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SEMINĀRU APRAKSTS

„Vispārīgie tiesību un mediācijas jautājumi pārrobežu ģimenes lietās” (Seminārs I)
“Padziļinātie tiesību un mediācijas jautājumi pārrobežu ģimenes lietās” (Seminārs II)
“Psiholoģisko aspektu seminārs advokātiem un mediatoriem darbā ar pārrobežu ģimenes
lietām” (Seminārs III)

Semināra I mērķis: veicināt sadarbību starp advokātiem un mediatoriem pārrobežu ģimenes
lietās, padziļinot abu profesiju pārstāvju vispārīgās zināšanas gan par pārrobežu ģimenes lietu
izskatīšanas juridiskajiem aspektiem, gan par katras profesijas iespējām un riskiem šajā jomā.
Semināra II mērķis: veicināt noturīgu un uz zināšanām balstītu sadarbību starp advokātiem un
mediatoriem pārrobežu ģimenes lietās, padziļinot abu profesiju pārstāvju speciālās zināšanas un
praktiskā darba prasmes gan par pārrobežu ģimenes lietu izskatīšanas juridiskajiem aspektiem,
gan par katras profesijas iespējām un riskiem šajā jomā.
Semināra III mērķis: padziļinot advokātu un mediatoru zināšanas par būtiskiem psiholoģijas
jautājumiem, kas ir nozīmīgi, abās profesijās strādājot ar pārrobežu ģimenes lietām; veicināt
advokātu un mediatoru izpratni par psiholoģijas teorijas un praktiskajiem jautājumiem, tādējādi
paaugstinot advokātu un mediatoru spējas darbam pārrobežu ģimeņu tiesību lietās.

Uzdevumi semināru mērķu sasniegšanai:
1.

Semināra I un Semināra II uzdevumi:
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1.1. Nodrošināt semināra apmeklētājiem prezentācijas un izdales materiālu veidā informāciju par
nacionālo un starptautisko tiesību regulējumu pārrobežu ģimenes lietās;
1.2. Nodrošināt semināra apmeklētājiem prezentācijas un izdales materiālu veidā informāciju par
nacionālo un starptautisko tiesu praksi pārrobežu ģimenes lietās;
1.3. Organizēt semināra apmeklētājiem praktiskas aktivitātes semināra laikā grupu darbu veidā,
vingrinoties jauniegūto zināšanu un prasmju pielietošanā;
1.4. Izskaidrot semināra dalībniekiem mediācijas atšķirības no citiem strīdu risināšanas veidiem
un mediācijas fāžu secību un nozīmi.
2. Semināra III uzdevumi:
2.1. Nodrošināt semināra apmeklētājiem prezentācijas un izdales materiālu veidā informāciju par
psiholoģijas un starpkultūru aspektiem, pārrobežu ģimenes lietās;
2.2. Organizēt semināra apmeklētājiem praktiskas aktivitātes semināra laikā grupu darbu veidā,
vingrinoties jauniegūto zināšanu un prasmju pielietošanā;
2.3. Demonstrēt semināra dalībniekiem psiholoģisko procesu ietekmi uz pārrobežu ģimenes lietu
virzību.
Semināru ilgums un skaits:
Seminārs I
Seminārs II
Seminārs III

2 semināri
2 semināri
2 semināri

1 diena = 8 akadēmiskās stundas
1 diena = 8 akadēmiskās stundas
1 diena = 8 akadēmiskās stundas

