Noslēgusies Valsts kancelejas 2016. gada stažieru programma “Darbs valsts
pārvaldē”
Valsts kanceleja arī 2016. gadā piedalījās Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna 2013.–2016.
gadam īstenošanā – tika atlasīti dalībnieki stažieru programmai “Darbs valsts pārvaldē”. Tās
ietvaros ārvalstu augstāko izglītības iestāžu absolventiem - Latvijas jauniešiem - ir bijusi
iespēja atgriezties Latvijā un dot ieguldījumu valsts pārvaldes attīstībā un modernizācijā.
2016. gadā programmā piedalījās 7 dalībnieki, kuri pēc studijām ārvalstīs atgriezās
Latvijā un stažējās Ekonomikas ministrijā, Konkurences padomē, Patentu valdē, Valsts
administrācijas skolā, Sabiedrības integrācijas fondā, Latvijas Institūtā un Izglītības un
zinātnes ministrijā. Sabiedrības integrāfijas fonda stažiere programmā piedalījās bez
atlīdzības. Katram programmas dalībniekam bija savs mentors iestādē, kas palīdzēja
jaunietim veiksmīgāk izprast iestādes un valsts pāravldes procesus. Kopumā programmai
bija pieteikušies 42 pretendenti. Pēc programmas beigām 2 dalībnieki ir turpinājuši
darbu valsts pārvaldē.
Paralēli jauniešu darbam iestādēs, tika realizētas vairākas aktivitātes. Stažieri apmeklēja
mācības “Ievads darbam valsts pārvaldē”. Reizi mēnesī Valsts kanceleja organizēja
domapmaiņas, kurās stažieri dalījās gūtajā pieredzē, zināšanās un iespaidos, kā arī novērtēja
darbu valsts pārvaldē, veidojot atgriezenisko saikni. Lai informētu plašāku auditoriju par savu
darba pieredzi valsts pārvaldē, stažieri veidoja interneta blogu. Jaunieši arīdzan aktīvi
piedalījās Valsts kancelejas teltī sarunu festivālā “Lampa” Cēsīs, kurā apmeklētājiem stāstīja
par darbu valsts pārvaldē un vadīja viktorīnas.
Programmas dalībnieki kopīgi izstrādāja un noslēguma pasākumā prezentēja projektu
“Jauniešu piesaiste darbam valsts pārvaldē”, kura ietvaros tika piedāvāts paaugstināt Latvijas
augstskolu studentu zināšanas, iemaņas un kompetences, kas nepieciešamas darbam valsts
pārvaldē, lai vēlāk šie studējošie varētu sekmīgi iziet praksi un strādāt valsts pārvaldes
iestādēs. Paredzēts, ka projekts sniegs atbalstu Latvijas jauniešiem sekmīgāk un ātrāk
iekļauties darbā valsts pārvaldē, veicinās izpratni par mācīšanās nepieciešamību visa mūža
garumā un stiprinās valsts pārvaldes tēlu kā darba devējam.
Informācija par stažieru programmu tika sniegta Saeimas Pilsonības, migrācijas un
sabiedrības saliedētības komisijai, kura izrādīja interesi un aicināja turpināt šāda veida
pasākumus. Valsts kanceleja sagatavoja jaunās politikas iniciatīvu “Talantu vadības
programma "Jaunais līderis"” ar mērķi turpināt programmas īstenošanu nākotnē, piesaistot
darbam valsts pārvaldē ne tikai ārvalstu, bet arī Latvijas augstskolu absolventus, taču
finansējums 2017.-2019. gadam netika piešķirts. Decembrī tika organizēts domapmaiņas
pasākums plašākā grupā, pieaicinot arī iestāžu pārstāvjus, un veikts stažieru programmas
izvērtējums.
Informācija par 2016. gada programmas dalībniekiem:
Māris Doniks ir studējis Mančestras Universitātē Lielbritānijā, iegūstot bakalaura grādu
vadībzinībās ar specializāciju uzņēmējdarbībā, inovācijās un ilgtermiņa attīstībā. Programmas
laikā Māris stažējās Ekonomikas ministrijas Energoefektivitātes nodaļā.
