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Pageidaujamas darbas ar Architektas, projektų vadovas;
profesinės veiklos sritis
Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos

Nuo 2008 05 (Pakviestas dirbti) Architektas, projektų vadovas; (periodiškai l.e.p. direktoriaus pareigas)

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Projektavimas, projektų valdymas;

Darbovietės pavadinimas ir adresas

UAB „Regroup projektavimas“; Lukiškių 5-201; Vilnius;

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
Darbovietės pavadinimas ir adresas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Projektavimas (ypatingų pastatų grupė), teritorijų planavimas(detalieji, specialieji planai),
konsultavimas, projektų valdymas, statybą leidžiantys dokumentai;
Nuo 2005 04 (Pakviestas dirbti) – iki 2008 05;
Architektas, projektų vadovas;
Projektavimas, teritorijų planavimas, projektų valdymas;
Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“; Konstitucijos pr. 3; Vilnius.
Projektavimas, teritorijų planavimas;
Nuo 2004 11 (Pakviestas dirbti) – iki 2005 04;
Jaunesnysis mokslo darbuotojas;

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Moksliniai urbanizuotų teritorijų tyrimai; įvairaus rango teritorijų tvarkymo koncepcijų rengimas;
urbanistinių ir architektūrinių objektų projektavimas;

Darbovietės pavadinimas ir adresas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, urbanistinės analizės mokslo laboratorija;

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos

Moksliniai tyrimai, projektiniai darbai, ekspertizės, recenzijos, konsultavimas;
Nuo 2002 10 (Įsidarbinau) – iki 2003 01
Architektas;

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Projektavimas;

Darbovietės pavadinimas ir adresas

UAB „Šiltas namas“

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka
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Projektavimas, teritorijų planavimas, konsultavimas, statybos priežiūra ir valdymas;
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Išsilavinimas
Datos
Kvalifikacija
Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai

2004 04
Architektūros magistras
Architektūra, kompleksų architektūra, urbanistika;

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
pavadinimas ir tipas

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)

Lietuvių kalba

Kita kalba(-os)
Įsivertinimas

Supratimas

Europos lygmuo*

Klausymas

Kalbėjimas

Skaitymas

Bendravimas žodžiu

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu

Anglų

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

Rusų

B2

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

B1

Pažengęs
vartotojas

* Bendrieji Europos kalbų metmenys

Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos







Organizaciniai gebėjimai ir
kompetencijos
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir
kompetencijos

Meniniai gebėjimai ir kompetencijos
Vairuotojo pažymėjimas(-ai)
Mokslo darbas(-ai)




Vadovavimo patirtis. Nuo 2000 iki 2001 - VGTU tautinių šokių ansamblio prezidentas (apie
60 dalyvių);
Nuo 2005 Vilniaus miesto liaudies muzikos ir šokių ansamblio VILNIS tarybos narys;

Gerai moku naudotis „Microsoft office“ programomis (Word, exel, powerpoint),
Gerai moku naudotis grafinio dizaino programomis: AutoCAD, CorelDraw, SketchUP, V-Ray;
Naudojimosi GIS duomenų bazių programomis (ESRI Arc View) pagrindai, TPDRIS sistemos
naudotojas, Infostatyba sistemos naudotojas, registruotas ZPDRIS sistemoje, kaip rengėjas.

Groju gitara, kontrabosu.
B kategorija
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Komandos dvasios pojūtis;
Geras sugebėjimas prisitaikyti daugiakultūrėje aplinkoje, kurią išsiugdžiau stažuodamasis ir
dirbdamas užsienyje: 1995 dvi savaitės pagal mainų programą Pontinia mieste Italijoje,
1998 dvi savaitės pagal mainų programą Kristiansand mieste Norvegijoje, 2002 tris savaites
dirbau Hamburgo mieste Vokietijoje Summer academy „Baltic Planet“
Puikūs komunikaciniai gebėjimai, kuriuos įgijau ir tobulinu nuo 2000 dalyvaudamas liaudies
meno ansamblių veikloje, kėkvieną vasarą kartu su ansambliu dalyvaudamas
tarptautiniuose folkloro festivaliuose ne tik europoje bet ir už jos ribų.
2014 m. Profesinė stažuotė Švedijoje (Malmė) ir Danijoje (Kopenhaga).

