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Politikas līmeņi 



Veselības 
politika 

"Sūklis" 

Ekonomikas 
dzinējspēks 

Patērētājs/ 
Darbinieks 

Nabadzība 

Fiziskā 
vide 

Izglītība  



Nacionālais politikas līmenis 

 Nav universāla NVS modeļa 

 Izaicinājumi 

 Izmaksas 

 Pieejamība 

 Cilvēkresursi 

 Sabiedrības labklājība  

 Mainās valsts loma kā veselības pakalpojumu 

piegādātājam: 

 Privātie pakalpojumu nodrošinātāji 

 Veselības aprūpe kā attīstīto valstu eksportprece 



Politikas līmeņi 

Politikas līmeņi 

Publiskais 

Valdība 

Organizācija – Eiropas 
Komisija; PVO 

Aģentūras 

Ministrijas 

Programmas 

Darba grupas, 
komitejas, komisijas 

u.c. 

Privātais Korporācijas 

Nevalstiskais 



Aktori 
(indivīdi, 
grupas, 

organizācija) 

Konteksts 

Process Saturs 

Situācija 

Struktūra 

Kultūra 

Starptautiskais 

jeb 

 ārējais faktors 

Problēmas noteikšana 

Politikas formulēšana 

Politikas īstenošana 

Politikas izvērtēšana 



Vara un politikas veidošana 

Vara ir spēja panākt nosprausto mērķi; arī vara pār citiem. 

 

Vara [Steven Lukes, 1974] 

 Pieņemot lēmumus  

 Resursu pieejamība (sociālais stāvoklis, nauda, informācija) ietekme  - tiešā vara 

 Netiešā vara - balstiesības 

 Ārpus lēmumu pieņemšana 

 Sociālo un politisko vērtību radīšana 

 Dienaskārtības noteikšana 

 Hard power – carrot/stick policy 

 Soft power – panākt, lai sakrīt vēlmes 

 Autoritāte – tradicionāla, harizmātiska, racionāla-likumīga 

 Kontrole 

 Alternatīvas realitātes konstrukcija 



Kam pieder vara? 

 Sabiedrībai (liberāla demokrātija) 

 Veselības politika rodas konflikta un pārrunu procesa rezultātā 

starp dažādām grupām, kuras veidotas noteiktu interešu 

pārstāvībai 

 

 Valstij (sabiedrības izvēle) 

 Grupu un politiskās elites mijiedarbība 

 

 Elitei 

 Politika atspoguļo elites vērtības un intereses 



Privātais sektors un veselības politika 

 Sākot ar 80. gadiem pieaug privātā sektora līdzdalība 

 Izmainās arī aktoru un veselības politikas saturs 

 Sastāda 1/3 no pasaules lielākajām ekonomikas vienībām 

 Pašregulācija 

 Privātā tirgus standarti 

 Sociālie standarti 

 Iesaiste politikas veidošanā 

 Politisko partiju finansēšana 

 Lobēšana par vai pret noteiktu politiku 

 Dalība valdības komitejās un darba grupās 

 Tiesiska rīcība 

 «Līdz-regulācija» 

 Publiskā un privātā sektora sadarbība politikas uzraudzībā un īstenošanā 

 



Dienaskārtības noteikšana  

(lobēšana) 

 Vairāk problēmu, nekā iespējas tās risināt 

 Krīzes «paņem» uzmanību 

 Politics-as-usual 

 Acīmredzamas problēmas 

 Problēmas, kuras radušās no socio-ekonomiskām pārmiaņām 

 Kas ir «normāls»? – ideju loma sabiedrībā, problēmas «ierāmēšana», konkurējoši 

rāmējumi, kurus piedāvā dažādas grupas 

 

The Hall et al. modelis [1975] 

 Leģitimitāte – cik lielas tiesības un pienākums valstij iejaukties 

 Īstenošana – vai valstij ir nepieciešamie resursi konkrētas politikas īstenošanai 

 Atbalsts – sabiedrības (konkrētu grupu) atbalsts valsts centieniem risināt problēmu 