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Ekonomikas ministrija min, ka Mārim programmas ietvaros ir bijuši vairāki nozīmīgi darbi.
Jaunietis no izstrādes līdz izsludināšanas brīdim bija atbildīgs par Ministru kabineta
noteikumiem ‘’Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par
energoefektivitātes
uzlabošanu‘’
(Nr.669,
pieņemti
11.10.2016.)
pieejami
http://likumi.lv/ta/id/285879-kartiba-kada-nosledz-un-parrauga-brivpratigu-vienosanos-parenergoefektivitates-uzlabosanu.
Māris piedalījās Ekonomikas ministrijas organizētajos semināros par energoefektivitāti un
informēja uzņēmumus par Energoefektivitātes likuma prasībām (prezentēja vairākos
semināros). Kā arī jaunietis ir noorganizējis semināru, kurā informēja ražošanas uzņēmumus
par vispārējiem nosacījumiem un prasībām, lai tie varētu pretendēt uz Kohēzijas fondu
finansējumu apstrādes rūpniecības nozares energoefektivitātes paaugstināšanai - Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu
energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes
rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi (MK not. Nr.590, 06.09.2016.) pieejami http://likumi.lv/ta/id/284596-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-4-1-1specifiska-atbalsta-merka-veicinat-efektivu-energoresursu-izmantosanu
Māris darbojās arī starptautiskā līmenī, aktīvi piedaloties Eiropas Komisijas SET Action 6
pagaidu darba grupā, kuras mērķis ir veicināt dalībvalstu sadarbību energoefektīvu risinājumu
attīstībā industriālajā sektorā, īpaši uzsvaru liekot uz metālapstrādes un farmācijas sektoriem.
Ekonomikas ministrijas kolēģi atzīst, ka Māris kolektīvā bija liels ieguvums, ārkārtīgi
pozitīvs, radošs, atvērts dažādiem viedokļiem un risinājumiem, kā arī jaunietis ļoti īsā laikā
iekļāvās gan departamenta, gan ministrijas kolektīvā. Mārim ir ļoti labas komunikācijas
prasmes, ko ministrija novērtēja gan oficiālos, gan neoficiālajos pasākumos.
Māris pēc stažieru programmas beigām turpina darbu Ekonomikas ministrijā.
Reinis Ūdris ir ieguvis doktora grādu socioloģijā Osakas Universitātē Japānā. Programmas
laikā Reinis stažējās Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un
inovāciju departamentā.
Izglītības un zinātnes ministrija augsti vērtē Reiņa darba ieguldījumu. Programmas laikā viens
no lielākajiem jaunieša uzdevumiem bija darbs pie Pasaules bankas pētījuma par augstākās
izglītības pārvaldību īstenošanā. Galvenie Reiņa uzdevumi bija gatavot informāciju
ekspertiem, organizēt un koordinēt vizītes, gatavot informatīvos apkopojumu ziņojumus.
Izglītības un zinātnes ministrija uzsver, ka Reinim ir bijis liels ieguldījums šī projekta virzībā
- bez viņa līdzdalības nebūtu bijusi iespējama pētījuma uzsākšana un sekmīga norise 2016.
gadā. Jaunietis nodrošināja nepieciešamo saikni starp pētījumā iesaistītajām institūcijām,
informācijas apmaiņu, jāuzsver, ka nozīmīgs bija jaunieša viedoklis par konceptuāliem
jautājumiem.
Īpaši nozīmīgs bija Reiņa ieguldījums Latvijas promocijas procesa izpētē un priekšlikumu
sagatavošanā promocijas procesa uzlabošanai, kur īpaši vērtīga bija Reiņa pieredze, iegūstot
doktora grādu Osakas Universitātē Japānā.
Reiņa publicitāte programmas laikā:
 Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā - http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/1760valsts-parvaldes-stazieru-programmas-dalibnieks-reinis-udris-ar-japanas-pieredzi-latvija
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 sociālajos tīklos -https://twitter.com/izm_gov_lv/status/735415636046667777
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/posts/1030210250362213?pnref=story
 Baltic – Ireland mājaslapā - http://baltic-ireland.ie/2016/05/35360/
 Neatkarīgajā Rīta Avīzē - http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/178686-eksperti-jauzlabostudiju-efektivitate.htm
 Latvijas sabiedrisko mediju portālā - http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/pasaulesbankas-eksperti-mudina-latvijas-augstskolas-attistibu-planot-ilgakam-laikam.a190862/
Līva Caune ir ieguvusi bakalaura grādu Komunikācijas un mediju studijās Londonas
Universitātes koledžā. Programmas laikā Līva stažējās Patentu valdes Patentu tehniskās
bibliotēkas Informācijas resursu nodaļā.
