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Strīdu izšķiršanas veidi pārrobežu ģimenes konfliktos. 
Mediācijas izmantošana bērnu nolaupīšanas lietās
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Strīdu izšķiršanas veidi ģimenes lietās

Mutiski

Rakstiski

Klusējot

Ar fizisku vardarbību (prettiesiski)

 Tiesā

Ar starpnieka palīdzību

Samierināšana

Mediācija
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Kas ir konflikts?

 Pretrunas

 Domstarpības

 Nesaskaņas

 Saķeršanās

 Sadursme

 Konflikts

 Karš

 Kašķis

 Kautiņš

 Karš

Sinonīmi vai gradācija (pakāpeniska palielināšanās)
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Miers baro. Nemiers posta

Vai strīds ir slikts un tāpēc nevēlams?

Strīdi – dabiska un neatņemama ikdienas dzīves sastāvdaļa

Skolā, darbā, mājās, valstī, pasaulē

Konfliktam ir gan labā, gan postošā puse

Dažādi konfliktu iemesli, avoti

Konflikti rodas, kas persona/ personu grupa nesaņem to, kas 
tai/tām vajadzīgs, un meklē savu interešu apmierinājumu
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Jo labāk zini sevi, jo vieglāk atrisināt 
strīdu

Ne visi zina par savām vajadzībām

Konflikts - arī neapzināti, kad vajadzības netiek apmierinātas 
tādā apmērā, ka tālāk nav iespējams izturēt

Arī zinot par savām vajadzībām, iespējams konfliktēt, lai šīs 
vajadzības apmierinātu

Konfliktu vēlams atklāt pēc iespējas agrīnākā stadijā, lai to 
atrisinātu

Skaidri saproti, kas pašam ir vajadzīgs, un tad varēsi labāk 
izprast arī otru un viņa atšķirīgās vajadzības
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Konflikts - pretēju interešu, pretēju 
uzskatu, tieksmju sadursme
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Konflikts ir process

Konflikts veidojas slāņos, kārtās, līmeņos

1.līmenis – pārpratums, nesaprašanās

2.līmenis – atšķirības vērtībās, atšķirīgi uzskati, atšķirīgas 
intereses, personību atšķirības

Konflikts ir process, jo viena puses uztver otras puses reakciju 
negatīvā, nepieņemamā veidā, kas beidzas ar sacensību, 
sadarbību, kompromisu vai izvairīšanos
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Konflikts ir nenovēršams. 
Tos var iemācīties mierīgi risināt

Konflikti ir visur

Nav divu vienādu cilvēku/grupu

 Lai gan konflikti ir neizbēgami, tos var samazināt, sadalīt un/vai 
atrisināt

Konflikti attīstās, jo laika gaitā personu dzīves, vajadzības, 
situācijas mainās, attīstās (bērni, ģimene, darbs, vecums, 
veselība, vērtības, lepnums, u.c.)
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Konflikti ir dzīves sastāvdaļa

 Indivīdiem, grupām (ģimene, draugu loks, tuvu dzīvojoši 
kaimiņi), organizācijām (reģioni, valstis, darba kolektīvi) ir 
neierobežots vajadzība klāsts, bet atšķirīgas vērtības

 Ierobežoti resursi

Šāda vajadzību / resursu nesavietojamība noved pie konfliktiem

Konflikts nav problēma

Vāja konfliktu risināšana rada problēmu

Konfliktus var iemācīties mierīgi risināt
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Konflikti un uztvere

Konflikts ir tad, ja visi iesaistītie to tā uztver

 Ja nē – konflikta nav

Starppersonu konfliktos uztverei ir lielāka nozīme nekā realitātei

Vai pastāv objektīvā realitāte?

Katram konfliktā iesaistītajam – sava realitāte

 Tas, ko uztveram (kas mums šķiet) un ko domājam, ietekmē 
mūsu uzvedību, attieksmi, saziņu (komunikāciju)
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Tiesa
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Tiesa
 Viens no valsts varas atzariem: tiesu vara, likumdošanas vara, izpildvara

 Strīdu izšķir tiesa

 Tiesas nolēmums ir izpildāms piespiedu ceļā

 Tiesas process var būt ilgs (atkarībā no tiesvedības ātruma konkrētajā 
valstī) un dārgs (atkarībā no tiesvedībā ieguldītajiem resursiem)