Interešu/spiediena 
grupas 

NVO 

Pilsoniskā  

sabiedrība 

Mērķa 
grupas 

Tirgus/nozares 
grupas 



Interešu grupu funkcijas 

• vēlētāju alternatīva dalībai politikā 

• iespēja izteikt savu viedokli Dalība 

• dažādu viedokļu izklāsts politikas veidotājiem Pārstāvēšana 

• dalībniekiem tiek sniegta iespēja mācīties par politisko procesu norisi Politiskā izglītošana 

• jaunas informācijas, rīcībpolitikas opciju sniegšana valdībai Motivācija 

• paaugstina izdarīto spiedienu attiecībā uz rīcību un atbalstu jaunai 
politikai Mobilizācija 

• valdības un līderu darba novērtējums, korporāciju uzraudzība Monitorings 

• palīdzības sniegšana ar vai bez valdības atbalsta Pakalpojumu sniegšana 



Redzamie dalībnieki – valdības pārstāvji, 

 ministri, SO augstas amatpersonas 

Neredzamie dalībnieki – speciālisti konkrētajā 

jomā – pētnieki, akadēmiķi, konsultanti, lobisti 

+ masu mediji 

Politiskais «logs» 

• problēmas uztvere 

• informācija un statistika Problēmu plūsma 

• resursu pieejamība 

• debates par dažādiem variantiem 
Politikas plūsma 

(iespējamie 
risinājumi) 

• nacionālais noskaņojums 

• valdības maiņa  

• interešu grupu kampaņas 
Politiskā plūsma 
(politiskā griba) 





Politikas īstenošana 

• “Valdības” lēmums  - sākumpunkts 

• Sākas ar problēmas identifikāciju un politikas formulēšanu augstākajā līmenī 

• Vai ir sasniegti oficiālie mērķi? 

• Fokuss uz struktūru un menedžmentu 

Top-down  

• Vietējie politikas īstenošanas aktori un aktoru tīkli 

• Valdība un nevalstiskie aktori 

• Interaktīvs process, kurā iesaistās politikas veidotāji un īstenotāji no valdības un ārpus tās 

• Cik ļoti īstenošana ņem vērā vietējos dalībniekus un kāda ir to ietekme? 

• Svarīga  stratēģiska sadarbība starp dažādiem aktoriem politikas tīklā 

Bottom-up 



Ārējo faktoru ietekme uz veselības 

politiku 

Attīstītas 
valstis 

Vidējā līmeņa 
valstis 

Attīstības 
valstis 



Globālā 
pārvaldība 

Starptautiskās 
organizācijas 

Nevalstiskās 
organizācijas 

Starptautiskie 
noteikumi un 

likumi 

Starptautiskās 
normas ("soft 

law") 

Starptautiskie 
režīmi 

Ad Hoc grupas 

Publiski/Privāta 
pārvalde 

Liberālisms Globalizācija 



Globalizācijas ietekme uz veselības 

politiku 

 Infekciju slimību izplatība 

 Pārtikas un citu produktu globāla izplatība 

 Resursu trūkums – īpaši darbinieku 

 Politiskās gribas trūkums 

 Nepilnīga veselības institūciju sistēma 

 Organizatoriskie izaicinājumi 

 Nevienmērīga globalizācija 

 Nav nacionālas kontroles pār veselību 

SO Valstis 



Kāds ir starptautisko organizāciju 

pienesums? 

 

 uzlabota efektivitāte (rīcības koordinācija)  

 samazina transaction costs (resursu sadale)  

 stabilitāte  

 sinerģija (viedokļu apmaiņa, ekspertīze,  

tehniskais atbalsts) 

 vēlme veidot starptautiskās normas un standartus  

 kopīgas vērtības un normas  



Apvienoto Nāciju Organizācija [ANO] 

1. WHO (Pasaules Veselības Organizācija) 

 Starptautisko veselības aktivitāšu koordinācija un realizācija 

 Tehnisko standartu un normu izstrāde 

 Ekspertīze un tehniskās instrukcijas dalībvalstīm, politikas veidošanai 

 Tehniska autoritāte 

 Savstarpēja konkurence – piem. WHO vs. UNICEF 

2. Pasaules Banka 

 Finansiāla atbalsta sniegšana dalībvalstīm 

 Lielvalstu instruments 

3. WTO (Pasaules Tirdzniecības Organizācija) 

 Pieeja medicīnai, tirdzniecība veselības pakalpojumu sniegšanā, medicīnas darbinieku 

plūsmas kontrole 

 Dalībvalstīm jāpielāgojas PTO prasībām un regulām 

 TRIPS – regulē zāļu ražošanu un tirdzniecību, ietekmējot to izmaksas 



Divpusējā sadarbība 

 Valdība – Valdība (sadarbība, atbalsta sniegšana) 