Līvas galvenais uzdevums Patentu valdē bija saistīts ar politikas plānošanas dokumenta
izstrādi, kas bija komandas darbs pie konceptuālā ziņojuma “Par intelektuālā īpašuma
aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā”. Konceptuālais ziņojums ir būtisks
dokuments intelektuālā īpašuma sfērā, kas aptver esošās Latvijas Republikas intelektuālā
īpašuma sistēmas izvērtējumu un ieteikumus tās uzlabošanai. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šī
uzdevuma veikšanu, Patentu valde piesaistīja ārējo palīdzību no Pasaules Intelektuālā īpašuma
organizācijas (WIPO), kas savukārt nodrošināja savu ekspertu un ārējā eksperta – Rona
Mārčanta (Ron Marchant), bijušā Apvienotās Karalistes Intelektuālā īpašuma iestādes
direktora, dalību visās rīkotajās sanāksmēs, Līva izveidoja pamata dokumentu angļu valodā,
sniedzot savus priekšlikumus un ieskatu sistēmas attīstības virzieniem.
Dokumenta izstrādes procesā notika tikšanās ar aptuveni 40 iesaistītajām pusēm, tajā skaitā
gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvjiem (piemēram, patentpilvarniekiem, Latvijas Darba
devēju konfederāciju, Ārvalstu investoru padomi, AS “Grindex”, AS “Latvijas Balzāms” utt.),
lai nodrošinātu iespēju visām pusēm izteikt savu viedokli un iesaistīties diskusijās ar WIPO,
Ronu Mārčantu, Patentu valdes un Tieslietu ministrijas pārstāvjiem. Līva piedalījās visās
tikšanās reizēs, bija iesaistīta to organizēšanā, kā arī piedalījās telekonferencēs ar WIPO
pārstāvjiem, tādējādi gūstot pieredzi šādu sanāksmju organizēšanā un apjomīgu dokumentu
sagatavošanā.
Lai Līva labāk iepazītu rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomu un dažādu valstu nacionālo
iestāžu labo praksi, viņai tika dota iespēja piedalīties intelektuālā īpašuma aizsardzības iestāžu
komunikatoru un sabiedrisko attiecību pārstāvju tīkla darbā. Tas iekļāva arī iespēju pārstāvēt
Patentu valdi komunikatoru un sabiedrisko attiecību pārstāvju sanāksmēs Madridē un Oslo.
Līva ļoti labprāt piedalījās šā tīkla darbā, komunicēja ar ārzemju kolēģiem, un piedalījās
komunikatoru sanāksmes organizēšanā Rīgā. Šai sanāksmei kopīgi ar kolēģiem sagatavoto
prezentāciju par Patentu valdes aktivitātēm rūpnieciskā īpašuma izglītošanas jomā, viņa ļoti
labi prezentēja 32 iestāžu komunikatoru, sabiedrisko attiecību speciālistu, patentu un preču
zīmju ekspertu, komunikācijas, klientu apkalpošanas un mārketinga nodaļu vadītāju
auditorijai.
Līva arīdzan tika iesaistīta sabiedrības informēšanas pasākumos par rūpnieciskā īpašuma
aizsardzību, t.sk. pasākumu organizēšanā. Viens no lielākajiem pasākumiem divu mēnešu
garumā bija konkurss “Gada preču zīme 2015”, kura laikā Līva gan gatavoja preses relīzes,
gan komunicēja ar medijiem, gan piedalījās konkursa apbalvošanas pasākuma organizēšanā.
Viņa sekoja līdzi informācijai medijos un analizēja to.