 Tiesvedības process ir vērsts uz sacīksti, pusēm pasliktinās attiecības

 Tiesvedības process ir atklāts (ar izņēmumiem dažās lietās)

 Spriedums vienmēr kādu neapmierinās
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Samierināšana
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Samierināšana
 Latvijas normatīvajos aktos neregulēts strīdu risināšanas process

 Angliski – conciliation

 Samierināšana – viena no ADR metodēm

 Samierinātājs kā aktīvs vidutājs strīdus puses cenšas samierināt, 
strīdu mazinot

 Lēmumu par risinājumu pieņem puses

 Līdzīgs process mediācijai, tomēr ar nepilnīgāku regulējumu
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Mediācija

16.12.2020 17



Mediācija
 ADR metode

 Lēmumu pieņem lietas dalībnieki

 Konfidenciāls, slēgts process

 Konfidencialitātei ir daži izņēmumi

 Strīdu risināšanas metode, kur lietas dalībnieki brīvprātīgi piedalās 
strīdu risināšanas procesā, piedaloties mediatoram – neitrālai trešai 
personai, kura sarunu rezultātā palīdz pusēm pašām atrast tām 
piemērotu risinājumu

 Mediācija arī var būt laikietilpīga, tomēr parasti tā ir ātrāka nekā tiesa

 Mediācijā arī ir izmaksas, tomēr parasti daudz zemākas nekā tiesā

 Process ir vērsts uz sadarbību, puses saglabā labākas attiecības
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Pušu savstarpēja sarakste
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Pušu savstarpēja sarakste
 Lai gan teorētiski iespējams strīdu risināšanas veids, tomēr praksē ar 

zemu efektivitāti

 Puses sarakstās, bet mēdz saasināti uztvert rakstīto

 Vēstulēs, e-pastā, īsziņās

 Advokāta sūtīta sarakste? – Ar iebiedēšanas, paaugstinātas 
formalitātes pieskaņu

 Lēmumu pieņem paši dalībnieki
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Tiešas sarunas
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Tiešas sarunas
 Iespējams strīdu risināšanas veids

 Atkarīgs no sarunu dalībnieku disciplinētības, inteliģences, 
sadarbības prasmēm, spējas ieklausīties un uztvert oponenta vēlmes

 Lēmumu pieņem paši dalībnieki

 Ir risks, ka puses «nesadzirdēs» viena otru, «staigās pa apli» strīda 
izklāstā, ieciklēsies uz pozīcijām

 Tiešās sarunās, atšķirībā no sarakstes, ir vieglāk uztvert sarunas 
dalībnieka noskaņojumu, patiesās domas

 Neverbālās komunikācijas nozīme
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Mediators - starpnieks
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Mediators - ģitārai
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Mediācija
 Puses – fiziskas vai juridiskas personas

 Pušu skaits – vismaz 2 strīdnieki

 Mediators – fiziska persona, kas apguvusi mediācijas metodes 
(sertificēts?)

 Mediatoru skaits – parasti 1, var būt 2 (komediatori)

16.12.2020 25



Mediators
 Neitrāla, strīdā neiesaistīta persona, kas strukturētā, brīvprātīgā 

mediācijas procesā palīdzēs strīdus pusēm sasniegt risinājumu
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Mediācijas priekšrocības
 Izmaksu ietaupīšana

 Laika ekonomija

 Privātums

 Savstarpēju attiecību saglabāšana

 Abpusēji izdevīgs risinājums
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Mediācijas mīnusi
 Izmaksu ietaupīšana

 Laika ekonomija

 Privātums

 Savstarpēju attiecību saglabāšana

 Abpusēji izdevīgs risinājums
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Mediācijas pamatprincipi
 Neitralitāte

 Pašnoteikšanās

 Konfidencialitāte

 Brīvprātība
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Mediatora prasmes un tehnikas
 Miers

 Savaldība

 Pušu uzticības iegūšana

1. Ievērot konfidencialitāti

2. Izrādīt pusēm cieņu

3. Būt godīgam un optimistiskam

4. Lietot neitrālu valodu

5. Saprast pušu emocijas (psiholoģijas pamatzināšanas)

6. Uzmanīga, aktīva klausīšanās

7. Saglabāt neitralitāti
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Mediatora prasmes
 Prasme iegūt informāciju, arī noklusēto

