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MINISTRU KABINETA SĒDE
protokola izraksts
Rīgā

Nr.3

2020. gada 21. janvārī

55.§
Par informatīvo ziņojumu “Par aktuālo situāciju turpmākās
dalības nodrošināšanai izstādē “EXPO 2020 Dubai””
TA-33-IP
________________________________________________________________
(R.Nemiro, R.Aleksejenko, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2019.gada 26.novembra sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.55 55.§) 2., 3., 4. un 6. punktā dotos
uzdevumus par izpildītiem, bet 5.punktā minēto uzdevumu – par daļēji
izpildītu.
3. Atbalstīt informatīvajam ziņojumam pievienoto vienošanās
projektu “Par 2018. gada 14. novembra Deleģēšanas līguma
Nr.2.13.7.1-1/2018/3
“Par
Latvijas
dalības
organizēšanu
starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai”” pirmstermiņa izbeigšanu”
(pielikums Nr.3) un atbalstīt šādas vienošanās parakstīšanu no
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra puses.
4. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku
R.Aleksejenko kā Latvijas Republikas oficiālo pilnvaroto pārstāvi
izstādē “EXPO 2020 Dubai” (turpmāk – Izstāde).
5. Valsts kancelejai noformēt informatīvajam ziņojumam
pievienoto vēstules projektu par Latvijas Republikas oficiālā
pilnvarotā pārstāvja iecelšanu parakstam un nosūtīt Izstādes
organizatoriem.
6. Atbalstīt informatīvajam ziņojumam pievienoto paviljona īres
līguma redakciju un atbalstīt šāda līguma parakstīšanu no Latvijas
Republikas oficiālā pilnvarotā pārstāvja Izstādē puses.
7. Apstiprināt izdevumu tāmi (pielikums Nr.4) Latvijas dalības
nodrošināšanai starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” un
nepieciešamo finansējumu 2020.gadā 2 593 233 EUR un 2021.gadā
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1 130 000 EUR apmērā, attiecīgi precizējot Ekonomikas ministrijas
budžeta programmā 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas
ieviešana” ilgtermiņa saistību apmēru pasākumam “EXPO 2020
Dubai”.
8. Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 50.pantu
atbalstīt apropriācijas pārdali 2020.gadā no budžeta resora “74.
Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”
programmas 01.00.00 “Apropriācijas rezerve” uz Ekonomikas
ministrijas budžeta programmu 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās
politikas ieviešana” 1 693 233 EUR apmērā Latvijas dalības
starptautiskajā izstādē “Expo 2020 Dubai” pasākumu finansēšanai.
9. Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta
apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 8.punktam.
10. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī
protokollēmuma 8.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no
attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nav iebildusi pret
apropriācijas pārdali, veikt apropriācijas pārdali.

Ministru prezidents

A. K. Kariņš

Valsts kancelejas direktors

J. Citskovskis

Piezīme.
Pirms šī protokollēmuma lemjošās daļas tekstā iekavā norādītas
tikai tās personas, kuras jautājumā izteicās. Jautājuma izskatīšanā klāt
bija šādas personas:
Ministru kabineta locekļi: A.K.Kariņš, A.Pabriks, J.Bordāns,
E.Rinkēvičs, R.Nemiro, J.Reirs, S.Ģirģens, I.Šuplinska, N.Puntulis,
R.Petraviča, T.Linkaits, I.Viņķele, J.Pūce un K.Gerhards.
Citas personas: R.Aleksejenko (Ekonomikas ministrija), A.Pelšs
(Ārlietu ministrija), I.Skrodele (Ministru prezidenta birojs),
J.Citskovskis, I.Gailīte, R.Rozenbaha, M.Segliņš un L.Peinberga
(Valsts kanceleja).
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