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Lai veicinātu izpratni par rūpnieciskā īpašuma reģistrācijas procedūru, Līva piedalījās
materiālu izveidē to ievietošanai Patentu valdes tīmekļvietnē. Lai sniegtu priekšlikumus par
Patentu tīmekļvietnes uzlabošanu, Līva veica Patentu valdes un ārvalstu intelektuālā īpašuma
iestāžu tīmekļa vietņu izpēti un analīzi, apkopoja priekšlikumus par uzlabojumiem.
Līva aktīvi iesaistījās arī stažieru programmas aktivitātēs, tai skaitā festivālā “Lampa”.
Līvas publicitāte programmas laikā:
 LNT sižets un, pamatojoties uz to, izveidots raksts http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/gribu-tevi-atpakal-jauna-sociala-kampana-lai-panaktutautiesu-atgriesanos-latvija/
 Latvijas Institūta video - https://www.youtube.com/watch?v=qLLp3DaSsp8
Vita Maļecka ir ieguvusi maģistra grādu starptautiskajās biznesa tiesībās Gentes Universitātē
Beļģijā. Programmas laikā Vita stažējās Konkurences padomes 2. analītiskā departamentā.
Jauniete programmas ietvaros veica iestādes eksperta pienākumus – galvenokārt gatavoja
atbildes uz klientu iesniegumiem un veica tirgus uzraudzību (Elektroenerģijas sistēmas
pieslēguma ierīkošanas uzraudzība). Konkurences padome īpaši akcentē jaunietes ieguldījumu
sadarbībā ar citām iestādēm, sniedzot atbildes uz informācijas pieprasījumiem Eiropas
konkurences iestāžu tīkla ietvaros.
Konkurences padome atzīst, ka Vita ātri iekļāvās kolektīvā, pielika visas pūles, lai maksimāli
ātri apgūtu papildu zināšanas par konkurences tiesībām. Uzslavējama ir jaunietes iniciatīva un
ieinteresētība katrā jautājumā, kas tika uzticēts, drosme nekļūdīties un prasīt palīdzību. Tas ir
viens no lielākajiem ieguvumiem arī iestādei – Vitas praktiskais piemērs, ka ar savu aktīvo
rīcību un nebaidoties kļūdīties, var gan ātrāk sasniegt konkrētā uzdevuma rezultātu, gan gūt
prasmes un zināšanas, ko tālāk sekmīgi piemērot darbā.
Vita aktīvi iesaistījās stažieru programmas aktivitātēs un popularizēja Konkurances padomē
izveidoto mentoru programmu, tai skaitā Vita kopā ar savu mentori prezentēja Konkurences
padomes pieredzi ikgadējā valsts pārvaldes personāla vadītāju un speciālistu sanāksmē.
Tādējādi tika veicināta labās prakses nodošanas un zināšanu nodošanas kultūra valsts
pārvaldē.
Agnese Lāce ir studējusi Amsterdamas Universitātē Nīderlandē un Koc Universitātē Turcijā
doktorantūras līmenī turpina specializēties migrācijas un integrācijas jautājumos. Programmas
laikā Agnese stažējās Sabiedrības integrācijas fondā kā Projektu nodaļas eksperte migrācijas
un dažādības jautājumos.
Sabiedrības integrācijas fonds min, ka viens no Agneses uzdevumiem programmas laikā bija
saistīts ar starptautisko projektu izstrādi. Tika sagatavots un iesniegts projekta iesniegums
Eiropas Komisijā par Dažādības hartas ieviešanu Latvijā. Jauniete iesaistījās arī citā
Sabiedrības integrācijas fonda projekta izstrādē, sagatavojot tehnisko specifikāciju ESF SAM
9.1.4.4. pasākuma šādu atbalstāmo darbību ietvaros – “Izglītojoši pasākumi par sociālās
iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem”, “Atbalsta pasākumi iekļaujošas
darba vides veicināšanai un dažādības vadībai” un “Sabiedrības informēšana”. Sabiedrības
integrācijas fonds novērtē Agneses ieguldījumu šo komplicēto projektu sagatavošanā.
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Agnese līdzdarbojās Sabiedrības integrācijas fonda stratēģijas koncepcijas izstrādē,
sagatavojot priekšlikumus, tai skaitā veicot darbības virzienu un sasniedzamo rādītāju
izvērtēšanu. Jauniete arīdzan sniedza konsultācijas par pretdiskriminācijas un dažādības
jautājumiem, kā arī piedalījās starptautiska līmeņa diskusijas un radio raidījumos par
diskriminācijas jautājumiem.
