Viesu runātāji
DAUNIS AUERS
Dr. Daunis Auers ir Latvijas Universitātes politikas zinātnes
nodaļas profesors, Doktora studiju programmas “Sociālās
zinātnes” direktors un Latvijas Universitātes studiju virziena
“socioloģija, politoloģija, antropoloģija” vadītājs.
Studējis Londonas Ekonomikas Augstskolā (LSE) un
Londonas Universitātes Koledžā (UCL) Apvienotajā
Karalistē. 2005.- 2006.gadā bijis ASV Fulbraita programmas
pētnieks Kalifornijas Universitātē Berklijā un 2014. gadā –
Baltijas-Amerikas Brīvības fonda pētnieks Wayne
State Universitātē, Detroitā.
D. Auers ir politisko partiju, vēlēšanu, politisko risku un ekonomikas konkurētspējas pētnieks. Autors
grāmatai “Baltijas valstu politika un pārvaldība: Igaunija, Latvija un Lietuva 21. gadsimtā”
(“Comparative Politics and Government of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st
Century”, Palgrave Macmillan).

ŽANETA OZOLIŅA
Latvijas Universitātes starptautisko attiecību profesore un
Latvijas Transatlantiskās organizācijas priekšsēdētāja.
Profesore Ozoliņa ir vairāk nekā 100 publikāciju autore un
zinātniskā redaktore. Piedalās vairāku starptautisku žurnālu
redkokēģiju darbā - Journal of Baltic Studies, Defence
Strategic Communications, Lithuanian Annual Strategic
Review. Regulāri lasa lekcijas pasaules augstskolās Baltijas Aizsardzības koledžā, NATO koledžā Romā,
Eiropas drošības un aizsardzības koledžā, Lietuvas Militārā
akadēmijā, vadošajās Ukrainas augstskolās un daudzās
citās valstīs.
Ž. Ozoliņa bijusi Valsts prezidenta paspārnē izveidotās Stratēģiskās analīzes komisijas vadītāja
(2004-2008) un Eiropas Pētniecības telpas padomes locekle (2008-2012). Vadījusi vairākus projektus
Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam, NATO, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centram
un Baltijas jūras valstu padomei. Žaneta Ozoliņa vada Latvija Ārlietu ekspertu padomi pie Latvijas
Ārlietu ministrijas, piedalās Eiropas Ārlietu padomes darbā un ir valdes locekle starptautiskā drošības
ekspertu domnīcā “The Alphen group".

IVARS CINKUSS
Diriģents, dziedātājs, mūziķis, lektors, muzikālais aktieris.
Bakalaura grādu diriģēšanā ieguvis Latvijas Mūzikas
akadēmijā (1992), pēc tam Mūzikas maģistra grādu
Vestminsteras kora koledžā (Prinstonā, ASV, 1995).
Ivars Cinkuss ir Vispārējo latviešu Dziesmu svētku
virsdiriģents. 2013. gadā bijis arī svētku Noslēguma
koncerta mākslinieciskais vadītājs, 2018. gadā - Dziesmu
svētku Tautas mūzikas koncerta mākslinieciskais vadītājs.
Vairākkārt bijis virsdiriģents ASV, ASV Rietumkrasta,
Eiropas dziesmu svētkos, kā arī Austrālijas latviešu
Kultūras dienās.
Ikdienā I. Cinkuss ir latviešu diasporas koru un Rīgas vīru koru virsdiriģents, kā arī vada divus korus Rīgas Tehniskās universitātes vīru kori Gaudeamus un jaukto kori Cantus Fortis.
Diriģenta profesionālā darbība bijusi cieši saistīta ar Latvijas Radio kori. Vairāku gadu garumā
Latvijas Radio fonotēka ir papildināta ar aptuveni divdesmit dažādām Baroka un Renesanses
laikmetu mūzikas programmām Cinkusa vadībā. Tāpat diriģents veidojis programmas ar Valsts
akadēmisko kori Latvija, Liepājas simfonisko orķestri un gandrīz divdesmit programmas ar baroka
orķestri Collegium Musicum Rīga. Pedagoģiskā darbība vairāku gadu garumā ir bijusi saistīta ar
Rīgas Doma kora skolu un Ventspils Mūzikas vidusskolu. 2013. gada tika dibināta ALCS (Austrālijas
Latviešu Cinkusa Skola), bet 2021. gadā Anglijas diriģēšanas skola, kurā savas prasmes kopj
Austrālijas un Anglijas latviešu sabiedrību koru vadītāji. Ivara radošajā darbībā nozīmīgu vietu ieņem
dziedāšana. Sadarbojoties ar dažāda žanra komponistiem un mūziķiem, ierakstītas daudzas solo
dziesmas. Ivars Cinkuss piedalījies arī teātra izrādēs un kino filmās, nospēlējot vairāk nekā desmit
lomas pazīstamu latviešu režisoru filmās.

