Mihails KOZLOVS
Gimė 1976 m. Preiliuose (Latvijoje).

Išsilavinimas
Universiteto diplomas, Organizacijų ir viešosios politikos auditas, Lotaringijos universitetas
Verslo vadybos magistro (angl. Executive MBA) laipsnis, Londono Sičio universitetas, Sero J. Casso verslo
mokykla, su pagyrimu
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
o

Šiuo metu dirba IV kolegijoje „Rinkų reguliavimas ir konkurencinga ekonomika“.
Narys pranešėjas, atsakingas už auditus / apžvalgas dėl ES finansavimo „Euronews“, etikos sistemų
ES institucijose, valstybės pagalbos finansų įstaigoms kontrolės, ES kosmoso įrangos, ES kovos su
pinigų plovimu, Audito Rūmų pastabų dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir 2018,
2019 ir 2020 m. metinių ataskaitų 4 skyriaus „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui
skatinti“. Audito kokybės kontrolės komiteto narys ir pakaitinis Administracinio komiteto narys.
Strateginio prognozavimo patariamosios grupės, atsakingos už 2021–2025 m. Audito Rūmų
strategiją, narys. Audito Rūmų atstovas Audito Rūmų, Komisijos ir EIB trišalio susitarimo dėl audito
tvarkos taikinimo komitete. Šiuo metu derasi dėl naujo trišalio susitarimo.

o

Nuo 2016 m. gegužės mėn. iki 2018 m. vasario mėn. dirbo V kolegijoje „Sąjungos finansavimas ir
administravimas“. Narys pranešėjas, atsakingas už daugiametės finansinės programos peržiūrą,
nuomonę dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), ESIF veiklos audito plano ir visuomenės
dalyvavimo rengiant ES teisės aktus ir už 2016 ir 2017 m. metinės ataskaitos 2 skyrių „Biudžeto ir
finansų valdymas“.
Audito Rūmų Etikos komiteto pakaitinis narys nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m. birželio mėn.

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 ES nuolatinė atstovybė, Briuselis
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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
„Sixth edition of the ECA Award – for research on EU added value and public sector auditing“; Audito Rūmų
žurnalas Nr.°3/2020
„Auditing the ethical framework of EU institutions: easier said than done“; Audito Rūmų žurnalas, 2019 m.
gegužės mėn.
„Future EU budget decision-making enters the crucial stage“; Audito Rūmų žurnalas, 2017 m. lapkričio
mėn.
„Professor Mario Monti at the European Court of Auditors: Results of the work of the High Level Group on
Own Resources (HLGOR)“; Audito Rūmų žurnalas, 2017 m. balandžio mėn.
„European Fund for Strategic Investments (EFSI): the negotiation process“; Latvian Interests in the EU,
2015 m. lapkričio mėn. (latvių kalba)
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