Viens no Agneses uzdevumiem bija starptautiska līmeņa apmācību organizēšanu par dažādību
un migrācijas krīzi Eiropā. Ar Zviedrijas vēstniecības atbalstu tika īstenotas starptautiskas
apmācības sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem mentoriem, kā arī noorganizētas mācības
Sabiedrības integrācijas fonda darbiniekiem par dažādību un migrācijas krīzi Eiropā.
Sabiedrības integrācijas fonds uzsver, ka Agneses darbs un līdzdalība bija lieliska iespēja
papildināt iestādes darbinieku zināšanas par dažādības vadības un migrācijas jautājumiem,
t.sk. konsultācijas konkrētu situāciju risināšanā. Kā arī Sabiedrības integrācijas fonds uzsver,
ka īpaši nozīmīgs bijis Agneses kā speciālistes viedoklis, gatavojot iestādes stratēģiju, jo bija
iespēja paskatīties uz lietām gan no zinātniskā, gan prakses viedokļa, piemēram, kā tiek
īstenota integrācijas politika citās valstīs.
Agnese aktīvi iesaistījās arī stažieru programmas aktivitātēs, tai skaitā festivālā “Lampa” un
Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā, daloties ar savu pieredzes
stāstu.
Ieva Ozoliņa ir ieguvusi maģistra grādu Lionas Limjēras 2. Universitātē Kultūras attīstībā un
projektu vadībā. Programmas laikā Ieva stažējās Latvijas Institūtā par sabiedrisko attiecību
projektu koordinatore.
Ievas galvenie uzdevumi Latvijas Institūtā bija saistīti ar sociālo tīklu un mājas lapu satura
veidošanu un uzturēšanu. Jauniete iknedēļu gatavoja informāciju ievietošanu Latvijas Institūta
komunikācijas kanālos – Facbook kontos “IfYouLikeLatviaLatviaLikesYou” un
“KautKasMilsNoLatvijas”, valsts oficiālajā portālā www.latvia.eu, kas domāts ārvalstu
auditorijai un Latvijas Institūta mājaslapā www.li.lv. Kā arī Ieva gatavoja atbildes uz
interesentu jautājumiem šajos komunikācijas kanālos.
Ieva arī gatavoja prezentācijas Latvijas Institūta direktorei dažnedažādākajiem pasākumiem,
tai skaitā ārvalstu viesiem. Jauniete papildināja Latvijas Institūta sagatavoto prezentāciju par
Latviju, to iztulkoja franču un latviešu valodās, kā arī organizēja prezentācijas tulkošanu vēl
10 citās valodās.
Ieva piedalījās tikšanās ar sadarbības partneriem, vadīja praktikantu darbu, uzņēmās
organizatora darbu vairākos Latvijas Institūta projektos šajā gadā. Jāpiemin, ka Ieva arī ir
ierosinājusi vairākus uzlabojumus portālā www.latvia.eu.
Latvijas Institūts atzīst, ka Ievas pievienošanās komandai bijis milzīgs atbalsts iestādes
ikdienas darbā.
Ievas publicitāte programmas laikā:
LTV7 sižets - https://www.youtube.com/watch?v=OJp82A2kQ8A
Jekaterina Romaņenko ir ieguvusi maģistra grādu Lilles Universitātē Francijā starpkultūru
attiecībās un kultūras projektu menedžmentā un attīstībā. Programmas laikā Jekaterina
stažējās Valsts administrācijas skolā par starptautiskās sadarbības koordinatori.
