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2006 m. grįžęs iš tarptautinės konferen-
cijos Lietuvos mokslų akademijos (LMA) 
prezidentas Zenonas Rokus Rudzikas papasa-
kojo susipažinęs su talentingu lietuvių kilmės 
mokslininku, dirbančiu okeonologijos srityje. 
Tai buvo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) 
Delavero universiteto profesorius Vytautas 
Viktoras Klemas. Akad. Z. R. Rudzikas papra-
šė surinkti duomenis apie jo mokslinę veiklą, 
užmegzti ryšį ir bendradarbiauti.

V. V. Klemas gimė Klaipėdoje, o Antrojo 
pasaulinio karo metais su tėvais išvyko į Vo-
kietiją, kur gyveno ir mokėsi. Pasibaigus karui 
šeima persikėlė į JAV, čia Vytautas baigė No-
belio premijos laureatų kalvę – Masačusetso 
(Massachusetts) technologijos institutą ir įgijo 
fiziko-elektros inžinieriaus specialybę. PhD 
daktaro laipsnį įgijo 1965 m. Braunšveigo 
universitete Vokietijoje gilindamasis į optinę 
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fiziką. Nuo 1971 m. jis dirbo jūrinių   tyrimų 
srityje Delavero universitete – profesoriaus 
asistentu (1971–1979 m.), profesoriumi (nuo 
1979 m.) bei Nuotolinių tyrimų centro direk-
toriumi (nuo 1975 m.). V. V. Klemo mokslinių 
tyrimų kryptys – okeanologija, nuotoliniai  ty-
rimai, aplinkos informacinės sistemos (kran-
to zonos valdymas). Profesorius paskelbė per 
400 mokslo darbų referuojamuose žurnaluose 
ir monografijose, dirbo įvairiose JAV vyriau-
sybės institucijose ir Nacionalinių tyrimų 
tarybos (angl. National Research Council) 
komitetuose. 1996–2000 m. jis buvo JAV na-
cionalinės mokslų akademijos Tarptautinių 
programų komiteto kosminių studijų tarybos 
narys, nuo 2004-ųjų – JAV Nacionalinės van-
denynų ir atmosferos tyrimų (angl. National 
Oceanic and Atmospheric Administration), 
nacionalinės aeronautikos ir kosminių tyrimų 

V. V. Klemas (centre) su žmona Vida ir šeima Delavare, JAV. T. Klemo nuotr.
V. V. Klemas (center) with his wife Vida and family in Delaware, USA
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(angl. National Aeronautics and Space Admi-
nistration) agentūrų bei Vandenyno pakran-
čių taikomosios ir mokslinės grupės narys, 
vadovavo krantų tyrimo projektams vienuoli-
koje šalių, buvo daugelio JAV ir tarptautinių 
organizacijų, tarp jų ir UNESCO, mokslinis 
konsultantas.

V. V. Klemas su Lietuvos mokslo institu-
cijomis susijęs nuo Atgimimo pradžios: buvo 
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Atku-
riamojo senato narys (apdovanotas VDU ju-
biliejiniu sidabro ženklu), padėjo organizuoti 
tris Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpo-
ziumus Čikagoje ir lietuvių kalba juose skaitė 
pranešimus, buvo žurnalų „Aplinkos tyrimai, 
inžinerija ir vadyba“ bei „Baltica“ redkolegijų 
narys, padėjo redaguoti ir recenzuoti šių žur-
nalų straipsnius, skaitė paskaitas Vilniaus, Vil-
niaus Gedimino technikos ir Klaipėdos (KU) 
universitetuose. 2008 m. V. V. Klemas aktyviai 
bendradarbiavo su LMA, buvo išrinktas jos 
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus 
užsienio nariu ir priklausė Geomokslų sekcijai. 
2009 m. Lietuvos  švietimo ir mokslo ministe-
rija už mokslo laimėjimus ir patirties sklaidą 
Lietuvoje paskyrė jam premiją, o už nuopelnus 
kultūrai profesorius apdovanotas Gedimino  
IV laipsnio ordinu. Taip pat jam suteiktas Klai-
pėdos miesto, su kuriuo jį siejo itin šilti santy-
kiai, Garbės piliečio vardas. 

