Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam pārskats
Misija:

VARAM darbības virsmērķis ir nodrošināt zaļu, iedzīvotājiem pieejamu un līdzsvaroti attīstītu valsti

Vīzija:

VARAM ir atvērta un profesionāla valsts pārvaldes iestāde, kurā strādā radoši, „zaļi” domājoši darbinieki, kuri spēj mainīties līdzi laikam, sniedz
iespējas un rada priekšnoteikumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un pakalpojumu pieejamībai.

Tiesiskums
Profesionalitāte un radošums
Pamatvērtības: Sadarbība
Mērķtiecīgums
Lojalitāte
Darbības
virzieni:

1.Vides kvalitātes
saglabāšana un oglekļa
mazietilpīgas un pret
klimata pārmaiņām
noturīgas attīstības
sekmēšana

Būtiskākās  Latvijas klimata
prioritātes: politikas formulēšana
periodam līdz
2050.gadam, t.sk.
Latvijas interešu
aizstāvība starptautiskā
un ES līmenī.
 Vides monitoringa,
kontroles un
uzraudzības sistēmas
pilnveide un attīstība.
 Salaspils
kodolreaktora
likvidācijas
nodrošināšana.

Pamatprincipi:

Ievēro labas pārvaldības principu
Tiek garantēta efektīva darbība labākā iespējamā risinājuma sasniegšanai
Mērķa sasniegšanai strādājam komandā, kopā ar iesaistītajām pusēm
Nesavtīgs darbs izvirzītā mērķa sasniegšanai
Kopīgs darbs Latvijas tautai, labklājībai un attīstībai

2.Dabas resursu ilgtspējīgas
un efektīvas pārvaldības
nodrošināšana, saglabājot
bioloģisko daudzveidību,
nodrošinot ekosistēmu
pakalpojumu pieejamību un
veicināt pāreju uz aprites
ekonomiku

3.Reģionu ilgtspējīgas
4.Publisko pakalpojumu
un līdzsvarotas attīstības efektivitātes
sekmēšana
paaugstināšana un
visaptverošas
pieejamības
nodrošināšana, t.sk.
elektroniski

5.Digitālā vienotā
tirgus attīstība,
digitālo prasmju un
valsts vienotās IKT
arhitektūras
pārvaldība

6.VARAM darbības
ilgtspējības nodrošināšana,
t.sk. paaugstinot iestādes
darbības efektivitāti, mazinot
administratīvo slogu un
nodrošinot nodarbināto
profesionalitātes izaugsmi

 Atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas
pilnveidošana.
 Efektīvas zemes dzīļu
pārvaldības un aizsardzības
nodrošināšana.
 Aktuālās informācijas par
īpaši aizsargājamo sugu un
biotopu izplatību
sagatavošana, ES nozīmes
aizsargājamo sugu un biotopu
izplatības karšu izstrādāšana.
 Kūdras resursu
apsaimniekošanas un
izmantošanas stratēģijas
izstrāde.
 Zaļā publiskā iepirkuma
īpatsvara paaugstināšana
publiskajos iepirkumos.
 Pārejas uz aprites
ekonomiku politikas izstrāde.

 Reģionu un
pašvaldību rīcībspējas
stiprināšana, lai
veicinātu teritoriju
attīstību.
 Pašvaldību darbības
sistēmas pilnveidošana.
 Jūras telpiskā
plānojuma un ilgtermiņa
tematiskā plānojuma par
publisko infrastruktūru
Baltijas jūras piekrastei
izstrāde.

 Uzlabotas valsts
IKT pārvaldības
sistēmas un
elektroniskās
pārvaldes
koplietošanas
platformas izveide.
 Vienotas valsts
informācijas
tehnoloģiju
arhitektūras
ieviešanas
nodrošināšana.
 Valsts informācijas
resursu, valsts
informācijas sistēmu
un to sadarbspējas
arhitektūras ieviešana;
 ES Digitālā vienotā
tirgus stratēģijas
ieviešana.

 Dokumentu pārvaldības
pilnveidošana.
 Regulāra VARAM
darbinieku apmācība un
kvalifikācijas paaugstināšana.
 VARAM tehniskimateriālās bāzes
pilnveidošana (publiskie
iepirkumi, telpu jautājumi,
finanšu vadības sistēmu
uzlabošana, u.c.).
 Vienoto publisko
iepirkumu atsevišķām
precēm/pakalpojumiem
ieviešana resorā.
 Efektīvu auditu veikšana un
ieteikumu uzraudzības
nodrošināšana.

 „Vienas pieturas”
aģentūras principu
ieviešana valsts un
pašvaldību pakalpojumu
sniegšanā.
 Valsts budžeta
mērķdotācijas
pašvaldībām atjaunošana
uzņēmējdarbības atbalsta
projektiem, kā arī
infrastruktūras atbalsta
programmas izveide
pašvaldību pirmsskolas
izglītības iestādēm.
 Uzņēmējdarbības
attīstības sekmēšana un
darbavietu radīšana
pašvaldībās, kā arī
pakalpojumu kvalitātes
un pieejamības
uzlabošana.

