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IAI Valdes locekļu kandidāti
Pašreizējie valdes locekļi:
–
–
–
–

Kārlis Majevskis, CIA, CISA
Kesko Grupas Iekšējais Auditors
IAI biedrs no 2012
IAI Valdes priekšsēdētājs no 2014.g.

–
–
–
–

Indra Ozola
Iekšējā Audita vadītāja Valsts Kancelejā
IAI valdes locekle no 2014.g.
IAI biedrs no 2008.g.

–
–
–
–

Vita Reinšmite
Administratīvās daļas vadītāja Datu Valsts Inspekcijā
IAI valdes locekle no 2014.g.
IAI biedrs no 2012.g.

IAI valdes locekļu kandidāti jaunpienācēji
Anita Kanteruka
IAI biedrs no 2015.g.
Pēc 10 gadiem ārējā auditora darbā pieņēmu
izaicinājumu kļūt par iekšējo auditoru GRF uzņēmumu
grupā, kur strādāju jau vairāk nekā gadu. Šobrīd ir laiks
un enerģija, ko veltīt sabiedriskajam darbam, tāpēc
izmantoju iespēju iesaistīties IAI aktivitātēs. Jau kopš
bērnības man piemīt augsta atbildības sajūta un esmu
audzināta – ja ko apsola, tad tas ir jāizdara. Domāju, ka
uz mani var paļauties. Patīk arī organizēt dažādus
pasākumus. Manu domas lidojumu un praktisku darbu
komandā bija iespēja novērtēt visiem, kas ieradās uz
IAI Ziemassvētku pasākumu.

IAI valdes locekļu kandidāti jaunpienācēji
Jeļena Kozlovska, CIA, CRMA
IAI biedrs no 2006.g.
Ar savu pieredzi finanšu auditā un iekšējā audita
jomā vēlos sniegt ieguldījumu IAI valdes darbībā
Latvijā.
Esmu piedalījusies IAI konferenču un semināru
organizēšanā un labprāt arī tālāk iesaistītos
iekšējā auditora profesijas popularizēšanā un
attīstīšanā Latvijā.

IAI valdes locekļu kandidāti jaunpienācēji
Nataļja Svetlova-Kļešča, CIA
IAI biedrs no 2008.g.
Esmu ERGO apdrošināšanas grupas Baltijas
Audita Centra (Igaunija, Latvija, Lietuva un
Baltkrievija) vadītāja. Ar iekšējo auditu nodarbojos
kopš 2007.gada, ir CIA sertifikāts. Valdē esmu
pieteikusies, jo uzskatu to par lielisko iespēju darīt
ko vairāk, kā arī paplašināt savu redzes loku.

IAI valdes locekļu kandidāti jaunienācēji
Sandra Bāliņa, IAI biedrs no 2005.g.
Kopš 1998.gada strādāju AS Latvijas Gāze iekšējā
audita un kvalitātes vadības daļā par vadītājas
vietnieci.17.gadus esmu pilnveidojusi savas
zināšanas IA jomā. Papildus strādāju arī kā
zvērināta revidenta palīgs, kas saistīts ar revīzijas
darbu. Pārzinu gan kā ārējā gan iekšējā revidenta
darbu. Esmu aktīva, izpalīdzīga, komunikabla,
protu vismaz līdz šim organizēt darbu, pilnveidot
savas zināšanas. Mans pašnovērtējums redz mani
IAI valdē.

IAI valdes locekļu kandidāti jaunpienācēji
Renārs Degro
IAI biedrs no 2012.g.
Risku direktors, AS Rigensisbank
Manuprāt, mana pieredze strādājot gan kā iekšējā
audita daļas vadītājs, gan kā Risku direktors, sniedz
diezgan plašu pieredzi esot gan kā pārbaudītājs, gan
kā pārbaudāmais. Ņemot vērā, ka modernais
iekšējais auditors ir ar vien vairāk un vairāk kā
konsultants, kas uzņēmumam sniedz pievienoto
vērtību, mana pieredze strādājot otrajā pusē, ļauj
novērtēt kā ir, kad tu saņem rekomendācijas no
iekšējā auditora un kādi pasākumi būtu veicami, lai
iekšējais auditors sniegtu pēc iespējas lielāku
pievienoto vērtību. Manuprāt iekšējais auditors ir
respektējama profesija un ar IAI palīdzību varētu celt
IAI profesijas uzticamību uzņēmumu vadītāju un
īpašnieku acīs.

