
MEDIĀCIJA
CIVILLIETĀS
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KĀDS ATBALSTS 
 PAREDZĒTS?

KĀDĀS SITUĀCIJĀS
MEDIĀCIJA VAR TIKT

IZMANTOTA?

Sazinies ar mediācijas koordinatoru,
ja radies strīds par, piemēram:

• Kopīpašuma sadali un apsaimniekošanu
• Mantojuma sadali  
• Darba līguma izpildi un darba vidi
• Līguma saistību izpildi
• Mantas sadali laulības šķiršanas lietā 
• Uzņēmuma pārvaldības un                                      
sssaimnieciskās darbības jautājumiem
• Nekustamo īpašumu
• Citi civiltiesiskie strīdi

 

Sazinies ar mediācijas koordinatoru

            2 8050 777
            6 3082 191 (Jelgavā)

            mediacija@smp.lv
            sanita.titova@tiesas.lv (Jelgavā)

Konsultācijas klātienē (tikai ar
iepriekšēju   pierakstu)

            Rīgā,  Lomonosova ielā 10 
 (Rīgas pilsētas Latgales   
 priekšpilsētas tiesā)

Jelgavā, Dambja ielā 12
(Zemgales rajona tiesā)

RISINI KONFLIKTU
GUDRI

      Apmaksāta mediācijas koordinatora
konsultācija par mediācijas piemērotību
Jūsu gadījumam

      Apmaksātas pirmās 5 mediācijas
sesijas (katra 60 min.) ar minimālu
katras puses līdzmaksājumu* 5 EUR
apmērā par stundu

*Līdzmaksājums nav jāmaksā, ja persona  ir
atbrīvota no tiesas izdevumu samaksas, atzīta
par trūcīgu vai maznodrošinātu personu  

 KAS VAR IZMANTOT
PIEDĀVĀTO IESPĒJU?

Jebkura fiziska vai juridiska persona 

    Plāno vērsties tiesā vai jau  risina
civiltiesisko strīdu tiesā

Konsultācijas klātienē 
(tikai ar iepriekšēju pierakstu)

P: 8.30-19.00
O: 8.30-17.00
T: 8.30-19.00
C: 8.30-17.00

Pk: 8.30-16.00

KONSULTĀCIJU LAIKI

u

Mediatoru saraksts un papildu informācija
par projektu              

 www.sertificetimediatori.lv

© Sertificētu mediatoru padome

KĀ IZVĒLĒTIES MEDIATORU? SAZINIES AR  MEDIĀCIJAS
KOORDINATORU

 IZMANTO IESPĒJU 
 ATRISINĀT KONFLIKTU

MEDIĀCIJAS CEĻĀ
Projektu Mediācija civillietās īsteno Eiropas

Padome, Tieslietu ministrija sadarbībā ar
Sertficētu mediatoru padomi ar mērķi palielināt

mediācijas izmantošanu civiltiesisku strīdu
risināšanā. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas

Savienība un Eiropas Padome.

KAS IR MEDIĀCIJA?

Mediācija ir konfliktu risināšanas process,
kurā strīdus puses savstarpēji cenšas panākt

risinājumu ar neitrālas puses - mediatora
starpniecību.

IEGUVUMI IZMANTOJOT
MEDIĀCIJU

Ietaupīti līdzekļi un laiks
Saglabātas savstarpējās attiecības
Iespēja pusēm pašām pieņemt lēmumu
Konfidencialitāte
Neformāls un uz pušu interesēm balstīts
process
Iespēja izvēlēties mediatoru
Valsts nodevas atmaksa 50%, ja strīds jau  
tiek risināts tiesā


