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Išsilavinimas:
1972-1976
1979-1984
1995-1997
2002-2007

Vilniaus statybos technikume (nuo 2008 m. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija) baigtas
architektūros specialybės kursas;
Vilniaus inžinerinio statybos instituto (VISI) Miestų statybos katedroje baigtos miestų statybos
specialybės studijos;
VGTU Urbanistikos katedroje įgytas architektūros magistro kvalifikacinis laipsnis;
VGTU Urbanistikos katedroje parengta ir apginta humanitarinių mokslų (03H) daktaro disertacija.

Kvalifikacijos kėlimas:
1997
2004
2013
2013
2014
2015
2016

Krokuvos vaivadijos tarptautinė vasaros miesto planuotojų stovykla (Summer School – Cracow 1997);
Stažuotė Europos Urbanistinės aplinkos akademijoje (Berlynas) (The European Academy of the Urban
Environment of Berlin).
Stažuotė Bruno technologijos universitete (Čekija).
Stažuotė J.E.Purkyne Usti nad Labem universitete (Čekija) pagal ERASMUS mokymo mobilumo
programą.
Stažuotė Zalcburgo Taikomųjų mokslų universitete (Austrija) pagal ERASMUS+ mokymo mobilumo
programą.
Stažuotė Porto Politechnikos institute /Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão do Instituto
Politécnico do Porto/ pagal ERASMUS+ mokymo mobilumo programą.
Stažuotė Bolonijos universitete (Italija) pagal ERASMUS+ mokymo mobilumo programą.

Paskaitų dėstymo vizitai:
2014

Paskaitų dėstymo vizitas Veimaro Bauhaus universitete (Vokietija) pagal ERASMUS dėstymo
mobilumo programą.

Narystė:
nuo 1994
nuo 1997
2005-2008
2009-2014

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narys /nuo 2016 m. Lietuvos kraštovaizdžio architektų
sąjungos Ekspertų tarybos pirmininkas/.
Lietuvos architektų sąjungos narys.
Baltijos miestų sąjungos Urbanistinio planavimo komisijos valdybos narys.
Etninės kultūros globos tarybos narys. Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr.
XI-436 “Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties”. (Žin., 2009.10.01, Nr. 117-4995).

Darbo patirtis:
1987–1990
1990–1995
1995–2008
2007–2015
2008–2010
nuo 2010
2011–2013
nuo 2013

Vilniaus statybos technikumo (nuo 2008 m. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija) dėstytojas.
Trakų raj. savivaldybės Architektūros, urbanistikos ir aplinkos apsaugos sk. viršininkas – rajono vyr.
architektas.
Vilniaus m. savivaldybės administracijos MPD Bendrojo ir specialiojo planavimo skyriaus vedėjas.
VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Miestų statybos katedros docentas.
LR Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius.
VGTU Architektūros fakulteto Architektūros instituto direktorius.
VGTU Architektūros fakulteto Architektūros instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.
VGTU Architektūros fakulteto Dizaino katedros docentas, vedėjas.

Kalbos: lietuvių (gimtoji), anglų, rusų, vokiečių.
Kvalifikacija:
nuo 2003
2005

Atestuotas architektas-ekspertas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 739, išduotas LR Aplinkos ministerijos).
Išduotas pažymėjimas kompiuterinio raštingumo licencija /European Computer Driving License Nr. LT
005738, Issued by ECDL Lithuania/.

Mokslo ir ekspertinės veiklos interesų sritys:
Kraštovaizdžio architektūra ir planavimas; Daiktinės aplinkos dizaino harmonizavimo problemų tyrimai; Etnokultūra;
Taikomojo meno ir pramoninio dizaino raidos tyrimai; Darni gyvenamoji aplinka; Miestų planavimas ir
projektavimas; Teritorijų planavimo, architektūros ir želdynų reglamentavimo tyrimai; Viešos ir privačios partnerystės
bei visuomenės dalyvavimo miestų architektūros formavimo procese tyrimai.
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Publikacijos /pridedama: http://ar.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/dizaino-katedra/kontaktai/52068 /
Per laikotarpį nuo 2000 iki 2016 m. paskelbė apie 50 mokslo publikacijų, jų tarpe monografiją, keletą mokymo ir
metodinių priemonių, straipsnius periodiniuose ir vienkartiniuose recenzuojamuose leidiniuose ar šviečiamosios
profesinės spaudos šaltiniuose.

Projektai
Jakaitis, J. per laikotarpį nuo 2000 iki 2016 m. yra parengęs, vadovavęs vienas ar su bendraautoriais apie 40
projektų (jų tarpe mokslo, architektūrinio projektavimo ir interjero dizaino, teritorijų planavimo dokumentų,
kraštovaizdžio architektūros ir meno dabų).

Dėstomos disciplinos įskaitant bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijas:
Miestų planavimas, Kraštovaizdžio architektūra; Pramoninio dizaino ir taikomojo meno raida; Kompleksinis
planavimas; Socialinis ir ekonominis planavimas; Planavimo reglamentavimo ir demokratijos raidos tyrimai;
Architektūros ir dizaino sąveikos tyrimai; Šiuolaikinio daiktinės aplinkos dizaino raidos tendencijos.

Baigiamosios nuostatos/apdovanojimai:
-

-

Jakaitis, J. 2002 „Už išteklių planavimo ir valdymo pažangios sistemos sukūrimą ir įdiegimą Vilniaus m.
savivaldybėje“ apdovanotas Vilniaus m. mero padėkos raštu.
Jakaitis, J. 2006. Už ilgametį ir gerą darbą apdovanotas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus
padėkos raštu.
Jakaitis, J. 2007. „Už aktyvų darbą rengiant Vilniaus miesto bendrąjį planą“ apdovanotas Vilniaus m. mero
padėkos raštu.
Jakaitis, J. 2007 „Už organizavimą, aktyvų dalyvavimą ir padarytą pranešimą Baltijos miestų sąjungos
urbanistinio planavimo komisijos seminare Vilniuje“ apdovanotas Vilniaus m. mero padėkos raštu;
Jakaitis, J. 2007. Apdovanotas Bursa m. mero (Turkija) padėkos raštu už aktyvų bendradarbiavimą rengiant
tarptautinį simpoziumą ir padarytą (City and Health Symposium with international participation) “Healthy
Urban Planning” pranešimą.
Jakaitis, J. 2008. Už ilgametį ir gerą darbą apdovanotas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus
padėkos raštu.
Jakaitis, J. 2008. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu apdovanotas LR Ministro pirmininko padėkos raštu už
nuveiktus darbus žmonėms ir Lietuvai.
Jakaitis, J. 2010. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vardu apdovanotas padėkos raštu už
ekspertinį darbą vertinimo komisijoje.
Jakaitis, J. 2012. Šiaulių miesto mero padėka už aktyvų bendradarbiavimą įgyvendinat Šiaulių m.
savivaldybės ir VGTU 2010 m. vasario 12 d. bendradarbiavimo sutartį.
Jakaitis, J. 2012. LRS Aplinkos apsaugos komiteto padėka už itin didelį indėlį organizuojant mokslo
konferenciją „Žalioji architektūra inovatyvus požiūris“.
Jakaitis, J. 2016. „Už kūrybinį darbą harmonizuojant daiktinę aplinką Vilniaus m. viešojoje Neries krantinės
erdvėje“ apdovanotas Vilniaus m. mero padėkos raštu.
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