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Žmogaus metai – kaip upės vandenys.

Kuo toliau, tuo plačiau išsilieja.
Justinas Marcinkevičius

Gerbiama ir mylima profesore Laima Griciūte,

nuo 1958 m. esate Lietuvos medicinos bibliotekos skaitytoja ir 

mylima bičiulė. Nuoširdžiai sveikiname jus gražaus      
jubiliejaus proga. Linkime gražių, sveikų, kūrybingų metų.

Pagarbiai,

Direktorė Salvinija Kocienė ir kolektyvas



“Aš linkiu tau visam tavo ilgam gyvenimui užtekti „baltos
atminties“, aš linkiu tau gyventi daugiau su besišypsančiu,
negu paniurusiu veidu. Aš linkiu tau visada būti jaunai
siela. Aš linkiu tau viso to, kas vertai ir išmintingai
gyvenantį žmogų daro pastoviai laimingą.

Tokie tat mano žodžiai ir linkėjimai tau – mano dukrai,
sulaukusiai 18 metų amžiaus...”

Iš rašytojo Augustino Griciaus laiško 

dukrai Laimai 18-ojo gimtadienio proga. Maskva. 1944



Visi artimai bendraujame iki šiol, esame draugiški ir gerai sugyvename 

ne tik tarpusavyje, bet ir su kitais žmonėmis.

Laima Griciūtė gimė 1926 m. balandžio 15 d. Kaune, žurnalisto ir 

rašytojo Augustino Griciaus ir Anelės Oškinaitės-Gricienės šeimoje.

Didžiausia likimo dovana buvo gimti šeimoje, kurioje nebuvo 

nuvertintos tradicinės šeimos vertybės. Juk būtent šeimoje žmogus gauna 

viso gyvenimo pagrindus, išmoksta bendrauti, dalytis gerumu, matyti ne 

tik save, bet ir šalia esančius brolius ir seseris. Normalioje šeimoje 

vaikas jaučiasi saugus ir įgyja įsitikinimą, kad šeima yra atrama visam 

gyvenimui, – sako prof. Laima Griciūtė.



Profesorė Liudvika Laima Griciūtė

Gimė 1926 m. balandžio 15 d. Kaune.

1946 - 1952 m. studijavo Kauno medicinos institute.

1952 - 1955 m. - Eksperimentinės medicinos ir onkologijos instituto aspirantė.

1955 - 1956 m. - Respublikinio onkologinio dispanserio ordinatorė.

1956 - 1957 m. - Leningrado onkologijos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė.

1957 - 1974 m. - Onkologijos MTI Patomorfologijos laboratorijos vedėja.

1967 - 1968 m. - TVTC stipendiatė, dirbo Radžio institute Paryžiuje.

1974 - 1980 m. - Tarptautinio vėžio tyrimo centro TVTC (Lionas, Prancūzija) Aplinkos 

kancerogenų skyriaus vedėja.

1980 - 1982 m.  - Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos instituto (Vilnius) 

direktoriaus pavaduotoja.

1982 - 1990 m. - Onkologijos mokslinio tyrimo instituto direktorė.

1986 - 1989 m. - TVTC mokslo tarybos narė.

1989 m. suteiktas profesorės vardas.

1990 - 1993 m. - Lietuvos onkologijos centro Aplinkos kancerogenų laboratorijos vedėja.

1993 - 1998 m. - Lietuvos onkologijos centro direktoriaus pavaduotoja.

1993 m. už fotodinaminės navikų terapijos krypties darbų ciklą profesorei L.Griciūtei ir 

bendraautoriams įteikta JAV mokslininko T. Maimano premija.

1999 - 2000 m. - Lietuvos onkologijos centro Navikų profilaktikos klinikos vadovė.

2000-2012 m. - Onkologijos instituto profesorė konsultantė.

2002-2010 m. - Vilniaus universiteto onkologijos instituto mokslo tarybos narė.

2003 m. profesorei Laimai Griciūtei įteikta Lietuvos mokslo premija.

2011 m. nominuota „Už gyvenimo nuopelnus“.



1952 - 1955 m. Laima Griciūtė -

Eksperimentinės medicinos ir 

onkologijos instituto aspirantė.



