Kārlis Jānis Ātrens
Kārli Ātrenu ievēlēja Delnas padomē 2017. gada 30. martā un pārvēlēja uz otro termiņu
2020. gadā junijā. Viņš 2004. gadā pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā no Austrālijas kopā ar
sievu Kristīni un diviem bērniem. Viņa profesionālā 37 gadu karjera ir bijusi informācijas
tehnoloģijās dažādās nozarēs publiskos un privātos uzņēmumos. No 2003. gada strādā IT
vadībā Kesko grupas meitas uzņēmumos Kesko Agro Latvija, bet no 2008.gada līdz šim brīdim –
Danish Agro Grupas uzņemumā Baltic Agro Machinery (pirms tam – Konekesko Latvija). No
2016. gada ir pasniedzējs Rīgas Biznesa skolā, kur angļu valodā lasa lekcijas bakalaura un
maģistra studentiem par uzņēmējdarbību un korporatīvo pārvaldību. Austrālijā, Sidnejā
Kārlis no 1989.gada strādāja lielākajā telekomunikācijas uzņēmumā “Telstra” un pirms tam
no 1983. gada kā programmētājs valsts Labklājības departamentā Kanberā. Viņš ieguvis
bakalaura grādu datorzinātnēs Austrālijas Nacionālajā universitātē 1983. gadā un maģistra
grādu uzņēmumu vadībā (MBA) Rīgas Biznesa skolā 2015. gadā. Kārlis iepriekš aktīvi
darbojies vairākās latviešu organizācijās Austrālijā, kā arī ir dejojis Kanberas/Sidnejas tautas
deju kopā "Saules Josta", ar ko piedalījas četrās pasaules turnejās.
Karlis Janis Atrens
Karlis Atrens was elected to the Board of Delna on 30 March 2017, re-elected on June 2020.
In 2004, together with his family, he moved from Australia to Latvia. His professional career
extends over 37 years in Information Technology in various roles, including programming,
IT operations, IT support and management. Since 2003 he has worked in IT management for
Kesko Corporation subsidiaries in the Baltic region, namely Kesko Agro, Konekesko and
Baltic Agro Machinery (from 2020), where he is currently employed. Since 2016 he has
lectured at the Riga Business School to Corporate Governance and Entrepreneurship classes
in English to bachelor and master level students. Before moving to Latvia permanently, he
lived and worked in Sydney for Australia’s largest telecommunications company known as
Telstra Corporation – Internet operations group and from 1983 as a programmer in Canberra
for the national Department of Social Security. He has a Bachelor of Science (BSc) degree
from the Australian National University (1983) and a Master of Business Administration
(MBA) at the Riga Business School (2015). Before moving to Latvia, he was active in
various Latvian organizations in Australia, as well as dancing in the Canberra/Sydney folk
dance group “The Sunbelt” featuring four world tours.

