CURRICULUM VITAE
Personas dati
Vārds, uzvārds
Dzimšanas dati:
E-pasts:
Tautība:
Ģimenes stāvoklis:

Izglītība
Latvijas Kultūras akadēmija
2000 – 2002
Biznesa Augstskola Turība
1996 – 2000
Valodu prasmes
Latviešu

Patriks Grīva
1978. g. 7. februāris
patriks.griva@neplpadome.com
Lībietis
Precējies

Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās
Kultūras menedžmenta specializācija
Augstākā profesionālā izglītība
Uzņēmējdarbības vadība

Dzimtā valoda

Angļu

Brīvi (mutiski un rakstiski)

Krievu
Vācu

Brīvi (mutiski)
Pamatzināšanas (mutiski)

Darba pieredze
Producēšanas un marketinga
kompānija “beach lv”
2008 – 2017

Dibinātājs, producents

- Pasākumu, mediju projektu, dizainu producēšana.
- TV raidījumu projektu realizācija, sponsoru piesaiste.
- Sporta pasākumu marketings, dažādu projektu pārraudzība.

Mediju Grupa Super FM”
2011 – 2013

Programmu direktors, programmu vadītājs

Pludmales centrs “Brazīlija”
2009 – 2011

Valdes loceklis

“MIX Mediju Grupa”
2005 – 2009

Programmu direktors, programmu vadītājs

“MTG Latvia”
2003 – 2005

Programmu direktors

“Latvijas Pludmales
volejbola līga”
2001 – 2008

Dibinātājs, valdes loceklis

“Radio Skonto”; “Radio SWH”;
“Star FM”; “Mix FM”.
1994 – 2003

Programmu vadītājs/radio DJ

- “Latviešu Radio” radiostacijas vadība.
- “EHR” attīstība, “Radio Super FM” tēla veidošana.
- Radošā personāla vadība programmas izmaiņu laikā.
- Pirmā telpu pludmales centra Baltijas valstīs izveidošana.
- Personāla vadība, piedāvājuma, tēla veidošana un attīstība.
- Radošo, PR projektu vadība sadarbībā ar medijiem.
- Jaunas dzīvā ētera radiostacijas “Fit FM” izveidošana.
- Ētera personāla nolīgšana, apmācība, vadība.
- Programmu izstrādāšana, realizācija.
- Radio “Star FM” formāta maiņa, ieviešot dzīvā ētera formātu.
- Programmu izveidošana, ētera personāla apmācība.
- Pludmales volejbola marketinga un sporta sistēmas izveidošana Latvijā,
mediju komunikācijas vadība.
- Latvijas čempionāta Pludmales volejbolā organizēšana.
Programmu veidošana un vadīšana Latvijas lielāko komercradio ēterā.
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TV projekti
LNT, LTV7, TV6
2006 – 2010, 2012

“Pludmales volejbola apskats” producents un vadītājs

- Sporta un izklaides raidījuma veidošana un vadīšana.

“Latvijas Televīzija”
2009 – 2013

LTV7 kanāla balss

“Latvijas Televīzija”
1997 – 2000

Ētera režisors kanāliem LTV1, LTV2

“Latvijas Televīzija”
1995, 1996, 2001

Raidījumu vadītājs LTV1

Konkursi
Nacionālā plašsaziņas līdzekļu
padome
2013

Patriks Grīva

- LTV7 programmas pašreklāmu un kanāla reklāmu ieskaņošana.

- Programmas nodrošināšana ēterā diviem LTV kanāliem

- Dažādu raidījumu jauniešiem vadīšana LTV1

Kandidāts uz Latvijas Televīzijas valdi

- Konkursa finālists uz valdes locekļa programmu un attīstības jautājumos
amatu.
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