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1. Vardas: Algirdas Jonas 

2. Pavardė:  Raila 

3. Gimimo data: 1943 02 09 

4. El. paštas: algirdas.raila@asu.lt 

5. Telefonų numeriai: (370) 752 330 mob. 8686 51176 

6. Išsilavinimas: aukštasis inžinierius mechanikas LŽŪA 1967m.  

7. Darbovietės ir profesinė patirtis: 

Metai, nuo - 

iki 

Darbovietė Pareigos Darbo pobūdis (pvz. dėstomi dalykai ir 

mokslinio darbo kryptys) 

1968 - 1970 LŽŪA asistentas ž.ū. mašinos 

1971 - 1973 LŽŪA 
aspirantas 

termoenergetiniai procesai sandėliuojamų 

augalininkystės produktų sluoksnyje 

1974 -1996 LŽŪA docentas mašinų elementai; technologinis transportas; 

termoenergetiniai procesai sandėliuojamų 

augalininkystės produktų sluoksnyje 

1996-2004 LŽŪU profesorius šaldymo technologijos ir įrengimai; oro 

kondicionavimas; šaldymo inžinerija, technologinis 

transportas  

2004-2011 LŽŪU Inžinerijos fakulteto 

dekanas, profesorius 

Oro kondicionavimas; šaldymo inžinerija, 

technologinis transportas; termoenergetiniai 

procesai biosistemų inžinerijoje 

2011- 2014 ASU profesorius šaldymo inžinerija, matavimai biosistemų 

inžinerijoje; technologinis transportas; 

termoenergetiniai procesai biotechnologijose. 

2014 ASU Vyr.m.d., 

laboratorijos 

vadovas, profesorius 

Matavimai biosistemų inžinerijoje; Darni 

atsinaujinančios energetikos plėtra;  

Termodinaminiai procesai biotechnologijose. 

2016 ASU Profesorius Emeritas Doktorantų vadovas 

 

8. Mokslinis tiriamasis darbas ir mokslo organizacinė veikla 

Mokslinio darbo sritis – technologijos mokslai, aplinkos inžinerija; - termoenergetiniai 

procesai biotechnologijose. 

Apgintų šešių technologijos mokslų daktaro disertacijų vadovas, šiuo metu vadovauju 

doktorantams.  

9. Narystė mokslinių žurnalų redkolegijose: mokslo žurnalų Aplinkos inžinerija ir vadyba 

redkolegijos narys  

10. Kiti įgūdžiai: (pvz., darbo su specialiais kompiuterinių programų paketais įgūdžiai, ir kt.): 

Microsoft Office programiniai paketai. 

 

 

 

 

 

 



11. Stažuotės  

Institucija 

 

Šalis Tematika Laikotarpis 

Valstybinė sėklų ir grūdų 

tarnyba prie Žemės ūkio 

ministerijos 

Lietuva Šiuolaikiniai grūdų kokybės nustatymo 

metodai 

2007.03.12 – 

2007.03.26 

Fridrich-Schiller- 

Universitet- Iena 

Vokietija Geros gamybos praktika, kokybės 

sistemos 

2004 1 sav. 

Universitet Hohenheim Vokietija Studijų proceso planavimas ir valdymas 2006 1 sav. 

BOKU (Universitat für 

Bodenkultur Wien) 

Austrija Atsinaujinantys energijos šaltiniai 2008 1 sav. 

Sulechow‘o aukštoji 

mokykla 
Lenkija, 

Sulechovas 

Mokslinės veiklos ir studijų 

organizavimas mokslo, verslo ir studijų 

centre 

2011.11.21 –25 

Latvijos žemės ūkio 

univesitetas 

Latvija  Pluoštinių kanapių tyriai, auginimo ir 

perdirbimo patiritis Latvijoje 

2015.08.18-22  

12. Narystė profesinėse organizacijose:   

LMA tikrasis narys, LMA  ŽŪMM skyrius Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcijos 

pirmininkas;   

Profesinė veikla:  

13. Pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje trukmė (metai): 48 

14. Mokslinio darbo trukmė (metai): 46 

15. Einamos pareigos: ASU Profesorius emeritas  

16. Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant mokslo ir studijų projektus  

Projekto pavadinimas Dalyvavimo aprašymas Laikotarpis 

Gamybinių pastatų naujų technologinių sprendimų ir 

rekonstrukcijos principai 

Projekto vadovas 1997 – 1999 m. 

Medžiagų emisijos į aplinką procesų tyrimai 

gyvulininkystėje 

Projekto vadovas 2000 - 2003 m. 

Mikotoksinų kaupimosi maiste dėsningumai ir 

prevencinių saugos priemonių sukūrimas 

ASU grupės vadovas 2003 – 2007 m. 

Žemės ūkio gamybinių statinių technologinio 

projektavimo taisklių mokslinis pagrindimas 

tematika „Grūdų sandėlių technologinio 

projektavimo mokslinis pagrindimas“ tematika 

„Bulvių ir daržovių sandėlių technologinio 

projektavimo mokslinis pagrindimas“ 

Projekto vadovas 2010- 2011 m. 

Saugaus grūdų ir rapsų laikymo trukmė įvairių tipų 

sandėliuose bei grūdų ir grūdų produktų užkrėtimo 

vabzdžiais ir kenkėjais mažinimo priemonės 

ekologinių ūkių sandėliuose ir ekologinio perdirbimo 

objektuose 

Projekto vadovas 2011-2012 m. 

 

Perspektyvių vaistinių augalų  auginimo  ir 

inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo 

technologijų, naudojant Saulės energiją, sklaida. 

Projekto vadovas 2011-2014 m. 

Artemisia dubia biomasės cheminės sudėties ir 

termocheminės konversijos tyrimai 

ASU grupės vadovas 2014-2016 12 30  

 Patentas Džioviklio ruošimo panaudojant saulės spinduliuotės energiją būdas ir įrenginys tam 

būdui realizuoti. 



 

 

17. Kita aktuali informacija: (pvz. nurodoma reikšminga pagal autorines sutartis atlikta veikla, 

ekspertinė veikla ir pan.) 

       Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos tarybos narys ŽŪM. 

 

          Ekspertinė veikla: darbas Iškirtinės kokybės produktų taryboje prie ŽŪM. 

Ekspertas Tbilisi, Georgia Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) 

international experts  of research projects, Agricultural Mechanization.  

 

LSD TK 15 tarybos narys. 

 

 Ekspertas Verslo paramos agentūra.  
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