
Jānis Grēviņš 

• Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas direktors un 

docents 

• Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģijas 

koplietošanas pakalpojumu centra valdes priekšsēdētājs  

• Latvijas IT klastera valdes loceklis  

• Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) valdes loceklis  

 

Izglītība 

• Filozofijas zinātņu doktora grāds vadības sistēmās, iegūts Ņujorkas 

štata universitātē Bufalo, ASV  

• Biznesa administrācijas maģistra (MBA) grāds, iegūts Ņujorkas štata 

universitātē Bufalo, ASV 

• Bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, iegūts Latvijas Universitātē 

 

Darbība augstākajā izglītībā 

J. Grēviņš aktīvi darbojas vairākos augstākās izglītības projektos, gan tos 

vadot, gan piedaloties saturiskajās aktivitātēs.  

• «Digital Europe» projektā «MERIT» ir programmu satura darba pakas 

vadītājs un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) daļas projekta 

vadītājs. Projekta mērķis – izveidot jaunas starpdisciplināras maģistra 

programmas digitālās transformācijas studijām RTU, Katalānijas 

Politehniskajā universitātē, Viļņas Ģedimina universitātē un Tallinas 

Tehniskajā universitātē. 

 

• Ir vadītājs projektā, kuru Latvija realizē sadarbībā ar Bufalo Universitāti 

un mērķis ir sagatavot Latvijas macībspēkus Latvijas Digitālajai 

stratēģijai ("Buffalo projekts"). Projektā īpaša uzmanība tiek pievērsta 

starpdisciplināru mācīšanas prasmju attīstīšanai un intensīvas 

zināšanu pārneses metodikas apgūšanai un īstenošanai. 

 

• Realizējot Latvijas augstākā līmeņa digitālās izcilības stratēģiju Eiropas 

konkurētspējai 2020. – 2027. gadam, J. Grēviņš nodrošina vadību un 

koordināciju starp dažādām institūcijām. Projekts ir RTU, Latvijas 

Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes, attiecīgo valdības 

struktūru un privātā sektora iniciatīva, lai definētu un saskaņotu savu 

potenciālu augstākā līmeņa digitālo rīku izmantošanas veicināšanai 

Baltijas reģionā un Eiropā.  

 

• J. Grēviņš vada IT līderības bakalaura programmas «Datorzinātne un 

organizāciju tehnoloģijas» īstenošanu. Studiju programmu kopīgi 

izveidojušas RTU, Latvijas Universitāte (LU) un Ņujorkas štata Bufalo 



universitāte, un programmā sagatavo augsta līmeņa informācijas 

tehnoloģijas (IT) speciālistus – potenciālos uzņēmumu vadītājus. 

 

Darbība zinātnē 

• J. Grēviņš ir vadības komitejas loceklis projektā «Genomu datu tīkls», 

kura mērķis – Latvijas universitāšu un zinātnes iestāžu savstarpēja 

savienošana ar RTU augstas veiktspējas skaitļošanas centru, lai 

palielinātu mērogojamību darbam ar lielajiem genomikas datiem. 

 


