Mihails KOZLOVS
Gimė 1976 m. Preiliuose (Latvijoje).

Išsilavinimas
Verslo vadybos magistro (angl. Executive MBA) laipsnis, Londono Sičio universitetas, Sero J. Casso
verslo mokykla
Socialinių mokslų magistro laipsnis, Latvijos universitetas
Socialinių mokslų bakalauro laipsnis, Rygos technikos universitetas
Europos fakulteto kursai, Latvijos universitetas
Profesinė patirtis
Nuo 2016 m. gegužės mėn.: Europos Audito Rūmų narys
Dirba V kolegijoje „Sąjungos finansavimas ir administravimas”. Audito Rūmų narys, atsakingas už
daugiametės finansinės programos peržiūrą, nuomonę dėl Europos strateginių investicijų fondo
(ESIF) ir 2016 m. metinės ataskaitos 2 skyrių
2012 m. balandžio mėn. – 2016 m. balandžio mėn.: Direktoriaus pavaduotojas (Ekonomika, finansai,
ES biudžetas – ECOFIN), patarėjas; Latvijai pirmininkaujant ES Tarybai ES ministrų tarybos darbo
grupės Europos strateginių investicijų fondo klausimais pirmininkas ir Patarėjų finansiniais klausimais
darbo grupės pirmininkas
Latvijos finansų ministerija ir Nuolatinė atstovybė ES, Briuselis
2010 m. spalio mėn. – 2012 m. balandžio mėn.: Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko
Vykdomosios valdybos direktoriaus patarėjas (atstovaujantis Suomijai, Norvegijai ir Latvijai),
Londonas
2003 m. gegužės mėn. – 2010 m. spalio mėn.: Patarėjas (ekonomika, finansai, ES biudžetas,
apmokestinimas), Latvijos nuolatinėje atstovybėje ES, Briuselis
2002 m. sausio mėn. – 2003 m. gegužės mėn.: Direktorius, Integracijos į ES departamentas, Finansų
ministerija, Ryga
2001 m. vasario mėn. – 2002 m. sausio mėn.: Integracijos į ES departamento skyriaus vadovas,
Finansų ministerija, Ryga
2000 m. sausio mėn. – 2000 m. balandžio mėn.: Stažuotojas Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų
reikalų direktorate, Briuselis
1996 m. birželio mėn. – 1999 m. gruodžio mėn.: Įvairios įžanginio lygmens pareigos privačiajame ir
viešajame sektoriuose bei akademinėje srityje
Pasiekimai, apdovanojimai

Latvijos Respublikos ministrų kabineto apdovanojimas, 2015 m. lapkričio mėn.
Ministro pirmininko pagyrimo raštai už asmeninį indėlį į sėkmingą Latvijos pirmininkavimą ES Tarybai
2015 m. ir į euro įvedimą Latvijoje 2014 m.
Užsienio reikalų ministro apdovanojimas už indėlį į euro įvedimą Latvijoje 2014 m.
Finansų ministro Garbės ženklas: už itin puikų atstovavimą Latvijos ekonominiams ir finansiniams
interesams ir jų propagavimą ES, 2008 m.
Leidiniai
“European Fund for Strategic Investments (EFSI): the negotiation process” (Europos strateginių
investicijų fondas (EFSI): derybų procesas); Latvijos interesai Europos Sąjungoje, 2015 m. lapkričio
mėn. (latvių kalba)
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