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Misija:

VARAM darbības virsmērķis ir nodrošināt vides kvalitāti un iedzīvotājiem pieejamu, līdzsvaroti attīstītu nākotnes valsti

Vīzija:

VARAM ir atvērta un efektīva, ar profesionāliem un inovatīviem darbiniekiem, kuri rada iespējas un priekšnoteikumus iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai un pakalpojumu pieejamībai.

Pamatvērtības:

Darbības
virzieni:
Būtiskākās
prioritātes:

Tiesiskums
Profesionalitāte
Radošums
Sadarbība
Mērķtiecīgums
Lojalitāte

Pašvaldību un reģionu
līdzsvarota attīstība
1.

2.

3.

4.

ATR pabeigšana un
iedzīvināšana (ekonomiski
attīstīties spējīgas administratīvās
teritorijas ar vietējām
pašvaldībām)
Līdzsvarota reģionālā attīstība
(uzņēmējdarbības attīstība
reģionos, pakalpojumu
pieejamība un efektivitāte un
reģionālā mobilitāte; plānošanas
reģionu darbības pilnveidošana)
Integrēta teritorijas attīstības
plānošana (kompetences
palielināšana, lai risinātu
uzņēmējdarbības, demogrāfijas
un klimatu pārmaiņu risinājumus
integrētā veidā)
Latvijas reģionu un pašvaldību
starptautiskās konkurētspējas
pilnveidošana un sadarbības
veicināšana (INTERREG,
EEZ/Norvēģijas finanšu
instruments, utt.)

Pamatprincipi:

Ievēro labas pārvaldības principu
Efektīva darbība labākā iespējamā risinājuma sasniegšanai
Kopīgos mērķos balstīts komandas darbs
Godprātīgs darbs izvirzītā mērķa sasniegšanai
Izcils darbs sabiedrības labā

Digitālā pārvalde –
pārmaiņu virzītājs

Dabas kapitāla un klimata ilgtspējīga
pārvaldība

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Valsts pakalpojumu
pārvaldības un klientu
apkalpošanas spēju attīstība
(tiesiskā un institucionālā
pamata izveidošana, tehnisko
platformu attīstība)
Drošs individuāls digitāls
aprīkojums un digitālās
prasmes (uzticamas
elektroniskās identitātes,
pakalpojumu autorizācijas, eadrese, Pārrobežu risinājumi)
Valsts pārvaldes datu un
platformu atvēršana (datu
satura saderība)
Vienota valsts IKT
pārvaldība (tiesiskā pamata
un IKT arhitektūras pilnveide)
Efektīva nacionālo
radiofrekvenču un
nacionālās numerācijas
izmantošana

2.

3.

4.

5.

Vides kvalitātes saglabāšana un
uzlabošana (gaisa, ūdens, jūras vides
kvalitāte)
Ekonomiski efektīva un pārdomāta
resursu izmantošana (aprites ekonomika;
ZPI; zemes dzīles; atkritumi; ķīmisko vielu
pārvaldība; atbalsta mehānismi (subsīdijas,
nodokļu atvieglojumi u.tml.) videi
draudzīgas attieksmes veicināšanai;
integrēta ūdens resursu izmantošana
Uz riska izvērtējumu balstīta vides
politika (ilgtspējīga tautsaimniecības
attīstība; rūpnieciskās avārijas; plūdi;
uzraudzība un kontrole – sodu sistēmas
optimizācija – “konsultē vispirms”; ES
fondi – “ieguldījumu priekšnosacījumu
izpilde”)
Klimata pārmaiņu ierobežošana un
pielāgošanās klimata pārmaiņām
(virzība uz klimatneitralitāti 2050,
pielāgošanās klimata pārmaiņām
pasākumu īstenošanas koordinācija,
klimata finanšu instrumentu ieviešana)
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
(ĪADT, sugu un biotopu saglabāšana;
kompensāciju sistēmu pārskatīšana;
finansējuma piesaiste)

Pārvaldes pilnveide
1. Attīstība uz pārmaiņām
Normatīvisma mazināšana;
Nulles birokrātija;
Komunikācija ar sabiedrību (vides
izglītība?? VARAM pārvaldītie
fondi)
Viedā attīstība; Centralizācija
“Sāc ar sevi” – videi draudzīga
darba vieta un rīcība
2. Cilvēkkapitāls
Cieņpilna attieksme;
Ieklausīšanās un uzticēšanās;
Darbinieku apmācība (VARAM
akadēmija, citi kursi);
Motivācija (gan morālā, gan
finansiālā);
Morālais gandarījums;
Ieguldījumi (t.sk. tehniskais
nodrošinājums);
Dalīšanās ar zināšanām -zināšanu
eksports, t.sk. starptautiski;
starptautiskā sadarbība

