Mihails KOZLOVS
Dzimis 1976. gadā Preiļos, Latvijā.

Izglītība
Maģistra grāds biznesa vadībā, Londonas Universitātes sera John Cass vārdā nosauktā Biznesa skola.
Maģistra grāds sociālajās zinātnēs, Latvijas Universitāte.
Bakalaura grāds sociālajās zinātnēs, Rīgas Tehniskā universitāte.
Studijas Latvijas Universitātes Eirofakultātē.
Profesionālā pieredze
Kopš 2016. gada maija – Eiropas Revīzijas palātas loceklis.
Darbs V apakšpalātā “Savienības finansēšana un pārvaldība.” Referējošais loceklis par šādām tēmām:
daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšana, atzinums par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF) un
Pārskata par 2016. gadu 2. nodaļa.
No 2012. gada aprīļa līdz 2016. gada aprīlim – direktora vietnieks (ekonomika, finanses, ES budžets –
ECOFIN), padomnieks, priekšsēdētājs ES Ministru padomes Stratēģisko investīciju fonda jautājumu
darba grupā un Finanšu padomdevēju darba grupā Latvijas prezidentūras laikā ES.
Darbs Latvijas Finanšu ministrijā un Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā (Brisele).
No 2010. gada oktobra līdz 2012. gada aprīlim – Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas
(Londona) Izpilddirektoru valdes Somijas, Norvēģijas un Latvijas valstu grupas direktora padomnieks.
No 2003. gada maija līdz 2010. gada oktobrim – padomnieks (ekonomika, finanses, ES budžets un
nodokļi) Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā (Brisele).
No 2002. gada janvāra līdz 2003. gada maijam – Finanšu ministrijas ES Integrācijas departamenta
direktors (Rīga).
No 2001. gada februāra līdz 2002. gada janvārim – Finanšu ministrijas ES Integrācijas nodaļas vadītājs
(Rīga).
No 2000. gada janvāra līdz 2000. gada aprīlim – prakse Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu
ģenerāldirektorātā (Brisele).
No 1996. gada jūnija līdz 1999. gada decembrim – dažādi amati privātajā un publiskajā sektorā, kā arī
akadēmiskā vidē.
Sasniegumi un atzinības
Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts, 2015. gada novembris.
Ministru prezidenta Pateicības raksti par personisku ieguldījumu Latvijas prezidentūras ES sekmīgā
norisē 2015. gadā un par euro ieviešanu Latvijā 2014. gadā.

Ārlietu ministrijas Atzinības raksts par ieguldījumu euro ieviešanā Latvijā 2014. gadā.
Finanšu ministra Goda zīme par Latvijas ekonomisko un finansiālo interešu izcilu pārstāvēšanu un
veicināšanu Eiropas Savienībā (2008. g.).
Publikācijas
“Eiropas stratēģisko investīciju fonds: no idejas līdz realitātei”, žurnālā “Latvijas intereses Eiropas
Savienībā”, 2015. gada novembris (latviešu valodā).
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