Profesorius Tarmas Somerė (Tarmo Soomere)
Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys nuo 2019m.
Specialybė – okeonologija
Tarmas Somerė – Estijos mokslų akademijos prezidentas, Talino
technologijų universiteto Kibernetikos instituto Bangų inžinerijos
laboratorijos vadovas. Gimė 1957 m. spalio 11 d. Estijoje. 1980
m. baigė matematikos studijas Maskvos valstybiniame
Lomonosovo universitete, 1984 m. įgijo okeanologijos mokslų
daktaro laipsnį Širšovo okeanologijos institute, Maskvoje, o 1992
m. Tartu universitete, Estijoje, įgijo matematikos mokslų daktaro
laipsnį.
Prof. T. Somerė buvo Aleksandro von Humboldto stipendininkas Makso-Planko
Meteorologijos institute Hamburge, Vokietijoje (1994-1997) ir Pajūrio aplinkos tyrimų institute
Geestach‘e (2005), taip pat Visbio stipendininkas Upsalos universitete Švedijoje (2000-2001).
Dirbo Taikomosios matematikos centre, bei Oslo universitete Norvegijoje (2006-2008).
2002-2004 m. prof. T. Somerė buvo Talino Technologijų universiteto Jūros sistemų
instituto direktoriaus pavaduotoju, 2005 m. sukūrė Krantų inžinerijos studijų programą ir buvo
išrinktas pirmuoju Krantų inžinerijos profesoriumi Estijoje. Jis yra daugelio ES, regioninių ir
nacionalinių mokslo projektų koordinatorius. Pagrindinės mokslinių interesų sritys susijusios su
bangomis: Rosbio bangų taikymas vidinių ir paviršinių bangų teorija ir modeliavimas, ypatingą
dėmesį skiriant priekrantės procesams.
2002 m. prof. T. Somerė gavo Estijos tyrėjų apdovanojimą. 2005 m. dienraštis
„Postimees“ jį išrinko „Estijos Metų Žmogumi“ už jo indėlį prognozuojant ir taip perspėjant
visuomenę apie visa naikinančią audrą. 2007 m. gavo Baltijos Asamblėjos apdovanojimą už
indėlį mokslui. 2007 m. buvo išrinktas atstovauti jūrinius mokslus Estijos mokslų akademijoje,
o 2009 m. – Europos akademijoje. 2010 m. buvo išrinktas Dž. Kuko (James Cook) universiteto
(Australija) garbės profesoriumi. 2018 m. jam suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro
vardas už indėlį į jūrinius mokslus, studijas ir ilgametį bendradarbiavimą. 2011 m. buvo
apdovanotas Estijos mokslo apdovanojimu ir išrinktas Talino technologijų universiteto metų
mokslininku. 2013 m. prof. T. Somerė apdovanotas Baltijos mokslų akademijų medaliu už
ypatingą indėlį į Estijos, Latvijos ir Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimą jūros mokslų srityje
2015 m. išrinktas Latvijos mokslų akademijos užsienio nariu. Nuo 2017 m.– Estijos mokslinės
draugijos Švedijoje garbės narys.
Prof. T. Somerė glaudžiai bendradarbiauja su Klaipėdos Universiteto mokslininkais. Nuo
2009 m. Klaipėdos univestitete dėstė „Bangų dinamikos“ kursą, organizavo Tarptautinę
vasaros mokyklą, mokymus dėstytojams iš Kazachstano, Izraelio ir Azerbaidžano, Tempus
SESREMO (2014–2018) projekto rėmuose. Jis yra 2013 m. Klaipėdoje vykusio 9 BSSC (Baltic
Sea Science Congress) organizatorius ir kviestinis lektorius. Prof.Tarmas Somerė iniciavo
Klaipėdos Universiteto pakvietimą tapti European Marine Board nariu.
Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/uploads/Uzsienio_nariai_eng/Soomere_Eng.pdf
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