Apmācāmo skaits katrā seminārā: 20
Semināra dalībnieku sastāvs: advokāti un mediatori
Semināra darba valoda: latviešu
Semināra grupu veidošanas metodoloģija: semināra organizators – Biznesa augstskola Turība
nosūtīs elektronisku aicinājumu uz semināru Latvijas Zvērinātu advokātu padomei, Latvijas
Sertificētu mediatoru padomei un mediācijas biedrībām ar iespēju šo organizāciju biedriem brīvi
pieteikties uz vienu vai vairākiem semināriem. Interesenti tiks reģistrēti izvēlētajam semināram
pieteikšanās secībā. Augstas intereses gadījumā semināriem dalībnieki tiks reģistrēti tādā veidā,
lai pēc iespējas plašāks cilvēku skaits varētu noklausīties kaut vienu semināru.
Semināra dalības maksa: Par semināra apmeklēšanu dalībniekiem nav jāmaksā. Semināra
izmaksas tiek segtas no projekta līdzekļiem.
Semināru saturs, tēmas un norises plāns:
Seminārs I – Vispārīgie tiesību un mediācijas jautājumi pārrobežu ģimenes lietās
Seminārs II – Padziļinātie tiesību un mediācijas jautājumi pārrobežu ģimenes lietās
Seminārs III – Psiholoģisko aspektu seminārs advokātiem un mediatoriem darbā ar
pārrobežu ģimenes lietām
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Seminārs I - Vispārīgie tiesību un mediācijas jautājumi pārrobežu ģimenes lietās
Laiks

Nodarbības nosaukums

10.00 –
10.10

Ievads – Projekta
administratīvā vadītāja
uzruna

10.10 –
10.30

Ievads – iepazīšanās aplis

Rotaļu figūru / spēļu
kāršu izmantošana,
stāstot par sevi.

Veidot pamatus semināra
dalībnieku ciešākai
sadarbībai semināra gaitā

10.30 –
11.30

Ievads starptautiskajās
ģimenes tiesībās un
mediācijas tiesībās

Lekcija, prezentācija

Vispārīgas informācijas
sniegšana par starptautisko
ģimenes tiesību un
mediācijas tiesību
juridiskajiem aspektiem

11.30 –
11.45

Kafijas pauze

11.45 –
12.45

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

Lekcija, prezentācija

Dažādu strīdu izšķiršanas
veidu priekšrocību un
trūkumu izskaidrošana.
Mudinājums izmantot
mediāciju

12.45 –
14.00

Praktiskā nodarbība:
Mediācijas izspēle bērna
nolaupīšanas lietā

Grupu darbs

Sadarbības veicināšana
starp advokātiem
mediatoriem pārrobežu
ģimenes lietās

14.00 –
14.45

Pusdienu pauze

14.45. –
15.45

Mediatoru, advokātu,
strīdā iesaistīto pušu un
citu personu loma procesā

15.45 –
16.00

Kafijas pauze

Metodes

Uzdevums
Aktualizēt semināra mērķi
un uzdevumus,
sagatavoties semināra
darbam

Atgriezeniskā saikne

Lekcija, prezentācija,
arī atsauces uz
projekta anketā
iegūtajiem rezultātiem

Palielināt advokātu un
mediatoru informētību par
katras profesijas
priekšrocībām pārrobežu
lietās
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16.00 –
17.00

Praktiskā nodarbība:
Mediācijas izspēle
pārrobežu ģimenes strīdā

Grupu darbs

17.00 –
17.15

Semināra noslēgums

Atgriezeniskā saikne.
Jautājumi un
diskusija. Ideju
darbnīcas veidošana
par mediatoru un
advokātu sadarbības
veicināšanu

Atgriezeniskā saikne

Sadarbības veicināšana
starp advokātiem
mediatoriem pārrobežu
ģimenes lietās
Paaugstināt semināra
dalībnieku iniciatīvu
uzturēt sadarbības pilnas
attiecības starp profesijām.

Lektore: Dana Rone
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Seminārs II - Padziļinātie tiesību un mediācijas jautājumi pārrobežu ģimenes lietās
Laiks

Nodarbības nosaukums

10.00 –
10.10

Ievads – Projekta
administratīvā vadītāja
uzruna

10.10 –
10.30

Ievads – iepazīšanās aplis

Iepazīšanās aplis.
Rotaļu figūru / spēļu
kāršu izmantošana,
stāstot par sevi.

Veidot pamatus semināra
dalībnieku ciešākai
sadarbībai semināra gaitā

10.30 –
11.00

Mediācijas atšķirības no
citiem strīdu risināšanas
veidiem un mediācijas
fāžu secība. Mediācija
tiešsaistē

Lekcija, prezentācija

Miera un stabilitātes kā
vērtības izvirzīšana.

