Čiučelis Algirdas
Gimė 1938 02 10 Armonyse - 2008 02 20 Vilniuje
Matematikas, technikos mokslų daktaras
Mokėsi Armonių pradinėje mokykloje, Juodupės progimnazijoje, 1955 m. baigė Obelių darbo jaunimo vidurinę mokyklą.
1955-1960 m. studijavo Vilniaus universitete Matematikos fakultete. 1970-1972 m. - Vilniaus inžinerinio statybos instituto
(VGTU) aspirantūroje.
Baigęs buhalterių kursus Vilniuje, 1953 m. pradėjo dirbti Obelių rajono ryšių kontoroje laiškininku, vėliau vyr. buhalteriu.
Dirbo 1959-1969 m. Vilniaus lengvosios pramonės technikume laborantu, dėstytoju. Nuo 1967 m. Vilniaus inžinerinio
statybos instituto (VGTU) doktorantas, 1973 m. - asistentas, nuo 1977 m. docentas, Teorinės mechanikos katedros vedėjas,
nuo 1992 m. - Bendrųjų mokslų centro, 1993-2000 m. Fundamentinių mokslų fakulteto dekanas. 1973 m. technikos mokslų
kandidatas, 1993 m. daktaras.
Nuo 1992 m. Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) narys, nuo 2005 m. Liberalų ir centro sąjungos narys. 1995-1997
m., 1997-2000 m., 2000-2003 m., 2003-2007 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Miesto plėtros komiteto
pirmininkas. 1997 m. sausio mėn. buvo išrinktas Vilniaus miesto meru iki rinkimų, po rinkimų 1997-2000 m. pirmasis mero
pavaduotojas.
Dalyvavo visuomeninėje veikloje, 1988 m. VGTU Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tarybos pirmininkas, buvo Vilniaus
rokiškėnų klubo pirmininkas.
Pirmoji knyga „Teorinė mechanika“ (1967). Paskelbė virš 120 mokslinių darbų žurnaluose ir kituose leidiniuose.
Bendradarbiavo spaudoje: „Dienovidis“, „XXI amžius“, „Gedimino universitetas“, „Informatica“, „Inžinerija“, „Karštas
komentaras“, „Laisvas laikraštis“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos rytas“, „Mechatronic sistems and materials“, „Mokslas ir
technika“, „Pirmadienis“, „Respublika“, „Savivaldybių žinios“, Šiaulių kraštas“, „Ultragarsas“, „Vakaro žinios“,
„Vibroengineering“ ir kt.
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"Vilnius 2007", Lietuvos valstybės artėjančio pirmojo paminėjimo 1000-mečio jubiliejaus proga / [sudarytojai Algirdas
Čiučelis, Aleksandras Ragauskas]. - Vilnius : [Standartų spaustuvė] : Tytnagas, 2008. - 111, [1] p. : iliustr.
Teorinė mechanika. Kinematika : mokomoji knyga / Leonidas Syrus, Petras Baradokas, Edvard Michnevič, Algirdas
Čiučelis ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Teorinės mechanikos katedra. - Vilnius : Technika, 2006 (Vilnius :
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