žickiui tikrai netrūksta. Jo publikacijos pasižymi 

individualiomis įžvalgomis, aiškiai ir aštrokai išsakoma nuomone, urbanistiniais argumentais. Daug 

dėmesio skyrė Vilniaus Lukiškių aikštės temai (viena iš pastarųjų publikacijų: „Lemtingos Lukiškių 

aikštės pertvarkymo klaidos“ – Kultūros barai, 2021, Nr. 2), kitoms Vilniaus miesto planavimo ir 

architektūros problemoms (pvz., „Miesto planavimo klaidas primins bokštas“ – Statyba ir 



architektūra, 2016, Nr. 5, p. 112–115;  Vilniečių pamėgtą zoną perskros automobilių tiltas? – LKAS 

žinios, 2017 m. gegužė, Nr. 114–115). Įdomių A. Žickio publikacijų (vieno ir su bendraautoriumi) 

yra išties daug – atsiverskite Regimanto Pilkausko knygų Miesto želdynų plėtotė (1 ir 2 dalys, 2019, 

2020) literatūros sąrašus ir rasite po keliolika pozicijų abiejose knygose. Tarp jų ir 30 metų senumo 

R. Pilkausko ir A. Žickio  publikacija „Types of Lithuanian landscape as a basis for urban 

development“ tarptautiniame leidinyje Ekistics, (1994, vol. 61, No 364/365, pp. 38–49). Daug 

urbanistikos ir kraštovaizdžio architektūros įžvalgų A. Žickis pateikė Aplinkos ministerijos užsakyto 

darbo ataskaitoje Viešųjų erdvių reglamentavimo teisinėje sistemoje analizė ir išvados (LKAS, 2019; 

darbo koordinatorius Mantas Pilkauskas). 

Žinoma, vienas puikiausių 70-metį pasitinkančio  jubiliato kūrybos ir pedagogikos darbų yra 

dukra Giedrė Žičkytė, garsi kino režisierė ir prodiuserė. Linkime kūrybinio polėkio ir sėkmių 

jubiliatui ir jo artimiesiems.  
 

Steponas Deveikis, LKAS asocijuotas narys         

 


