
No 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim valsts budžeta programmas ietvaros Jums
būs iespējams saņemt bezmaksas serti�cētu mediatoru pakalpojumus, lai palīdzētu risināt 
domstarpības starp vecākiem, kas skar arī bērnu intereses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes
locekļu savstarpējās attiecības. 

Mediācijas procesam var būt nepieciešamas

vairākas tikšanās (sesijas). Strīda risinājuma

panākšanai nepieciešamo sesiju skaits ir 

atkarīgs no domstarpību rakstura – ilguma, 

veida, iesaistīto personu skaita. Jāatgādina,

ka mediācijas process ir pilnībā brīvprātīgs.

Ikviena no pusēm jebkurā brīdī var atteikties

no mediācijas turpināšanas. 

KAS IR MEDIĀCIJA?
Mediācija ir domstarpību risināšanas 

process, kurā strīdā iesaistītās puses abpusējā

sadarbībā cenšas panākt risinājumu ar trešās

personas (mediatora) atbalstu

KAS IR MEDIATORS?
Mediators ir neitrāla persona, kura atbalsta

abas puses to domstarpību risināšanā, palīdzot

strīdu risināt konstruktīvā gaisotnē un sekmējot

nonākšanu pie abām pusēm pieņemamas 

vienošanās

KAS VAR IZMANTOT 
PIEDĀVĀTO IESPĒJU?
Vecāki ar bērniem jau tiesā uzsākto, kā arī 

līdz tiesai nenonākušu ģimenes strīdu un 

domstarpību risināšanai. Tai skaitā, cenšoties

saglabāt laulību, vai vismaz risināt domstarpības

veidā, kas ļauj saglabāt cieņas pilnas attiecības

starp bērna vecākiem, un nodrošināt turpmāku

spēju savstarpēji komunicēt, lai kopīgi vienotos

par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna

ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.

KĀDS ATBALSTS PAREDZĒTS?

Projekta ietvaros pirmās 5mediācijas 
sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vadījis

sertificēts mediators, pusēm būs bez maksas

Serti�cētu mediatoru saraksts

Ietaupīti līdzekļi un laiks 

Saglabātas savstarpējās attiecības un 

uzlabota komunikācija 

Abas puses ir ieguvējas un pieņemtie

lēmumi balstīti uz abu pušu interesēm 

Puses pašas pieņem lēmumus par sev 

izdevīgu strīda risinājumu 

Process ir neformāls un abas puses ir 

vienlīdz iesaistītas 

Konfidencialitāte 

Puses savstarpēji vienojoties, pašas izvēlas 

mediatoru

Ja strīds jau ticis risināts tiesā, panākot 

risinājumu mediācijas ceļā, tiek atmaksāta 

valsts nodeva 50% apmērā
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IEGUVUMI, 
IZMANTOJOT MEDIĀCIJU:

Mediācijas 
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mediacija@smp.lv 
29800508
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Sīkāka informācija par projektu:

            
Pakalpojumu nodrošina serti�cēti mediatori. 

Lai izvērtētu Jūsu iespējas saņemt pakalpojumu, 

Jums jāvēršas pie projektā iesaistīta serti�cēta 

mediatora vai Serti�cētu mediatoru padomē. 

Tiesā uzsākta strīda gadījumā, jautājiet 

informāciju tiesā.

PROJEKTĀ IESAISTĪTO SERTIFICĒTU
MEDIATORU SARAKSTS PIEEJAMS

www.serti�cetimediatori.lv

KUR
PIETEIKTIES?

Ģimenes strīdi

Sesijas

Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos


