
Algimantas  Grigelis
Gimė 1931 m. gegužės 11 d. Kaune. 

1938–1949 m. mokėsi Utenos 2-oje berniukų 
gimnazijoje. Po gimnazijos baigimo įstojo 
į Vilniaus universitetą, Gamtos mokslų 
fakultetą. 1954 m. įgijo hidrogeologijos ir 
inžinerinės geologijos specialybę. 1954–1957 m. 
mokėsi Baltarusijos valstybiniame universitete 
aspirantūroje (mikropaleontologija). 1958 m. 
apgynė geologijos-mineralogijos mokslų 
kandidato (dabar daktaro) disertaciją 
„Lietuvos juros sistemos foraminiferai ir jų 
stratigrafinė reikšmė“. 1958–1960 m. dirbo 
Lietuvos geologijos valdyboje laboratorijos 
vedėju ir ekspedicijos vyriausiuoju geologu. 
1960–1963 m. – Lietuvos geologijos instituto 
mokslinis bendradarbis. Nuo 1963 m. iki 
1977 m. šiame institute užėmė direktoriaus 
pareigas. 1977–2001 m. – skyriaus ir sektoriaus 
vadovas. 1966 m. suteiktas vyresniojo 
mokslinio bendradarbio vardas (paleontologija 
ir stratigrafija). 1981 m. apgynė geologijos-
mineralogijos mokslų daktaro (dabar 
habilituoto daktaro) disertaciją „Pabaltijo 
juros sistemos foraminiferai ir zoninė 
stratigrafija“. Yra Lietuvos mokslų akademijos 
narys korespondentas. Nuo 1990 m. – Lietuvos 
geologų sąjungos, nuo 1995 m. – Švedijos 

geologų sąjungos narys. 1992–2004 m. – 
Lietuvos nacionalinio geologų komiteto 
pirmininkas. Nuo 1993 m. – Tarptautinio 
metraščio „Baltica“ atsakingasis redaktorius ir 
leidėjas. Nuo 1993 m. – Europos Paleontologų 
asociacijos narys. 1969–1993 m. – Pabaltijo 
stratigrafijos komisijos, 1993–1994 m. – Baltijos 
stratigrafijos asociacijos pirmininkas. Nuo 
1994 m. – Vilniaus universiteto profesorius. 
Nuo 1997 m. – Lietuvos mokslų akademijos 
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus 
Geomokslų sekcijos pirmininkas. Tarptautinių 
geologų kongresų dalyvis: Praha, 1968; 
Maskva, 1984; Pekinas, 1996; Rio de Žaneiras, 
2000. Mokslinis darbas užsienyje: Damaskas, 
Sirijos geologijos ir mineralinių resursų 
ministerija, 1986–1989; Dartmutas, Kanados 
Bedfordo okeanologijos institutas, 1990–1991; 
Stokholmas, Švedijos gamtos istorijos muziejus, 
1994–1998. Apdovanojimai: 1965 m. – Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
garbės raštas; 1973 m. – Lenkijos valstybinio 
geologijos instituto Karolio Bohdanowicz’iaus 
medalis; 1979 m. – TSRS liaudies ūkio 
pasiekimų parodos aukso medalis; 1984 m. – 
Valstybinė TSRS mokslo ir technikos premija 
(už Pabaltijo regiono geologinius žemėlapius ir 
monografiją); 1988 m. – Maskvos gamtos tyrėjų 
draugijos garbės diplomas; 1996 m. – Lietuvos 
valstybinė mokslo premija (už monografiją 
„Lietuvos geologija“); 2001 m. – Lietuvos 
mokslų akademijos akademiko Juozo 
Dalinkevičiaus vardinė premija.

Svarbiausi darbai: 22 knygos (iš jų 9 
autorinės monografijos), 450 kitų mokslinių 
darbų.

Pomėgiai: skaitymas, žvejyba, 
sodininkystė, teatrų bei koncertų lankymas.