 

 USAID; DfIDA; SIDA – starptautiskie, reģionālie un nacionālā līmeņa 

sadarbības platformas 

 Veselības programmu finansējums zema un vidēja ienākuma līmeņa valstīs 

 Politiskā dimensija 

 

 Ārējie partneri bieži vien vēlas noteikt kopējo politiku 

 

 Jaunas donorvalstis – Tuvo Austrumu reģionā, Ķīna, Indija 



Veselība kā ārpolitikas instruments 

 Palielinās globālais veselības finansējums caur NVO un Global Health Partnership 

 

 Veselība kā drošības dimensija 

 

 Veselība un cilvēktiesības 

 

 Veselība un ekonomika 



Globālā pilsoniskā sabiedrība 

 The rise of non-state actors 

 Plašs apskatīto problēmu loks 

 Heterogēna – sākot ar domubiedru grupu internetā, beidzot ar 

organizācijām, kurām ir politiska kapacitāte – piem. The Bill and 

Melinda Gates Foundation – atbalsts NVO 

 Sākot ar starpvaldību organizāciju ietekmēšanu, beidzot ar 

iesaistīšanos debatēs nacionālā līmenī 

 Globālās pilsoniskās sabiedrības apvienības maina valstu un SO 

procedūras, politiku un uzvedību pielietojot pārliecināšanu un 

socializāciju 

 Galvenie instrumenti – informācija, idejas un stratēģijas; internets – 

globālas kustības 

 Valstu kapacitātes zudums, jaunas idejas un ekspertīze, demokratizē 

starptautisko sistēmu 



Interešu grupu funkcijas 

• vēlētāju alternatīva dalībai politikā 

• iespēja izteikt savu viedokli Dalība 

• dažādu viedokļu izklāsts politikas veidotājiem Pārstāvēšana 

• dalībniekiem tiek sniegta iespēja mācīties par politisko procesu norisi Politiskā izglītošana 

• jaunas informācijas, rīcībpolitikas opciju sniegšana valdībai Motivācija 

• paaugstina izdarīto spiedienu attiecībā uz rīcību un atbalstu jaunai 
politikai Mobilizācija 

• valdības un līderu darba novērtējums, korporāciju uzraudzība Monitorings 

• palīdzības sniegšana ar vai bez valdības atbalsta Pakalpojumu sniegšana 



Publiski-privātā sadarbība 

Publiski aktori + komerciāli aktori + pilsoniskā sabiedrība  kopīgi mērķi  neatkarīgas likumīgas 

identitātes vai pastāv esošo organizāciju paspārnē 

 Veselības produktu attīstība un pētniecība 

 Piekļuves nodrošināšana medicīnas produktiem un pakalpojumiem 

 Noteiktu slimību apkarošana 

 Politikas, normas un standartu izstrāde 

 Tiecas iekļauties politikas veidošanā un īstenošanā nacionālās valdībās un starptautiskās 

organizācijās 

 Resursu pārsvars 



Transnacionālās korporācijas 

 Iesaistoties ietekmē dienaskārtību un starpvaldību organizāciju darbību 

 Novilcina starptautisko likumisko instrumentu ieviešanu vai bloķē to 

 Ietekmē straptautisko vienošanos saturu 

 Izaicina to cik liela ir SO kompetence un mandāts izstrādāt normas noteiktā sfērā 



Politiskā procesa globalizācija 

Birokrāti 

Nevalstiskās 
interešu 
grupas 

Ievēlēti 
ierēdņi 

Birokrāti 

Nevalstiskās 
interešu 
grupas 

Ievēlēti 
ierēdņi 

Starptautiskās 
organizācijas 

Publiski-
privātā 

sadarbība 

Transnacionālā 
pilsoniskā 
sabiedrība 
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