
mediācija
konflikta

mediācijas

kas ir mediators?

Šobrīd, izmantojot mediāciju, iespējams  
risināt civiltiesiskus strīdus 
(gan komercstrīdus, gan ģimenes strīdus, t.sk. ar laulības šķiršanu 
saistītos jautājumus (bērnu aprūpe, uzturlīdzekļi, manta), 
uzturlīdzekļu piedziņu, mantojuma dalīšanu  
kā arī citus dažādus sadzīviskus strīdus)

tāpat mediāciju var izmantot administratīvo  
un krimināltiesisko strīdu risināŠanā

risināšana:

uzsākšana

mediācija Prasības  
celšana tiesā

kas ir mediācija?
Mediācija ir konfliktu risināšanas  
process, kurā konfliktējošās puses  
savstarpēji cenšas panākt strīda  
risinājumu ar neitrālas trešās  
personas starpniecību

2014. gada augustā 
sākās mediatoru sertificēšana,  
un no 2015. gada 1. janvāra 
darbu sāks sertificētu mediatoru 
institūts

tieslietu ministrijas  
mājaslapā
www.tm.gov.lv 

un latvijas tiesu portālā 
www.tiesas.lv

mediators ir neitrāla un strīda risināšanā 
neieinteresēta persona, kas vada, mudina 
un atbalsta abas puses nonākt pie  
abpusēji izdevīga risinājuma

sertificētu 
mediatoru 
saraksts 

būs pieejams

mediatoru personas var izvēlēties brīvprātīgi, 
kā arī no 2015. gada 1. janvāra tiesai būs pienākums  

ieteikt mediāciju kā alternatīvu strīdu risināšanas veidu  
ar sertificēta mediatora starpniecību 

(tas neliegs pusēm izmantot arī citu 
nesertificētu mediatoru pakalpojumus)

mediāciju uzsāk,
noslēdzot rakstveida līgumu ar mediatoru

1.

2.
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ja mediācijas  

rezultātā tiek  
atsaukta

prasība tiesā,
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uzsāk mediāciju ar strīdā 
iesaistītajām pusēm,  
uzklausot to  
viedokļus  
un priekšlikumus  
strīda risināšanai 2.

mediators

satiekas ar abām strīdā 
iesaistītajām pusēm,  
izskaidro mediācijas kārtību, 
mediatora funkcijas, dalībnieku 
tiesības un pienākumus un 
mediācijas pamatprincipus 1.
visbiežāk mediācijas  
procesā piedalās abi  
strīda dalībnieki, 

tomēr mediators var tikties arī  
ar katru pusi atsevišķi

mediators nepieņem 
lēmumu, 

bet abas puses iesaista strīda risināšanā,  
un puses pašas vienojas par abām  
pieņemamāko strīda risinājumu

mediators ievēro  
pilnīgu 
konfidencialitāti

un vienlīdzību attiecībā pret abām  
strīdā iesaistītajām pusēm

ja mediācija noslēgu–
sies nesekmīgi

un abas puses nav spējušas rast risinājumu,  
strīdu tālāk var risināt tiesā

ja mediācijas laikā abas  
puses rod risinājumu,

tās vienojas par abpusēji izdevīgas vienošanās 
pildīšanu sev vēlamajos termiņos un kārtībā

vienoŠanos noformē  
rakstiski vai 
mutiski,

ja puses mediācijas ceļā vienojas par strīda 
atrisinājumu tiesā, tiesa vienošanos var  
apstiprināt izlīguma formā, ja pie notāra – 
vienošanās var tikt noformēta notariālā  
akta formā

mediācijas Process

tiek ietaupīti 

līdzekļi

konfidencialitāte

Pušu tiesības 
izvēlēties abpusēji 

pieņemamu  
mediatoru

tiek saglabātas savstarpējās attiecības  

= abas puses uzvarētājas

Puses pašas pieņem lēmumu par 

sev izdevīgu strīda risinājumu  

(pieņemtie lēmumi balstīti uz pušu interesēm)

neformāls un uz abu pušu interesēm 

balstīts process

tiek ietaupīts 

laiks

izmantojot mediāciju:ieguvumi

mediatoram Piemīt sPeciālas  
zināšanas konfliktu 

risināšanā