Tėvo palinkėjimai buvo tolimesnės veiklos kelrodis.  

Neatsitiktinai pasirinkta mediko profesija ir mokslinė veikla

Onkologiją pavadinčiau 

net romantiška medicinos 

sritimi, nes joje vis dar daug 

baltų dėmių, daug nežinomųjų, 

ir visada atviras kelias 

atradimams.

Prof. Laima Griciūtė

Laima Griciūtė Onkologijos institute. Polocko g. 2



Laima Griciūtė Onkologijos institute. Polocko g. 2





Medicinos neturėtų rinktis tie žmonės, kuriems sunku bendrauti. 

Ligoniai - tai įskaudinti žmonės, labai jautrūs ir reaguojantys į 

kiekvieną ištartą žodį, intonaciją.

Gydytojas turi būti ne tik aukštos kvalifikacijos, bet ir nuoširdžiai 

atjaučiantis.

Laima Griciūtė



Prof. Laimos Griciūtės mokslinės veiklos kryptys:

• Eksperimentinių plaučių navikų genezės tyrinėjimai.

• Aplinkos kancerogenų, turinčių įtakos žmogaus vėžio atsiradimui,

tyrinėjimai.

• Kancerogenezę modifikuojančių (tarp jų antikancerogeninių)

veiksnių tyrinėjimai.

Prof. Laima Griciūtė taip pat tyrinėjo:

- blastomogeninio uretano poveikį (eksperimentiniai plaučių

navikai). Mokslo daktaro disertacija šia tema apginta 1955 m.

- eksperimentinius plaučių navikus (morfogenezės,

histogenezės ir terapijos klausimai). Habilituoto daktaro disertacija

apginta 1966 m.



Iš dešinės: Borisas Luchtanas, Laima Griciūtė, Albertas Telyčėnas, Petras Norkūnas.
Onkologijos institutas. Polocko g. 2



Pirmoje eilėje iš kairės: Gražina Narbutienė, Elena Moncevičiūtė Eringienė, Dalia Šukelienė, Laima Griciūtė.

Antroje eilėje iš kairės:  Mauša Šneideris, Viktoras Kutorga, Mečys Stukonis, Borisas Luchtanas, Česlovas 

Vikšraitis, Albertas Telyčėnas, Konstantinas Povilas Valuckas, Eugenijus Katinas, Mykolas Šuminas, 

Vygantas Šniras.  Onkologijos institutas. 1973 m. 



Pirmoje eilėje iš kairės: Jonas Sabonis, Borisas Luchtanas; 

Antroje eilėje iš dešinės: Mečys Stukonis, Laima Griciūtė. 1985 m. 



Laima Griciūtė - Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos instituto (Vilnius)

direktoriaus pavaduotoja. 1980 - 1982 m. 

Iš kairės: J. Vaitkevičius, L. Griciūtė, K. Ambrozaitis, Z. Stukonienė,  K. Juškevičius. 1981 m. 



Instituto darbuotojai skvere priešais Onkologijos institutą. Polocko g. 2.

Laima Griciūtė – ketvirta iš kairės.



Laima Griciūtė - Tarptautinio vėžio tyrimo centro (TVTC )Lione, 

Aplinkos kancerogenų skyriaus vedėja. 1974 - 1980 m. 

Tarptautinio vėžio tyrimo centro Lione (Prancūzija) skyrių vadovai. 

Centre - Laima Griciūtė. 1978 m.



Laima Griciūtė  - Onkologijos mokslinio tyrimo instituto direktorė. 1986 m. 



Pirmoje eilėje iš kairės: ?, Marija Dagienė, Laima Griciūtė, ?.

Antroje eilėje iš kairės: Leonardas Černiauskas, ?, Danuta Ramaškevičienė, ?, ?, ?, 

Vygantas Šniras. Onkologijos institutas.  Polocko g. 2. 1986 m. 



