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2010 metai yra reikšmingi universitetinėms architektū-
ros ir statybos inžinerijos studijoms Lietuvoje: minime 
Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakulteto įkūrimo 
70-ąsias ir VGTU Statybos fakulteto įkūrimo 40-ąsias 
metines. Su pagarba prisimename statybos inžinierius ir 
architektus, plėtojusius aukštąsias statybos inžinerijos 
studijas. Reikšmingą vietą tarp nusipelniusių šiai veiklai 
žmonių užima profesorius daktaras Vytautas Klimavičius, 
kurio šimtąsias gimimo metines šį rudenį paminime. 
Šis jubiliejus reikšmingas ne tik VGTU Statybinės me-
chanikos katedrai, bet ir visiems šalies statybos inžinie-
riams, techniškajai mūsų šalies mokslo visuomenei.

P r o f e s o r i u i
Vytautui KLiMaViČiui – 
1 0 0  M e t ų

Prof. habil. dr. Juozas Atkočiūnas
Statybinės mechanikos katedros vedėjas

Lietuvos statybos mechanikos istorinės datos

1922 m. vasario 16 d. Kaune buvo įsteigtas Lietuvos universitetas. Steigiamo-
jo Seimo balandžio 12 d. nutarimu, universiteto Technikos fakultete buvo įkurtas Sta-
tybos skyrius, kuriame savo veiklą ir pradėjo Statybos mechanikos katedra.

1922 04 12–1930 06 07 Statybos mechanikos katedra buvo Lietuvos universite-
to Kaune Technikos fakulteto Statybos skyriaus, o 1930 06 07–1940 08 15 jau Vy-
tauto Didžiojo universiteto (VDU) Technikos fakulteto padalinys. 

1945 09 01–1947 09 01 – VDU Statybos statikos katedra, o 1947 09 01–1950 12 15 
– šio universiteto Statybinės mechanikos katedra. 1950 12 15–1962 07 01 – Kauno poli-
technikos instituto (KPI) Hidrotechnikos  fakulteto Statybinės mechanikos katedra. 

Prof. V. Klimavičius (1910–1982) 1962 03 16 Statybinės mechanikos katedros bazėje įkuria-
ma Medžiagų atsparumo (nuo 1993 metų – KTU Deformuojamų kūnų mechanikos) katedra.

Nuo 1960 metų Lietuvos statybinės mechanikos mokslo epicentras palaipsniui persikelia į Vilnių. Čia 
nuo 1962 07 01 KPI Vilniaus filiale (nuo 1969 m. – VISI) veikė Mechanikos katedra, 1970 04 01 įgavu-
si Statybinės mechanikos katedros vardą. Perkėlus dalį specialistų į Vilnių, KPI Statybinės mechanikos 
katedra 1974 03 01 nutraukė savo veiklą. Tuo būdu VISI (dabar – VGTU) Statybinės mechanikos kate-
dra tapo 1922 m. Kauno universitete įsteigtos Statybos mechanikos katedros istorijos ir darbų tęsėja. 

 Vytautas Klimavičius gimė 1910 m. Vilkaviškio 
rajone, Opšrūtuose, žinomo švietėjo, pedagogo, jau-
nimo auklėtojo ir mokytojo Kazimiero Klimavičiaus 
(1886–1968) šeimoje. Tėvas buvo žinomas matemati-
kos populiarintojas, savo meilę tiksliesiems mokslams 
įskiepijęs ir sūnui. Vytautas pradėjo mokytis namuose 
Riazanės (Rusija) mieste, kur tėvai Pirmojo pasaulinio 
karo metu buvo evakuoti. 1918 m. grįžę į Lietuvą Kli-
mavičiai apsigyveno Alytuje. 1920  m. Vytautas įstojo 
į gimnaziją, kurią 1929 m. baigė ir tais pačiais metais 
įstojo į Kauno universiteto Technikos fakulteto Statybos 
skyrių. 1935 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 
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Jaunas diplomuotas statybos inžinierius – universiteto 
Statybinės mechanikos katedros jaunesnysis asisten-
tas – pradėjo savo pedagoginį ir mokslinį darbą. Čia iš 
karto pasakysime: būsimasis profesorius pasekė tėvo 
pėdomis ir net 47 savo gyvenimo metus skyrė Lietuvos 
inžinieriams statybininkams mokyti ir auklėti. Univer-
sitete jis dėstė statybinę statiką ir medžiagų atsparu-
mą. 1940 m. buvo paskirtas eiti docento pareigas. 
 Vokiečių okupacijos metais iš universiteto jis buvo 
atleistas ir iki 1944 m. dirbo Kauno aukštesniosios tech-
nikos mokyklos medžiagų atsparumo dėstytoju. 1944 m. 
sugrįžo į universitetą ir aktyviai dalyvavo jo atkuriamaja-
me darbe. 1953 m. apgynė technikos mokslų kandidato 
(dabar daktaro) disertaciją „Sijų ant tampraus pagrindo 
skaičiavimo be Vinklerio hipotezės klausimu“. Dirbda-