1. Kas notika?

2. Kādēļ tas notika?

3. Ko puses vēlas?

4. Kādas ir pušu attiecības vienai ar otru?

5. Vai ir pozitīvas lietas, ko puses saka viena par otru?

6. Vai ir veids, kādos puses ir ar mieru vienoties?

 Prasme korekti dalīties ar informāciju
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Mediatora prasmes
 Konstatēt abpusēji izdevīgus risinājumus

1. Mudināt uz elastīgumu un kompromisu – tomēr nesniedzot 
ieteikumus

2. Mudināt uz vairākiem iespējamiem risinājumiem – tomēr 
neuzspiežot viedokli

3. “Kā būtu, ja …?” jautājums

4. “Kas notiks, ja …?” jautājums

5. Pārbaudīt realitāti: “Vai es pareizi saprotu, ka …?”
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Veiksmīga mediatora īpašības
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Veiksmīga mediatora īpašības
 Neitrāls

 Labs klausītājs

 Aktīvā klausīšanās

 Rada uzticību

 Kontrolē sevi

 Ir profesionāls

 Ir radošs

 Spēj pārliecināt

 Nepakļaujas pušu ietekmei

 Ir pacietīgs

 Ir elastīgs
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Mediācijas fāzes (jeb posmi)
 Līguma noslēgšana ar pusēm

1. Ievads – iepazīšanās

2. Situācijas noskaidrošana – abu pušu stāstījums

3. Interešu, vērtību noskaidrošana

4. Vēlmju un risinājumu meklēšana

5. Izlīguma / vienošanās sagatavošana
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Mediācijas gaita
 Mediatora pieraksti – ne par daudz, ne par maz

 Mediators VADA procesu

 Puses viena otru nepārtrauc – abām pusēm vienādas iespējas 
izteikties

 Mediators rezumē pušu teikto – realitātes pārbaude

 Vaicā pusēm risinājumu

 Mediators nesniedz ieteikumus vai risinājumus

 Mediators palīdz pašām pusēm nonākt pie risinājuma
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Mediācijas izmantošana 1980. gada Hāgas 
konvencijas par bērnu nolaupīšanu ietvaros 
• 1980. gada Hāgas konvencija atbalsta miermīlīgu risinājumu 

meklēšanu

• 7. pants: centrālajām iestādēm „ir jāveic sekojoši atbilstoši pasākumi 
— [..] c) nodrošināt bērna brīvprātīgu atgriešanos vai rast jautājuma 
miermīlīgu atrisinājumu”, 

• 10. pants: „Tās Līgumslēdzējas Puses, kurā atrodas bērns, Centrālajai 
Iestādei jāveic vai jānodrošina attiecīgo pasākumu veikšana, lai 
panāktu bērna brīvprātīgu atgriešanos.”
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Mediācijas izmantošana 1980. gada Hāgas 
konvencijas par bērnu nolaupīšanu ietvaros 
• Mediācija starptautiskos ģimenes strīdos ir daudz sarežģītāka

• Mediatoriem nepieciešama attiecīga papildu apmācība

• Dažādu tiesību sistēmu, dažādu kultūru un valodu mijiedarbība šādos 
gadījumos padara mediāciju grūtāku

• Daudz lielāki ir tie riski, ar kādiem puses saskaras, paļaujoties uz tādu 
mediācijā panāktu vienošanos, kurā nav tikusi ņemta vērā tiesiskā 
situācija un kurai attiecīgajās jurisdikcijās nav juridiska spēka
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Mediācijas izmantošana 1980. gada Hāgas 
konvencijas par bērnu nolaupīšanu ietvaros 
• Starptautiskās bērnu nolaupīšanas lietās ir raksturīgas īpaši saspringtas 

pušu attiecības

• Tas vecāks, no kura bērns ir aizvests, nereti būdami šokēts par bērna 
pēkšņo pazušanu, var piedzīvot bailes, ka savu bērnu vairs nekad nesatiks

• Tas vecāks, kurš bērnu ir aizvedis/aizturējis, pēkšņi apjaušot savas darbības 
iespējamās sekas, var baidīties no tiesas procedūrām, bērna piespiedu 
atgriešanas un iespējamas negatīvas ietekmes uz tiesvedību par aizgādību. 

• Nepieciešamība pēc paātrinātas rīcības. 

• Papildu sarežģījumus var radīt kriminālprocess.
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Termiņi/paātrinātās procedūras 

➔ Mediācija starptautiskās bērnu nolaupīšanas gadījumos ir jāveic ātri. 