Nuo 2004-ųjų Profesoriaus ryšiai su KU 
mokslininkais tapo reguliarūs ir dalykiški. 
2004 m. jis Klaipėdoje organizavo JAV ir Eu-
ropos šalių mokslinį simpoziumą jūrų ir van-
denynų tyrimo klausimais, o KU Geofizinių 
mokslų katedros vedėjas Algimantas Tiknius 
pakvietė V. V. Klemą prisijungti prie katedros 
veiklos. Kaip tik tais metais KU buvo rengia-
mas pirmasis Lietuvoje Okeanografijos studi-
jų programos projektas, todėl patirties labai 
trūko. Profesoriaus patarimai tobulinant šią 
programą buvo labai vertingi, kaip ir pagalba 
rengiant pirmąjį mūsų šalyje Jūros nuotolinių 
tyrimų metodų kursą, auginant jūros hidrologų 
ir okeanologų kartą. Nuo 2005-ųjų V. V. Kle mas 
reguliariai į Lietuvą siuntė studijoms būtiną 
bei naudingą literatūrą – jo dovanotų knygų 
(45 vnt.) ir mokslinių žurnalų (130 vnt.) ko-

lekcija saugoma KU bibliotekoje. Pakviestas 
KU mokslininkų 2006 m. jis gavo Fulbrighto 
stipendiją ir dėstė nuotolinių aplinkos tyrimų 
kursą, o 2009-aisiais – nuotolinius aplinkos 
tyrimų metodus antros pakopos jūrų hidrolo-
gijos (okeanologijos) specialybės studentams. 
Jaunuosius mokslininkus Profesorius skati-
no integruotis ir taikyti nuotolinio stebėjimo 
metodus Baltijos jūros ir jos pakrančių tyri-
muose, bendradarbiauti su daug šioje srityje 
pasiekusiais JAV mokslininkais. V. V. Klemas 
prisidėjo organizuojant tarptautinius JAV 
ir Baltijos šalių okeanologijos simpoziumus 
Baltijos šalyse: 2004 ir 2006 m. – Klaipėdoje, 
2008 m. – Taline (Estijoje), kurių metu vyko 
pažintiniai vizitai į jūras tiriančias institu-
cijas ir ta proga atvykusius JAV jūrų tyrimų 
mokslinius laivus. Profesorius tarpininkavo 
organizuojant 2012 m. KU IEEE/OES Baltijos 
tarptautinį simpoziumą „Vandenynas: praei-
tis, dabartis ir ateitis. Klimato kaitos tyrimai, 
vandenynų stebėjimas ir pažangios technolo-
gijos regiono darnumui“. 

V. V. Klemas prisidėjo prie Lietuvos jū-
rinio slėnio kūrimo, jūrų tyrimų viešinimo, 
bendrų projektų ir mokslinių publikacijų 
rengimo, o vadovaujant KU  rektoriui prof. 
Vladui Žulkui dalyvavo tiriant archeologinį 
jūros paveldą. 2013 m. už ilgametį produktyvų 
bendradarbiavimą ir indėlį į mokslą bei studi-
jas KU Senatas jam suteikė KU Garbės daktaro 
vardą. Inauguracijos ceremonijoje V. V. Klemas 
dėkojo Senatui ir tarybai bei iškilmėse daly-
vavusiam LMA prezidentui prof. Valdemarui  
Razumui, kitiems garbiems svečiams už aukš-
tą įvertinimą, pabrėždamas didžiulę gimtojo 
Klaipėdos miesto reikšmę jo gyvenime.

Visada prisiminsime nuoširdžią, nuoseklią 
ir nesavanaudišką Profesoriaus pagalbą stip-
rinant Lietuvos valstybę ir mokslą. Jo darbai 
žinomi ir iki šiol aktualūs mūsų šalies insti-
tucijoms, atliekančioms jūros ir priekrančių 
tyrimus, rengiančioms hidrologijos, hidrotech-
nikos ir okeanografijos specialistus.

Į amžinybę iškeliavo tikras Lietuvos bičiu-
lis, labai šiltas, darbštus ir kuklus Žmogus.

Algimantas Grigelis, Inga Dailydienė