ANDREJS PILDEGOVIČS
Latvijas Republikas vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis Apvienoto
Nāciju organizācijā Ņujorkā. Diplomātisko un konsulāro dienestu A.
Pildegovičs uzsāka 1994. gadā NVS (Neatkarīgo Valstu
Sadraudzība) nodaļā kā galvenais specialists. Vēlāk viņš ieņēma
Āzijas un Āfrikas valstu nodaļas vadītāja, valsts sekretāra palīga un
preses sekretāra amatus Ārlietu ministrijā. No 2000. līdz 2006.
gadam bija Valsts prezidenta padomnieks ārlietu jautājumos, no
2006. līdz 2007. gadam vadīja prezidenta kanceleju.
No 2007. līdz 2012. gadam Pildegovičs bija ārkārtējais un
pilnvarotais vēstnieks ASV un nerezidējošais vēstnieks Meksikas
Savienotajās valstīs. 2012. gada jūlijā iecelts par Ārlietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieku – politisko direktoru. No 2013. gada maija
pildīja ministrijas valsts sekretāra pienākumus. Kopš 2018. gada ir
Latvijas Republikas pastāvīgais pārstāvis, ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO).
A. Pildegovičs 1994. gadā absolvējis Sanktpēterburgas Valsts
universitātes Austrumu fakultāti, no 1990. līdz 1991. gadam studējis
ķīniešu valodu Pekinas svešvalodu institūtā. 1995. gadā studējis
diplomātijas specialitātē Stenforda Universitātes Hūvera institūtā, bet
no 1998. līdz 1999. gadam – ārlietu dienesta specialitātē Oksfordas Universitātē.

VALDIS DOMBROVSKIS
Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks, atbildīgs par
ekonomiku, kā arī Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs.
Pirms tam trīs reizes ieņēmis Latvijas Ministru prezidenta amatu,
kļūstot visilglaicīgāko premjeru Latvijas vēsturē.
Valdis Dombrovskis dzimis 1971.gada 5.augustā Rīgā. Absolvējis
Rīgas Tehniskās Universitātes, Inženierekonomikas fakultātes,
Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu, iegūstot
profesionālā maģistra grāds nodokļu un muitas administrēšanā.
Maģistra darba eksperimentālās daļas izstrādi veicis Maincas
Universitātes (Vācija) Fizikas fakultātē, savukārt iepriekš Rīgas
Tehniskajā Universitātē ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu
ekonomikā un Latvijas Universitātē - bakalaura grādu fizikā. Kopš
2017. gada Valdis Dombrovskis ir Rīgas Tehniskās Universitātes
Goda biedrs. Pirms pievērsies politikai, strādāja kā galvenais
ekonomists Latvijas Bankā (1998-2002).
Kopā ar Andersu Aslundu sarakstījis grāmatu "Kā Latvija
pārvarēja finanšu krīzi", kas izdota 2011.gadā, bet tās tulkojums
latviešu valodā - 2012.gadā.
Valdis Dombrovskis ir arī līdzautors grāmatām "Atgriešanās un
izaugsme Eiropā: Divdesmit pieci gadi Latvijas ārpolitikā Latvijas
prezidentu, premjeru, ministru un diplomātu esejās" (2016) un "Latvijas tautsaimniecības vēsture"
(2017). Valdis Dombrovskis ir pēcvārda autors Edgara Imanta Siliņa grāmatas "In Search for the Great
Truths" 2017. gada izdevumam.
2014.gadā Valdis Dombrovskis apbalvots ar 2.šķiras Triju Zvaigžņu ordeni par nopelniem valsts darbā,
nozīmīgu personīgo ieguldījumu, nodrošinot Latvijai lielāku ģeopolitisko, ekonomisko un monetāro
drošību un palielinot politisko ietekmi Eiropas Savienībā. Valdis Dombrovskis par nozīmīgu personisku
ieguldījumu sadarbības veicināšanā starp Ukrainu un Eiropas Savienību, atbalstot Ukrainas
suverenitāti, reformu ieviešanu un ciešāku integrāciju Eiropas Savienībā, divas reizes apbalvots ar
Ukrainas valsts apbalvojumu Kņaza Gudrā ordeni (pirmā un otrā šķira).

