
Gerbiamas Lietuvos Respublikos Ministre Pirmininke, 

Gerbiami ministrai, 

Gerbiami Lietuvos Respublikos Seimo nariai, 

Gerbiamas Lietuvos Mokslų Akademijos Prezidente, 

Ekscelencijos Lietuvos Vyskupai, 

Ekscelencijos ambasadoriai, 

Magnificencijos Rektoriai, 

Gerbiamas Kauno miesto Mere, 

Brangūs Vytauto Didžiojo Universiteto bendruomenės nariai, 

 

      Šiandien Vytauto Didžiojo Universitete ypatinga šventė – šeštojo, po Universiteto atkūrimo 

1989 m., Rektoriaus inauguracija. 

      Bet kurioje modernioje šių laikų valstybėje universitetas yra ypatingos, išskirtinės reikšmės 

institucija, be kurios neįmanoma civilizuota, inovatyvi kultūros, ekonomikos ir politinio gyvenimo 

raida. Stiprus, modernus, aukšto akademinio lygio universitetas yra valstybės, o tuo labiau miesto 

garbės ir pasididžiavimo objektas. Geras universitetas yra stiprios, modernios valstybės būtinybė, 

jos galios ir įtakos atspindys. Be jų negalima net svajoti apie šviesią valstybės ateitį. 

      Dėl to visur ir visada universiteto rektoriaus parinkimui skiriamas toks didelis dėmesys, o jam 

pačiam keliami ypač aukšti kvalifikacijos, patirties, moralės reikalavimai.  

      Lietuvos Respublikos Mokslo ir Studijų Įstatymas numato, kad universiteto rektorių renka 

Universiteto Taryba, kuriai ir tenka šis atsakingas vaidmuo užtikrinant, kad ateinančių penkerių 

metų laikotarpyje universitetas turės vadovą, sugebantį savo patirtimi, gebėjimais ir autoritetu 

sutelkti visą universiteto bendruomenę aukščiausių tikslų įgyvendinimui. 

      Kaip jūs žinote, rektoriaus rinkimai įvyko š. m. birželio 9 d., o šioms garbingoms ir atsakingoms 

pareigoms užimti turėjome tik vieną pretendentą – profesorių Juozą Augutį. Dar prieš rinkimus 

universiteto akademinėje bendruomenėje ir rinkimų dieną Taryboje vyko diskusijos, ar nevertėtų 

pratęsti rektoriaus rinkimų proceso ieškant daugiau pretendentų. Tačiau dauguma šiai minčiai 

nepritarė, nes tas vienintelis kandidatas ypač stiprus, labai patyręs, puikiai pasiruošęs užimti tokias 

atsakingas pareigas. Balsų dauguma profesorius Juozas Augutis tą dieną ir buvo išrinktas Vytauto 

Didžiojo Universiteto Rektoriumi.  

      Paminėsiu keletą svarbiausių veiksnių, nulėmusių tokį Tarybos narių sprendimą: 

 Juozas Augutis nuo pat Vytauto Didžiojo Universiteto atkūrimo pradžios – jo bendruomenės 

narys, ypač aktyvus, universitetui pasišventęs, labai kvalifikuotas. Universitete jis dirbo docento, 

profesoriaus, studentų reikalų dekano, prorektoriaus mokslui, Energetinio saugumo tyrimo centro 



 2 

vadovo pareigose, nemažai kadencijų buvo Universiteto Senato ir Tarybos nariu ir turėjo gerą 

galimybę visapusiškai pažinti universitetą, sukaupti patirtį ir žinių apie Universiteto valdymą, 

Lietuvos švietimo ir mokslo politiką, susipažino su tarptautinėmis mokslo ir studijų plėtros 

tendencijomis, kurios gerai atspindėtos jo pateiktoje universiteto ateities vizijoje. 

 Vadybinės ir ekspertinio darbo patirties jis sukaupė  turėdamas įvairias papildomas pareigas 

už Universiteto ribų – vyresnysis mokslo darbuotojas Lietuvos energetikos institute, Lietuvos 

Švietimo Tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Mokslo 

komiteto pirmininkas, Lietuvos mokslo premijų komisijos narys, ES VI ir VII Bendrųjų Programų 

ekspertas ir kelių tų programų projektų vadovas ar vykdytojas, Ignalinos AE saugos komiteto 

pirmininkas, kelių mokslo draugijų ar sąjungų narys. Profesoriaus Juozo Augučio mokslo-tiriamoji 

ir pedagoginė veikla susijusi su tikimybių teorija, rizikos ir sistemų patikimumo analize, energetiniu 

saugumu. Jo teoriniai tyrimai rado platų pritaikymą sprendžiant konkrečias Lietuvos energetikos 

problemas. 

 Jo mokslininko-matematiko pasiekimai 2005 metais įvertinti Lietuvos nacionaline mokslo 

premija už darbų ciklą „Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžinieriniai sprendimai ir jų 

įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą“, o 2010 metais apdovanotas „Zigmo 

Žemaičio“ medaliu, kuris skiriamas už didelius nuopelnus matematikos mokslui. 2011 metais jis 

išrinktas Lietuvos Mokslų Akademijos tikruoju nariu.  

                                 Gerbiami šio iškilmingo susirinkimo dalyviai, 

Tikiuosi, kad pateikta Jums trumpa, bet įspūdinga informacija apie prof. Juozą Augutį įtikino Jus, 

kad Universiteto Taryba išrinkdama Jį Vytauto Didžiojo Universiteto Rektoriumi nesuklydo. Esu 

įsitikinęs, kad naujoji Universiteto Taryba neužilgo, svarstydama ir tvirtindama naujojo Rektoriaus 

pateiktą Universiteto strateginį raidos planą, o vėliau metines Universiteto veiklos ataskaitas 

konstatuos, kad pasirinkimas buvo teisingas. 

       Linkiu sėkmės ir ištvermės gerbiamam Juozui Augučiui vykdant šias garbingas ir labai 

atsakingas pareigas.                                          
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