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Kāpēc nepieciešama bērna iesaistīšana 
mediācija?

▪ Vecāki vēlas pieņemt informētus lēmumus

▪ Vecāki vēlas pieņemt lēmumus, kas atbilst bērnu interesēm

▪ Konfliktā esoši vecāki var nezināt, kā jūtas un ko vēlas bērni
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Bērna iesaistīšanas veidi
▪ Netieši– uz bērna interesēm vērsta mediācija

▪ Daļēji– iesaistot bērna aizbildni, pārstāvi (guardian ad litem), sociālo darbinieku

▪ Tieši – pusaudzis kā konflikta puse

▪ Tieši – iesaistot un uzklausot bērnu mediācijā
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Ko dod tieša bērnu iesaistīšana 
mediācijā?

▪ Iespēja paust savas domas un izjūtas

▪ Ļauj bērniem justies uzklausītiem un sadzirdētiem

▪ Iespēja vecākiem uzzināt un ņemt vērā bērna izjūtas un idejas

▪ Ļauj vecākiem pieņemt informētus lēmumus
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Mediācijas pamatprincipi iesaistot bērnu

▪ Brīvprātība

▪ Konfidencialitāte

▪ Mediators ir neitrāls (nav bērna 
pārstāvis vai advokāts)

▪ Lēmumus pieņem vecāki
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Mediatora loma

4. Nodot vecākiem tikai to informāciju, ko bērns piekrīt atklāt 

1. Vienoties ar vecākiem un piedāvāt bērnam iespēju piedalīties (viena saruna)

2. Iegūt uzticēšanos, nodibināt kontaktu ar bērnu, dot drošību 

3. Ļaut bērnam brīvi pastāstīt, piemēram:

 par viņa tagadējo dzīves situāciju un cilvēkiem viņa dzīvē

 par viņa izjūtām un domām par vecāku konfliktu vai šķiršanos

 ko, viņaprāt, vecākiem vajadzētu zināt vai saprast, lai panāktu labu vienošanos

 kādu bērns vēlētos savu dzīvi pēc vairākiem gadiem  
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Ko nedara mediators?
▪ Nejautā bērnam, kuru vecāku mīl vairāk un pie kura labāk vēlas dzīvot

▪ Nepratina bērnu

▪ Netiesā, nevērtē un nemeklē pareizas vai nepareizas atbildes

▪ Nedod cerības, ka vecāki darīs tā, kā bērns vēlas
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Ko ņem vērā mediators?
▪ Bērna vecumu, attīstības līmeni (emocionālo, kognitīvo, valodas)

▪ Bērna psiholoģisko un emocionālo stāvokli

▪ Vecāku konflikta eskalācijas līmeni

▪ Bērna vēlmi un gatavību sadarboties

▪ Citu cilvēku un profesionāļu lomu konfliktā un tā risināšanā

▪ Vietas, telpas un laika atbilstību sarunai
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Vai jebkurš mediators var uzklausīt 
bērnus?
▪ Atbilstoša izglītība, pieredze darbā ar bērniem

▪ Vēlme un gatavība ieaicināt bērnus mediācijā

▪ Sadarbība starp mediatoru un citu profesionāli

◦ bērnu psihologu vai pedagogu

◦ ģimenes psihoterapeitu

◦ sociālā darba speciālistu, u.c.
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Sarunas struktūra

o Sagatavošanās

o Iepazīstināšana, drošības radīšana

o Ievada jautājums

o Saruna – pievēršot uzmanību gan saturam, gan bērna attieksmei, atmosfērai

◦ Par bērna ikdienas dzīvi

◦ Par bērna pieredzi saistībā ar vecāku šķiršanos un /vai dzīvesvietas maiņu

◦ Par bērna izjūtām un gaidām

o Noslēgums
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Iespējamie jautājumi (1)
Sarunas uzsākšanai:

◦ Ko tu esi dzirdējis no mammas vai tēta par to, kāpēc būtu labi tev atnākt un ar mani parunāt?

◦ Ko tu gaidi no mūsu šodienas sarunas?

◦ Ko tu noteikti negribētu, lai es tev šodien jautātu?

Dzīve tagad / dzīve agrāk (dzīve vienā valstī/ dzīve otrā valstī)...

◦ Kur tu dzīvo? Ar ko tu dzīvo kopā? Ar ko vēl? 

◦ Pastāsti par to, kāda ir tava diena, kad tu ej uz skolu /bērnudārzu.

