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Laudatio 

RSU rektors profesors Jānis Gardovskis 

Profesors Jānis Gardovskis ir ārsts, zinātnieks, pedagogs, augstas klases menedžeris un 
augstas kultūras cilvēks. Viņš ir personība, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu. Jānis Gardovskis 
rektora amatā bijis vizionārs ar ambicioziem mērķiem, un viņa vēriens viņu ļauj salīdzināt ar 
mecenātu Borisu Teterevu. 

Tāpat ar Ināru un Borisu Tetereviem viņu vieno atvērtība un mīlestība pret mākslu un 
mūziku. Māksla, mūzika un deja viņa rektora kadences laikā ir ienākusi Rīgas Stradiņa 
universitātē gan ar īpašām nodarbībām, Akadēmiskās balles polonēzi, universitātes Aulas 
mūzikas koncertiem, flīģeli un modernajām ērģelēm. 

Profesors Gardovskis ir paveicis neticami daudz. Pirmkārt, viņš ir īsts inovators pašā 
medicīnā, viens no izcilākajiem Latvijas ārstiem.  Neatsverams vēsturisks sasniegums bija 
2011. gadā viņa vadībā veiktā pirmā sekmīgā aknas transplantācija Latvijā. Tāpat Jānis 
Gardovskis ir bijis iniciators vairāku jaunu un inovatīvu ķirurģijas metožu ieviešanai, 
piemēram, kā viens no pirmajiem Latvijā ieviesis laparoskopijas metodi. Viņa zinātnisko 
publikāciju saraksts ir ārkārtīgi garš, tajā cita starpā atrodami fundamentāli pētījumi 
onkoloģijā, it sevišķi pārmantotā vēža izpētē. 

Rektora amatā profesoru ievēlēja 2008. gadā, pārvēlēja 2012. gadā un šie desmit gadi ir 
bijuši nozīmīgu sasniegumu pilni. Rīgas Stradiņa universitāte viņa vadība ir kļuvusi par Baltijā 
pieprasītāko medicīnas izglītības centru.  

RSU ir izglītības eksporta līderis Baltijā, kas ik gadu uzņem vairāk nekā 500 ārvalstu studentu 
no 50 pasaules valstīm, lielākoties no attīstītajām ES zemēm, tādējādi papildinot Latvijas 
tautsaimniecību ar būtiskām investīcijām. Kopumā RSU studē vairāk nekā 2000 ārvalstu 
studentu. 

Sekmīgi pārvarot demogrāfisko bedri, RSU desmit gadu laikā studējošo skaits no 3500 
sasniedzis teju 9000. Nozīmīga daļa viņu studē, pateicoties mecenātu, tostarp Borisa 
Tetereva, stipendijām. 

Rīgas Stradiņa universitāte profesora Gardovska laikā sasniegusi nebijušu izrāvienu attīstībā 
un renovācijā. Profesionāļu un studentu vidū ir atzītas ne tikai medicīnas, bet arī tradīcijām 
bagātās sociālās zinātnes. 

RSU izveidots Pedagoģiskās izaugsmes centrs, kas dod iespēju sistemātiski izvērtēt 

pedagoģiskās, vadības un angļu valodas prasmes. 

Tāpat RSU ieviesusi tā dēvēto “zaļo domāšanu”, īstenojot virkni pasākumu. Universitāte ir 
veikusi vairāku jaunu rīku iegādi un ieviešanu, kas pilnveido medicīnas apguves iespējas 
simulētā vidē, simulācijas manekenu un disekcijas galda iegādi u.c. Šo rīku izmantošana ir 
iekļauta studiju kursu sastāvā, kā arī ir izveidots papildu kurss klīnisko prasmju apguvei 
Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā. Vienlaikus tiek veidota audiovizuālā bibliotēka. 
Notiek pakāpeniska studiju kursu modernizēšana, kurai atbalstu sniedz arī Borisa un Ināras 
Teterevu fonds. 



2 
 

Par RSU sasniegumiem šajos desmit gados varētu stāstīt līdz vakaram. Taču galvenais, lai 
attīstība neapstājas, lai vīzijas tiek īstenotas. 

Profesors Jānis Gardovskis ir akadēmiķis un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris. Tagad šiem un 
citiem apbalvojumiem piepulcējas vēl viens. Borisa un Ināras Teterevu fonda ļaudis viņam 
novēl turpmākos izcilos panākumus zinātnē, medicīnā, pedagoģijā, mākslas un mūzikas 
baudīšanā un laimīgā ģimenes dzīvē! 


