
 
Mecenāts - JĀNIS RŪVALDS 

 
Jānis Rūvalds dzimis 1940. gada 26. martā Jelgavā. 

Kara laikā emigrēja. Ēslingenas DP nometnē pavadīja 
piecus gadus un tad pārcēlās uz dzīvi ASV. Skolas gaitas 
uzsāka Des Moines pilsētā, piedalījās latviešu sabiedriskajā 
dzīvē, kur ieguva daudz draugu.  

 
1958. gadā ieguva Rosenfield stipendiju Grinelas koledžā ASV. Koledžā no 

1958. līdz 1962. gadam J. Rūvalds studēja fiziku un spēlēja koledžas tenisa komandā. 
1967. gadā J. Rūvalds ieguva doktora grādu fizikā Oregonas Universitātē, pēc tam 
strādāja Čikāgas Universitātē. Vēlāk ieguva profesora vietu Virdžīnijas Universitātē, 
kur arī šobrīd ir goda profesors (profesor Emeritus).  

 
2011. gada jūnijā J. Rūvalds viesojās LLU un, stāstot savu dzīvesgājumu, ar 

lepnumu atzina, ka 1990. gadu vidū viņš vadīja pētnieku grupu, kuras uzdevums bija 
izpētīt supravadītāju tehniku, kam būtu milzīgas iespējas taupīt elektrību, attīstīt 
medicīnas tehnoloģiju un uzlabot informācijas vadīšanu. Pētījumu grupā strādāja 
studenti un kolēģi no 15 valstīm. Pētnieku grupas studenti nu jau ir kļuvuši par 
atzītiem zinātniekiem, piemēram, David Djajaputra no Indonēzijas ieguva doktora 
grādu Virdžīnijas universitāte (ASV) un strādā kā profesors šīs universitātes 
Medicīnas fakultātē. Arī Shubha Tewari no Indijas, kas ilgus gadus darbojas šajā 
pētnieku grupā ieguva doktora grādu Kalifornijas universitātē (ASV), kur šobrīd 
strādā kā profesore, kā arī Attila Virosztek no Ungārijas ieguva doktora grādu un par 
veikto pētījumu šajā pētnieku grupā Attila ieguva Ungārijas valsts apbalvojumu. 
Attila šobrīd strādā Ungārijas Tehniskajā universitātē kā profesors. J. Rūvalds atzīst, 
ka viņam patiesi ir laimējies ne vien ar gudriem un čakliem studentiem, bet arī pašam 
gūt pieredzi un strādāt ārzemēs: Ungārijā, Beļģijā, Francijā, Šveicē, Vācijā un lasīt 
lekcijas Ķīnā, Indijā, Brazīlijā, Latvijā  utt. Patīkami gadi vieslektora amatā ir pavadīti 
Hārvardā, Stenfordā, Čikāgā, Kalifornijas universitātē San Djego un Santa Barbara.  

 
Šobrīd J. Rūvalds ir definējis savas dzīves mērķi: sekot pasaules zinātnes 

sasniegumiem un palīdzēt latviešu studentiem iegūt pasaules līmeņa izglītību. Sekojot 
savam mērķim un ar savu izcilo dzīves gājumu rādot piemēru, 2010. gadā J. Rūvalds 
ir dibinājis LLU izcilajiem studentiem stipendiju, ziedojot šim mērķim savus dzīves 
ietaupījumus.  


