Mediācija – soli pa solim
Miers nav iegūstams ar spēku, to sasniegt iespējams
tikai caur sapratni. (A.Einšteins)

Definīcija:
Mediācija – brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt
savstarpēji pieemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar
mediatora starpniecību (Mediācijas likums)

Pirms mediācijas
Mediācija

Ir radies strīds vai konflikts, ko

Strīda dalībnieki uzzina par

puses nav varējušas atrisināt

mediāciju (uzzina paši vai

saviem spēkiem

iesaka tiesa, advokāti, konsultanti, draugi, u.c.)

M E D I A T O R I

Abas puses apemas risināt konfliktu un izvēlas
mediatoru (ja uzsākta tiesvedība, tiesnesis nosaka
termiu mediācijas izmantošanai)

Mediācija
Mediators

Mediators ar pusēm satiekas,
iepazīstina ar mediācijas
procesa principiem, gaitu un

solis

noteikumiem un tiek sākta
mediācija. Tiek noslēgts
līgums ar mediatoru

Kas noticis?
Par ko jūs
vēlaties
vienoties?

Mediators uzklausa
abas puses – katras

solis

puses viedokus un pozīcijas

Kāpēc tas

Mediators uzklausa un pieem

jums ir svarīgi?
Ko tas jums

pušu jūtas un emocijas, tiek veltīts

nozīmē?

laiks un uzmanība pušu interešu

solis

un vajadzību izpratnei – viss
nepieciešamais, lai saprastu sevi
un sadzirdētu otru

Risinājumu variantu izstrāde.
Šeit iespējams radošums un

solis

iespēju daudzveidība

Vienošanās par abpusēji
pieemamiem risinājumiem.
Mediators var noformēt rakstveida vienošanos vai izlīgumu,
ko pusēm iesniegt tiesā. Puses

solis

var noformēt vienošanos notariāla akta formā

Pēc mediācijas
Vienošanās

Vienošanās efektivitātes
pārbaude un korekcijas,
ja nepieciešams

Mediācijas
principi
Mediatora

Brīvprātība

neitralitāte

(puses lemj par

piedalīšanos mediācijā,

un atbalsts

par tās pārtraukšanu vai
izbeigšanu ar vienošanos
vai bez tās)

abām pusēm
Mediators

Konfidencialitāte

Pušu vienlīdzība un

sadarbība

Mediācijas priekšrocības
Brīvprātīgs, atbildību un
Saglabātas attiecības

sadarbību veicinošs process
Puses pašas pieem

Ietaupīti līdzeki

lēmumu par risinājuma
izvēli

Ietaupīts laiks

Neformāls,

Abas puses ir ieguvējas

50%

iemaksātās

elastīgs un uz

valsts nodevas atmaksa,

pušu interesēm

ja panākta vienošanās vai

balstīts process

atsaukta prasība tiesā

Vairāk informācijas:

www.sertificetimediatori.lv
(atrodi savu mediatoru)

www.mediacija.lv
(viss par mediāciju Latvijā)