Onkologijos instituto Mokslinė taryba. Iš kairės:  Stasys Zdanauskas, Mečys Stukonis, Janina 

Didžiapetrienė,  Viktoras Kutorga, Dalia Šukelienė, Viktoras Mamontovas, Mykolas Šuminas, Eugenijus 

Katinas, Juozas Žilinskas, Laima Griciūtė, Jonas Sabonis, Albertas Telyčėnas, Borisas Luchtanas, Elena 

Moncevičiūtė Eringienė, Gražina Narbutienė, Jonas Vaitkevičius, Paulius Breivis, Vygantas Šniras, 

Konstantinas Povilas Valuckas. 1986 m. Polocko g. 2



Profesorės vardo suteikimas Laimai Griciūtei Mokslininkų rūmuose Verkiuose.

Iš kairės: T. Petraitis, F. Jankevičius, G. Viržonis, L. Griciūtė, V. Kleiza. 1989 m. 



Patomorfologijos laboratorijos kolektyvas. 

Sėdi iš kairės: Laima Griciūtė, Saulė Uleckienė. 2000 m.



Vilniaus universiteto onkologijos instituto taryba. Iš kairės sėdi: prof. K. P. Valuckas, prof. J. V. 

Vaitkus, prof. A. Raugalė, prof. L. Griciūtė, akad. B. Juodka, prof. J. R. Lazutka;

Iš kairės stovi:  D. Characiejus , F. Jankevičius, E. Aleknavičius, ?, Nomeda Valevičienė, ?, ?, 

J. Didžiapetrienė, Z. Baranauskas, V. Atkočius, S. Bružas, J. Vesėliūnas, R. Ambrozaitis, 

E. Stratilatovas, V. Ostapenko. 2002 m. 



Sėdi: prof. L. Griciūtė, prof. K. P. Valuckas; 

Stovi iš kairės: dr. V. Atkočius, dr. S. Uleckienė, dr. J. Didžiapetrienė, dr. J. Kidziauskas. 2004 m. 



Laima Griciūtė apdovanota Lietuvos mokslo premija.

Su kolegomis.  2003 m.



Laimai Griciūtei-80 

Iš kairės: E. Eringienė, L. Griciūtė, Z. Stukonienė, J. Didžiapetrienė, M. Stukonis



Su kolegomis: L.Griciūtė, 

M. Čobotas, M. Stukonis



Profesorė Laima Griciūtė su žurnalo “Moteris”

įsteigtu apdovanojimu - skulptorės Joanos

Noreikaitės statulėle “Sidabrinė lelija”, įteikta

už gyvenimo nuopelnus. 2011 m.

Būti dideliu žmogumi savo darbais bei 

tikru Žmogumi kasdienybėje ne 

kiekvienas sugeba. Štai kokius žodžius 

kolega Viktoras Kutorga skyrė 

„brangiajai daktarei Laimai" : „Buvau 

sujaudintas, daktare Laima, kilnių 

žodžių, kuriais aplankėte mane 

sunkiomis dienomis ligoninėje, 

nuskaidrinote mintis, priminėte 1957 

metų Instituto kūrimo entuziastingas 

dienas. Ačiū! Saugosiu kaktuso žiedą jis 

jau atnešė man sėkmę baigiant čia 

planuotus gydymus“.



Manau, kad mūsų Instituto istorijoje ypač svarbūs buvo keli įvykiai ir 

procesai. 

Visų pirma tai Instituto persikėlimas į naujas patalpas Santariškėse, 

kas sudarė galimybę išplėsti kliniką, operacines, laboratorijas. Įstaiga 

pateko į naujas darbui pritaikytas, kad ir ne aukščiausio lygio 

patalpas, atsirado naujesnė aparatūra. 

Antraeilė to reikšmė – pagerėjo Instituto įvaizdis visuomenės ir 

pacientų tarpe. Svarbus įvykis buvo Vėžio registro įkūrimas. Nors 

tam buvo ruoštasi ne vienerius metus, veiklos pradžia buvo vangoka. 

Atsiradus kompiuteriams darbas pagyvėjo, pagaliau tapęs būtinu 

vėžio kontrolei Lietuvoje. Svarbus procesas – atsivėrimas pasauliui, 

galimybė bendrauti ir bendradarbiauti su bet kuriomis užsienio šalių 

įstaigomis, dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir programose. 