➔ Mediācija nedrīkst kavēt Hāgas tiesvedību par bērna atgriešanu. 

➔ Puses pēc iespējas drīzāk būtu jāinformē par mediācijas pieejamību. 

➔ Katrā individuālā lietā būtu jāizvērtē mediācijas piemērotība. 

➔ Mediācijas pakalpojumiem, kurus izmanto starptautiskās bērnu 
nolaupīšanas gadījumos, ir jāietver mediācijas sesiju plānošana īsā 
laikā. 

➔ Pirms mediācijas procesa uzsākšanas būtu jāapsver bērna 
atgriešanas procesa ierosināšana.

16.12.2020 41



Termiņi/paātrinātās procedūras 

• Nolaupīšanas lietās laiks „darbojas” par labu tam vecākam, kurš bērnu 
aizvedis; 

• Jo ilgāk bērns uzturas valstī, uz kuru nelikumīgi aizvests, un ģimenes 
strīds šajā jautājumā nav atrisināts, jo grūtāk ir atjaunot bērna 
attiecības ar to vecāku, no kura bērns ir aizvests. 

• Kavēšanās var ietekmēt tā vecāka, no kura bērns ir aizvests, tiesības, 
taču vēl būtiskāk tas apdraud iesaistītā bērna tiesības uzturēt 
pastāvīgus kontaktus ar abiem vecākiem — tiesības, kas noteiktas 
UNCRC
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Termiņi/paātrinātās procedūras 

• Ja bērna atgriešanas process tiek ierosināts vairāk kā 1 gadu pēc 
nolaupīšanas, 1980. gada Hāgas konvencija piešķir tiesai pilnvaras 
atteikt bērna atgriešanos, ja ir pierādīts, ka bērns ir iedzīvojies jaunajā 
vidē 

• Mediācija starptautiskās bērnu nolaupīšanas lietās ir jāveic ātri 

• Ir jānovērš iespēja, ka viens no vecākiem var mediāciju ļaunprātīgi 
izmantot kā novilcināšanas taktiku
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Termiņi/paātrinātās procedūras 

• Saņēmušas pieprasījumu par bērna atdošanu, centrālās iestādes 
saskaņā ar 1980. gada Hāgas konvenciju centīsies panākt bērna 
brīvprātīgu atgriešanos, tiklīdz tiks uzzināta viņa atrašanās vieta 
(7. panta otrās daļas c) punkts un 10. pants).

• Ja bērna nolaupīšanas gadījumā ir pieejami attiecīgie pakalpojumi, tad 
mediācija būtu jāierosina jau šajā agrīnajā posmā. 

• Tipiskā gadījumā var piedāvāt 2 vai 3 mediācijas sesijas, ne mazāk kā 2 
secīgu dienu laikā, un katra sesija ilgst līdz 3 stundām
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Termiņi/paātrinātās procedūras 

• Pirms mediācijas uzsākšanas būtu jāapsver Hāgas bērna atgriešanas procesa 
ierosināšana. 

• Bērna atgriešanas procesa tūlītēja ierosināšana, kam, ja nepieciešams, seko šī procesa 
apturēšana mediācijas veikšanas nolūkos, ir rezultatīva.

• Priekšrocības:

a) tā var pozitīvi ietekmēt tā vecāka, kurš aizvedis vai aizturējis bērnu, motivāciju 
iesaistīties miermīlīga risinājuma meklēšanā gadījumos, kad bez mediācijas nāktos 
saskarties ar tiesvedību; 

b) tiesa var noteikt konkrētu termiņu, kurā ir jānotiek šīm mediācijas sesijām; tādējādi 
mediācijas ļaunprātīga izmantošana kā novilcināšanas taktika tiek novērsta, un tas 
vecāks, kurš aizvedis/ aizturējis bērnu, nevar gūt nekādas priekšrocības;

c) lai novērstu to, ka tas vecāks, kurš aizvedis/aizturējis bērnu, pārvieto šo bērnu uz trešo 
valsti vai slēpjas, tiesa var veikt nepieciešamos aizsargājošos pasākumus;
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Termiņi/paātrinātās procedūras 