Mokslo darbas: „Vilniaus miesto teritorijos tarp K. Narbuto, Paribio ir Ukmergės gatvių
plėtojimo galimybių tyrimas“. Vadovas prof. A. Vyšniūnas.
Mokslo darbas: „Neries upė Vilniaus miesto urbanistinėje struktūroje.“ Vadovas
prof. A. Vyšniūnas;
Mokslo darbas: „Akropolio“ komplekso teritorijos architektūrinė – urbanistinė analizė ir
plėtros galimybių studija. Vadovas prof. A. Vyšniūnas;
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Papildoma informacija






2004 10 Lietuvos architektų sąjungos nominacija už geriausią diplominį darbą;
2004 m. Lietuvos Architektų sąjungos pastato Vilniuje priestato projekto
architektūrinis konkursas (su archit. A. Vyšniūnu, J. Vaškevičiumi, R. Stupak);
Konkursas: AB „Lietuvos dujos“ administracinio pastato Vilniuje fasadų renovacija –
III vieta;
2005 m. AB „Hansa bankas“ centrinės būstinės pastato Konstitucijos pr. Vilniuje
projekto architektūrinis konkursas (su archit. V. Stupak, M. Kurtinaičiu, G. Gaidjurgiu,
R. Stupak).



2007 m. architektų kūrybinė stovykla Nidoje, Nidos centrinės dalies urbanistinio
sutvarkymo pasiūlymas. (su archit. R. Stupak, A. Bakanovu)



2007 m. Vokiečių g. 10/ Ašmenos g. 8 pastato pritaikymas visuomeninių organizacijų veiklai
bei Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų bibliotekai įrengti (ypatingas
statinys, ~1500m2) PV - G. Degesys; PDV - V. Brezgys; Architektas - R. Kazickas.;
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2008 Konkursas: Tauro kalno teritorijos tarp Pamėnkalnio, Sierakausko, Čiurlionio ir
Tauro gatvių urbanistinės plėtros konkursas – Paskatinamoji premija (su archit.
P.Kisieliu, J.Pakšiene)
2009 Paroda konkursas Vilniaus architektūra 2007-2008; Architektūros parkas. Vilnelės
upės rekreacinių erdvių sistema; pripažintas 2008 metų geriausiu projektu. (kartu su
archit. R.Stupak, archit. N. Siciūnu, archit. V. Stupak, S. Pamerneckio kūrybine grupe,
SADD, Paleko ARCH studija, PUC_Platform for Urban Culture, Processoffice, Archartelė ir
partneriai, ADS)
2011 metų gegužės 19 dieną, kuomet Vytautas Kernagis būtų šventęs savo 60-ąjį gimtadienį,
Vilniuje ant Kaštonų g. antrojo namo, kuriame Vytautas gyveno iki 1980 metų, sienos buvo
atidengta atminimo lenta.Tai vienas iš Vytauto šešiasdešimtmečiui skirtų, jo atminimo
įamžinimo projektų.Dėkojame architektui Rimvydui Kazickui. (V.Kernagio fondas).
2011-10-21 Vilniaus Gedimino prospekte, Brode, stovi paminklinis suoliukas Maestro
Vytauto Kernagio kūrybinio kelio pradžiai pažymėti. Skulptūra vaizduoja 1965-1980 metais
čia stovėjusį suoliuką su į jo dešinį šoną atremta gitara ir simbolizuoja tais metais vykusį
Brodo vaikų judėjimą, kurio vienu iš lyderių buvo Maestro Vytautas Kernagis. Paminklinio
suoliuko idėją kūnu pavertė skulptorius Danielius Sodeika ir architektas Rimvydas Kazickas.
2012 m. Paminklas skirtas A. Aramino filmo „Maža išpažintis“ herojui Beniui, kurį 1971
metais suvaidino Vytautas Kernagis. Paminklas stovi Bardų skvere Nidoje. Skulptorius
Romas Kvintas, architektas Rimvydas Kazickas.
2013m. Vienbutis gyvenamasis namas (Užsakovas, PV,architektas,rangovas -R.Kazickas )
2007 - 2016 m. apie 500ha. Gulbinuose teritorijos urbanistinė plėtros koncepcija, bei
detalieji planai (Paskutinis patvirtintas 2016 vasarą). Projekto vadovas Rimvydas Kazickas
2016 m. Viešbūtis Didlaukio gatvėje (Ypatingas statinys, išimtas statybą leidžiantis
dokumentas) PV, architektas Rimvydas Kazickas.
2016-06 Viešosios erdvės Lazdynuose tarp Erfurto ir Architektų g. sutvarkymo koncepcija
(3,4ha) autorius.
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