Instituto vykdomą vėžio kontrolės apimtį išplėtė padidėjęs dėmesys 

profilaktiniams tyrimams ir profilaktinių priemonių diegimui į 

praktiką. Svarbus pastarųjų metų įvykis tai, kad Onkologijos 

institutas tapo Vilniaus universiteto sudėtine dalimi. Įstaiga pakilo į 

aukštesnį – universitetinį lygį, kas įpareigoja ir mokslo, ir praktikos 

darbuotojus bei sudaro galimybes dėstyti onkologiją greta kitų 

svarbių disciplinų ne kaip papildomą fakultatyvinį dalyką. Apskritai 

dabartinis Instituto statusas ir lygis atitinka mano viziją. Tai įstaiga, 

apimanti svarbiausias onkologijos veiklos kryptis – vėžio kontrolės 

Lietuvoje centras ir mokslinės veiklos katalizatorius. 
Prof. Laima Liudvika Griciūtė. Onkologo puslapiai, 2007, Nr.15.



Vieni gydytojai turi daug žinių, 

bet nesugeba tinkamai bendrauti 

su ligoniu, kiti patyrimo turi 

mažiau, bet užburia ligonį 

atidumu, kalba ir elgesiu. Pajutę 

tikrą nuoširdumą, žmonės 

sveiksta greičiau. Kalbant apie 

gydymą, turime siekti tikros 

atjautos.

Laima Griciūtė



„Onkologija yra tokia sritis, kurioje kiekvieną dieną atsiranda naujovių - kažkas

naujo sužinoma, įvedama, ir todėl be mokslo onkologinė praktika yra neįmanoma.

(...) Institutai kūrėsi nuo 20 amžiaus pradžios ir nei vienas jų per pastaruosius

dešimtmečius nebuvo panaikintas. Pas mus yra arba medicinos organizatorių

absoliutus nesupratimas, nekompetentingumas, arba tai yra pikta valia“, - sakė prof.

L. Griciūtė ketvirtadienį per naujienų agentūroje ELTA surengtą apskritojo stalo

diskusiją. (http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sveikata/laima-griciute-be-mokslo-

onkologine-praktika-yra-neimanoma-482060 )

http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sveikata/laima-griciute-be-mokslo-onkologine-praktika-yra-neimanoma-482060


2016 m. papildyta profesorės Laimos Griciūtės bibliografija “Profesorė Laima 

Liudvika Griciūtė: bibliografijos rodyklė” patalpinta internete LMB ISSUU 

paskyroje  https://issuu.com/lmbtau/docs/grici__t___laima__liudvika_-_biblio

“Mūsų profesorė Liudvika Laima Griciūtė yra Lietuvos 

eksperimentinės onkologijos kūrėja ir puoselėtoja, 

organizatorė ir pedagogė, analitinio proto, reto 

intelekto, kuklumo bei tolerancijos Žmogus”. 
Dr. Janina Didžiapetrienė

Habil. dr. prof.  Konstantinas Valuckas

Habil. dr. prof. Mečys Stukonis

https://issuu.com/lmbtau/docs/grici__t___laima__liudvika_-_biblio


Profesorė Liudvika Laima Griciūtė : bibliografinė rodyklė / Lietuvos medicinos biblioteka. -
Vilnius, 1996. - 53, [1] p

Profesorė Laima Liudvika Griciūtė: bibliografijos rodyklė
https://issuu.com/lmbtau/docs/grici__t___laima__liudvika_-_biblio

Profesorė L. L. Griciūtė: svarbu įsisąmoninti, jog vėžio galime išvengti/ Ilona Petrovė // 
vlmedicina.lt 2015-06-08 http://www.vlmedicina.lt/lt/profesore-l-l-griciute-svarbu-isisamoninti-
jog-vezio-galime-isvengti

LAIMA GRIČIŪTĖ: „DAUGELIO SUSIRGIMŲ VĖŽIU GALIMA IŠVENGTI“/ Kristina KUČINSKAITĖ// 
Bernadrinai.lt  2010 kovo 1 d.  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-03-01-laima-griciute-
daugelio-susirgimu-veziu-galima-isvengti/41185

Laima Griciūtė: be mokslo onkologinė praktika yra neįmanoma// 
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sveikata/laima-griciute-be-mokslo-onkologine-praktika-
yra-neimanoma-482060/ 2010-09-23 Perspausdinta iš agentūros ELTA

Nuotraukos iš profesorės Laimos Griciūtės asmeninio archyvo.
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