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Viens no uzdevumu blokiem, ar ko Jekatarina strādāja, bija starptautiskie projekti. Jaunietei
bija uzdevums pārzināt starptautisko programmu piedāvājumus un sniegt priekšlikumus par
Valsts administrācijas skolas iesaisti Erasmus Plus, Twinning, EuropeAid, Nordplus un citu
programmu projektos. Jekaterina iesaistījās Erasmus Plus projekta izstrādē. Tika uzsāktas
pārrunas par iestādes iesaisti Eiropas Savienības fondu finansētajā projektā, sadarbībā ar
partneriem no Bulgārijas. Jekaterina apkopoja projektu idejas jaunajiem 2017. gada
paredzētajiem projektu pieteikumiem. Jaunietei viens no uzdevumiem bija arī piedalīties
projektu ietvaros organizēto iepirkumu komisiju darbā, iepirkumu tehnisko specifikāciju
izstrādē un sagatavot atskaites un pārskatus par projektu izpildes gaitu un sasniegtajiem
rezultātiem.
Jekaterinai bija arī uzdevumi, kas saistīti ar publicitātes un tulkošanas jautājumiem. Jauniete
nodrošināja nepieciešamo starptautisko projektu publicitāti (Monsas Universitātes stipendiju
konkurss, franču valodas reģionālais terminoloģijas seminārs), piedalījās starptautisko vizīšu
uzņemšanā, tai skaitā informācijas tulkošanu iestādes mājaslapā. Jauniete izveidoja un
uzturēja Valsts administrācijas skolas facebook lapu, kā arī regulāri veica mājaslapas angļu un
krievu versijas sadaļu aktualizēšanu un veica tekstu tulkojumus abās svešvalodās. Jekaterina
Sagatavoja iestādes prezentāciju krievu un franču valodās, regulāri tulkoja sadarbības līgumus
svešvalodās.
Jauniete arīdzan piedalījās dažādu pasākumu organizēšanā – piemēram, franču valodas
reģionālā semināra, iestādes mācību daļas atvērās lekcijas, sadarbības partneru kopsapulces,
Valsts administrācijas skolas atvērto durvju dienu, starptautisku vizīšu uzņemšanā no
Uzbekistānas, Ukrainas u.c.
Valsts administrācijas skola uzsver, ka Jekaterina bija atbildīga, kompetenta un enerģiska, ar
ļoti labām angļu valodas, izcilām franču un krievu valodas zināšanām. Jauniete ātri mācījās,
viņai piemita diplomātiskums, regulāri nāca klajā ar jaunām idejām un iniciatīvām. Kā lielu
Jekaterinas ieguldījumu Valsts administrācijas skola min viņas iepriekšējas profesionālās
pieredzes –5 gadu darba pieredzi Francijā, bet pirms tam vēl 3 gadu darba pieredze Francijas
Institūtā Latvijā, ar kuru iestādei ir ilgstoša un cieša sadarbība.
Jauniete pēc stažieru programmas beigām turpina darbu Valsts administrācijas skolā.
Jekaterinu visaktīvāk iesaistījās visās stažieru programmas ārpus darba laika aktivitātēs,
popularizējot programmu, kā arī veicot nozīmīgu darbu stažieru projekta “Jauniešu piesaiste
darbam valsts pārvaldē” izstrādē un arī īstenošanā pēc stažieru programmas noslēguma.
Jekaterinas publicitāte programmas laikā:
 Ieraksts VAS mājaslapas blogā un remigrācijas programmas blogā http://www.vas.gov.lv/lv/blogs?15
https://reemigracija.wordpress.com/
 raidījuma "900 sekundes" sižetā par remigrācijas programmas nākotni :
http://skaties.lv/zinas/latvija/netiks-turpinata-kampana-kuras-laika-darbam-latvija-piesaistijaarzemes-studejosos-jauniesus/ (raksta beigās ir saite uz sižeta videoierakstu)
 sižeta rakstisks atspoguļojums vairākos ziņu portālos (delfi.lv, tvnet.lv. uc.) latviešu un
krievu valodās) - http://www.ir.lv:889/2016/9/22/reemigrejuso-jauniesu-programmuvisticamak-neturpinas
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http://m.diena.lv/raksts/latvija/zinas/reemigrejuso-jauniesu-programmu-neturpinas-ta-esotparak-darga-14155189
http://baltnews.lv/news/20160922/1017603028.html
 Intervija avīzē "Subbota" interneta portalā "press.lv" :
http://www.press.lv/post/po-frantsii-skuchayu-no-ne-zhaleyu-katya-romanenko-vernulas-vlatviyu-po-programme-reemigratsii/
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