mas kartu su ilgamečiu Statybinės mechanikos katedros 
vedėju prof. V. Vasiliausku (1879–1957), prof. V. Klima-
vičius siekė, kad būtų puoselėjama akademinė dvasia ir 
tos humanistinės idėjos, kurios jį supo dar studijų metais. 
1957 m. V. Klimavičiui suteiktas docento vardas. Ilgainiui 
jis tapo aukščiausios klasės statybinės mechanikos, 
konstrukcinių medžiagų atsparumo, kieto deformuojamo 
kūno mechanikos disciplinų specialistu. Prof. V. Klimavi-
čius daug metų buvo KPI Statybinės mechanikos kate-
dros vedėju (1956–1974), Hidrotechnikos fakulteto deka-
nu (1954–1960). Būdamas doras ir teisingas, neapkentė 
melo, savanaudiškumo, piktnaudžiavimo tarnybine padė-
timi ir protegavimo. Parašė vadovėlius „Medžiagų atspa-
rumas“ (su kitais, 1959), „Statybinė mechanika“ (1965). 
Pastarajame vadovėlyje V. Klimavičius apibendrino savo 

STATybInėS MecHAnIKoS KATeDrA 1951 MeTAIS

Pirmoje eilėje iš kairės – M. Remišauskas, S. Vasauskas, K. Vasiliauskas, V. Klimavičius, B. Garmus.

Antroje eilėje pirmas iš kairės – A. Stankus, antras – K. Rudėnas, ketvirtas – E. Maksimavičius.

Viršutinėje eilėje antras iš kairės – P. Aukštakalnis, trečias – A. Čyras.



Jonas Kiškinas, iš knygos „Studijų 
ir polėkių metai“, Vytauto Didžiojo 
universiteto Statybos fakulteto 1950 
metų inžinierių laida, 2000 m.
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ir bendradarbių sukauptą statybinės mecha-
nikos disciplinų dėstymo patirtį. Tai klasikinis 
statybinės mechanikos vadovėlis. Iš šios puikiai 
metodiškai paruoštos knygos mokėsi daugelis 
Lietuvos statybos inžinierių, šiuolaikinės staty-
binės mechanikos mokslo puoselėtojų ir tyrėjų. 
 Profesorius Vytautas Klimavičius turi ir 
kitą istorinę sąsają su mūsų universitetu: 
jis statybinės mechanikos bei tamprumo 
mechanikos kursą dėstė KPI Vilniaus filialo 
vakarinio skyriaus statybos inžinieriams. LR 
neprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Italijai, 
Maltai ir Graikijai, pirmosios kartos Vilniaus 
filialo absolventas Romanas Podagėlis pui-
kiai prisimena šį dėstytoją – ypatingai giliai 
įsirėžusį į atmintį: „V. Klimavičius dėstė staty-
binę mechaniką, tamprumo teoriją – aukšto 
lygio mokslininkas, tačiau paskaitas skaitė 
sudėtingai. Vėliau mes prie to pripratome.“
 Be savo skaitomų pagrindinių discipli-
nų prof. V. Klimavičius labai domėjosi skai-
čiavimo technika, inžinerinių konstrukcijų 
skaičiavimo baigtiniais elementais meto-
dika. Šiuo klausimu buvo suorganizavęs 
seminarą universiteto darbuotojams. Mirė 
prof. Vytautas Klimavičius 1982 m.
 Atmintis gyva, kol yra žmonės, skaitantys 
antkapiuose iškaltus vardus. Šiandien len-
kiamės prof. Vytauto Klimavičiaus atminimui 
ne tik mes, jo buvę mokiniai, bet ir visa Lie-
tuvos statybos inžinerijos bendruomenė.
■

1974 M. VISI šVenČIAnT Doc. JUozo ŽUKo JUbILIeJų 

Iš kairės: KPI Medžiagų atsparumo katedros vedėjas prof. Jeronimas Baušys, doc. Juozas Žukas, 
VISI rektorius, Statybinės mechanikos katedros vedėjas prof. Aleksandras Čyras, KPI Statybi-
nės mechanikos katedros vedėjas doc. Vytautas Klimavičius, prof. Algirdas Eduardas Čižas.

Prof. Vytautas Klimavičius ir prof. Antanas Kudzys 