◦ Cikos tu parasti celies? Ko tu ēd brokastīs? Kas tev vislabāk garšo?  
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Iespējamie jautājumi (2)
Bērna pieredze saistībā ar vecāku šķiršanos un /vai dzīvesvietas maiņu - jautājumi, kas palīdzētu 
vecākiem risināt savu konfliktu:

◦ Vai tu atceries, kā tas bija, kad tu dzīvoji (...)? Pastāsti mazliet vairāk?

◦ Pastāsti mazliet vairāk par savu mammu. Kas viņai patīk un kas nepatīk? Ko jūs visbiežāk darat 
kopā? Ko tu gribētu, lai viņa darītu vairāk?

◦ Pastāsti mazliet vairāk par savu tēti. Kas viņam patīk un kas nepatīk? Ko jūs visbiežāk darāt kopā? 
Ko tu gribētu, lai viņš darītu vairāk?

◦ Kā vecāki līdz šim bija organizējuši tavu dzīvi? 

◦ Kas varētu mainīties? 

◦ Ko vecāki varētu darīt, lai tu justos labāk?



© Lelde Kāpiņa, 2021

Iespējamie jautājumi (3)
Bērna izjūtas:

◦ Kas vakar bija tavs vispriecīgākais brīdis? Kas tevi visvairāk apbēdināja?

◦ Ja man būtu burvju nūjiņa un es varētu piepildīt trīs tavas vēlēšanās, ko tu vēlētos?

◦ Ja nu tevi naktī būtu apciemojis burvis un būtu noticis brīnums, pēc kā tu no rīta varētu to pateikt? 
Kas tieši būtu mainījies? 

Noslēgums:

◦ Vai ir palicis kaut kas tāds, ko es tev nepajautāju? 

◦ Ko no tā, par ko mēs runājām, tu gribētu, lai es pastāstu taviem vecākiem?.

Paldies, ka uzticējies un pastāstīji par sevi  
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Ko bērni vēlas pateikt saviem vecākiem?
 Vēlos, lai abi vecāki paliktu iesaistīti manā dzīvē.

 Vēlos mīlēt abus vecākus un izbaudīt laiku kopā ar katru no tiem, nejūtoties
vainīgs par to, ka man patīk pie tēta (mammas).

 Nevēlos klausīties neko sliktu par jebkuru no vecākiem.

 Es negribu, ka viņi vaino otru pie tā, ja es dusmojos vai pasaku vai izdaru kaut ko
tādu, kas tētim vai mammai nepatīk.

 Vēlos, lai vecāki pārstātu cīnīties un vienotos vismaz par tām lietām, kas attiecas
uz mani.
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Ko bērni vēlas pateikt saviem vecākiem?
 Negribu būt starpnieks un nodot ziņas no otra vecāka.

 Es gribētu, lai viņi paši tiek galā ar savām problēmām un negribu meklēt
risinājumus viņu vietā.

 Gribu pavadīt arī laiku ar saviem draugiem (draudzenēm, vecvecākiem, citiem
cilvēkiem).

 Man šķiet, ka esmu vainīgs pie tā, ka vecāki šķiras. Es gribu zināt, ko es varēju
izdarīt, lai viņi nešķirtos.

 Gribu, lai viņi abi saprot, kā viņu karš ir izpostījis manu dzīvi ... Un lai vismaz
atvainojas man par to.
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Jautājumi pašrefleksijai un diskusijai 

▪ Kādi varētu būt riski, iesaistot bērnus mediācijā?

▪ Kādos gadījumos nevajadzētu pieļaut bērnu iesaistīšanu mediācijā?

▪ Kādi gadījumi varētu būt īpaši piemēroti, lai tieši vai netieši iesaistītu 
bērnus mediācijā 
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Emociju vadība mediācijā

Mediācijas formāts un vide palīdz:

▪ Radīt drošu vidi

▪ Mazināt ārējo spriedzi un spiediena izjūtu

▪ Piedāvā mierīgu un atbalstošu sarunas toni

▪ Apzināties stresa cēloņus 

▪ Pieņemt un izreaģēt negatīvās emocijas



Paldies!

Lelde Kāpiņa

Sertificēta mediatore, supervizore, sistēmiskā ģimenes 
psihoterapeite

Tel. 26118847, www.leldekapina.lv 

Komentāriem un jautājumiem: lelde.kapina@gmail.com