• Priekšrocības:

d) tā vecāka, no kura bērns aizvests, ar Hāgas tiesas sēdes apmeklēšanu saistīto iespējamo 
uzturēšanos valstī, uz kuru bērns aizvests, var izmantot, lai īsā laikā sarīkotu personu 
klātienes mediācijas sesijas, tādējādi izvairoties no papildu ceļošanas izmaksu radīšanu tam 
vecākam, no kura bērns aizvests; 

e) tiesa, kurā lieta tiek skatīta, atkarībā no tās kompetences šajā jautājumā lemj par tā 
vecāka, no kura bērns ir aizvests, un bērna provizorisku saskarsmes kārtību, tādā veidā 
novēršot atsvešināšanos un pozitīvi ietekmējot pašu mediācijas procesu; 

f) tiesas norīkotai mediācijai var būt pieejams finansējums; 

g) fakts, ka pusēm šajā posmā visticamāk būs speciālista juridiska pārstāvība, jau palīdz 
nodrošināt to, ka pusēm mediācijas gaitā ir piekļuve attiecīgajai juridiskajai informācijai; 

h) tiesa var sekot līdzi mediācijas rezultātiem un nodrošināt, ka vienošanās būs ar juridisku 
spēku tajā tiesību sistēmā, kurā bērns tika nolaupīts, pārveidojot vienošanos par tiesas 
rīkojumu vai veicot citus pasākumus.
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Termiņi/paātrinātās procedūras 

• Piemēram, Šveicē, tiesību akti, ar kuriem īsteno 1980. gada Hāgas 
konvenciju, paredz centrālajai iestādei iespēju uzsākt mediācijas 
procedūras pirms bērna atgriešanas procesa ierosināšanas.

• Šveices īstenojošie tiesību akti uzsver strīda miermīlīga risinājuma 
panākšanas nozīmīgumu, pieprasot, lai tiesa, kurā jau bijusi ierosināta 
Hāgas tiesvedība, uzsāk mediācijas procedūras, ja centrālā iestāde to 
vēl nav izdarījusi.
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Sadarbība ar administratīvajām/tiesu 
iestādēm
• Mediatoriem, kas piedāvā mediāciju starptautiskas bērnu 

nolaupīšanas gadījumos, ir cieši jāsadarbojas ar centrālajām iestādēm 
un tiesām organizatoriskā līmenī, lai nodrošinātu jautājuma ātru un 
efektīvu risinājumu. 

• Mediatoriem jādara viss iespējamais, lai padarītu mediācijas 
procedūru organizatoriskos aspektus iespējami pārredzamus, 
vienlaikus aizsargājot mediācijas konfidencialitāti. 

• Piemēram, centrālajai iestādei un tiesai, kas skata lietu, ir jābūt 
informētām par to, vai attiecīgajā lietā tiks veikta mediācija, vai tā 
pabeigta vai pārtraukta. 
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Vairāk nekā vienas tiesību sistēmas iesaiste; 
vienošanās izpildāmība abās (visās) attiecīgajās 
jurisdikcijās
➔ Mediatoriem ir jāapzinās, ka mediācijai starptautiskās bērnu 
nolaupīšanas gadījumos ir jānotiek, ņemot vērā 2 vai vairāku tiesību 
sistēmu mijiedarbību un piemērojamo starptautisko tiesību 
regulējumu. 

➔ Pusēm ir jābūt iespējai saņemt visu būtisko tiesisko informāciju.

16.12.2020 49



Vairāk nekā vienas tiesību sistēmas iesaiste; 
vienošanās izpildāmība abās (visās) attiecīgajās 
jurisdikcijās
• Pusēm ir jāapzinās, ka saistībā ar attiecīgo tiesību sistēmu pieejām 

mediācijā apspriežamajiem jautājumiem piemērojamiem tiesību 
aktiem tām var būt nepieciešama juridiska konsultācija. 

• Vecāku autonomija attiecībā uz vienošanos par aizgādību un 
saskarsmes tiesībām attiecībā uz viņu bērnu var būt ierobežota tādā 
ziņā, ka bērna interešu aizsardzības garantēšanas nolūkos likums var 
pieprasīt, lai šādas vienošanās obligāti būtu tiesas apstiprinātas.

• Vecākiem ir jāsaprot, ka tad, ja mediācijā panāktajam izlīgumam ir 
juridisks spēks vienā jurisdikcijā, ir jāveic turpmāki pasākumi, lai tam 
būtu juridisks spēks arī otrā (pārējās) šajā lietā iesaistītajā(-ās) tiesību 
sistēmā(-ās).
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