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Prof. habil. dr. Vytautas Nezgada gimė 1930 metų vasario 16 d. Rėčiūnų kaime,
Vilkaviškio apskrityje. 1944 m. jo tėvų šeima buvo išvežta į Vokietiją, iš kurios sugrįžo tik 1947 m.
Vytautas Nezgada mokėsi Vištyčio progimnazijoje. Mokslus tęsė Kauno politechnikume.
Pasirinko Tekstilės įmonių mechaninių įrenginių (TĮ MĮ) specialybę. Mokslus baigė 1953 m.
ir įgijo techniko mechaniko specialybę. Kauno politechnikumą V. Nezgada baigė su
pagyrimu.
Po baigimo V. Nezgada studijavo Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultete, kurį
1958 m. baigė ir pradėjo dirbti Klaipėdos faneros ir medvilnės audimo fabrikuose. 1960 m. dirbo
Lietuvos tekstilės institute. 1971 m. apgynė mokslų kandidato, o 1988 m. – habilituoto daktaro
disertacijas.
Prasidėjus atgimimui, V. Nezgada aktyviai įsijungė į politinę, visuomeninę veiklą. Buvo
išrinktas Kauno Sąjūdžio tarybos nariu, kiek vėliau Kauno Sąjūdžio tarybos pirmininku (19931994). Taip pat buvo Lietuvos vienybės (Baltic Unity) organizacijos valdybos pirmininkas, Kauno
miesto „Vytautų“ klubo vadovas, paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo komiteto narys,
komiteto prieš skurdą ir skurdintojus narys.
Už nuoširdų darbą ir pasiaukojantį rūpestį 2004 metais Kauno arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius apdovanojo V. Nezgadą garbės ženklu – Šiluvos dievo motinos medaliu.
Vytautas Nezgada išleido knygas „Kam skirtas gyvenimas (praeitis, dabartis, ateitis)“
2010 m. ir „Gyvenimo kelyje“ 2008 m.
Profesorius savo knygoje išdėstė, kas yra tikroji Tėvynės meilė: „Kita mūsų visų motina
yra Motina Tėvynė, kuri apima visa, kas mums brangiausia: Lietuvos istoriją, paveldą, kalbą,
papročius, tikrąsias ir amžinąsias vertybes – praeitį, dabartį ir ateitį. Motina Tėvynė priglaudžia
visus paklydusius, išvykusius ir vėl sugrįžusius savo vaikus. Jiems suteikia galimybę čia vėl pritapti,
išgyventi – pradėti naują gyvenimą (bent taip turėtų būti).“

Kauno politechnikumo absolventas prof. habil. dr. Vytautas Nezgada ir dėstytoja O. Rimkuvienė Kauno
aukštesniosios technikos mokyklos (dabar Kauno technikos kolegija) muziejuje. 1990 m.
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