11.00 –
11.30

Vecāku atbildības
Lekcija, prezentācija
juridiskie aspekti un bērna
tiesības pārrobežu
ģimenes lietās

11.30 –
11.45

Kafijas pauze

11.45 –
13.00

Praktiskā nodarbība:
Grupu darbs
Mediācijas procesa
izspēle pārrobežu ģimenes Atgriezeniskā saikne
lietās par vecāku
atbildības jautājumu

13.00 –
13.45

Pusdienas

13.45 –
14.45

Eiropas Cilvēktiesību
tiesas un Eiropas
Savienības Tiesas prakse
pārrobežu ģimenes lietās

Metodes

Uzdevums
Aktualizēt semināra mērķi
un uzdevumus,
sagatavoties semināra
darbam

Lekcija, prezentācija

Vispārējas informācijas
sniegšana par starptautisko
ģimenes tiesību
juridiskajiem aspektiem

Sadarbības veicināšana
starp advokātiem
mediatoriem pārrobežu
ģimenes lietās

Padziļināt dalībnieku
zināšanas par juridiskajiem
aspektiem
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14.45 –
15.15

Ģimenes vardarbība kā
izšķirošs aspekts ģimenes
pārrobežu lietās

Lekcija, prezentācija

Palielināt advokātu un
mediatoru informētību par
iespējām un riskiem
juridiskos jautājumos un
mediācijas lietās, kas
saistītas ar vardarbību
ģimenē

15.15 –
15.30

Kafijas pauze

15.30 –
16.30

Praktiskā nodarbība:
Mediācijas organizēšana
pārrobežu bērnu
nolaupīšanas un vecāku
atbildības lietās

Grupu darbs

Dot iespēju profesiju
pārstāvjiem apmainīties ar
lomām – juristiem
izmēģināt spēkus
mediatora un mediatoriem
– jurista lomā

16.30 –
16.45

Semināra noslēgums

Atgriezeniskā saikne.
Jautājumi un
diskusija. Ideju
darbnīcas veidošana
par mediatoru un
advokātu sadarbības
veicināšanu

Atgriezeniskā saikne

Paaugstināt semināra
dalībnieku iniciatīvu
uzturēt sadarbības pilnas
attiecības starp profesijām

Lektore: Dana Rone
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Seminārs III - Psiholoģisko aspektu seminārs advokātiem un mediatoriem darbā ar
pārrobežu ģimenes lietām
Laiks

Nodarbības nosaukums

10.00 –
10.10

Ievads – Projekta
administratīvā vadītāja
uzruna

10.10 –
10.30

Ievads – iepazīšanās aplis

Dalībnieku neformāla
iepazīšanās

Veidot pamatus semināra
dalībnieku ciešākai
sadarbībai semināra gaitā

10.30 –
11.20

Ģimenes jēdziens

Lekcija, prezentācija,
izdales materiāli,
pašrefleksija, darbs
mazajās grupās, grupu
diskusija

Padziļināt dalībnieku
izpratni par ģimenes
uztveri dažādās kultūrās,
raugoties no dažādām
teorētiskajām
perspektīvām

11.20 –
11.40

Kafijas pauze

11.40 –
13.10

Ģimene kā sistēma

Lekcija, prezentācija,
izdales materiāli,
pašrefleksija,
vingrinājumi - darbs
pāros un mazajās
grupās, grupu
diskusija, jautājumu
un atbilžu sesija

Padziļināt dalībnieku
izpratni par komunikācijas
šķēršļiem no sistēmisko un
psiholoģisko teoriju
skatījuma. Sniegt
dalībniekiem prasmes
pielietot pamata metodes
darbam ar atšķirīgām
ģimenes sistēmām,
dažādiem ģimenes
modeļiem, ģimenēm no
atšķirīgām kultūrām.

13.10 –
14.00

Pusdienu pauze

14.00 –
15.30

Bērnu iesaistoša
mediācija

Lekcija, prezentācija,
izdales materiāli,
situāciju izspēle

Iepazīstināt dalībniekus ar
bērnu iesaistošas
mediācijas

Metodes

Uzdevums
Aktualizēt semināra mērķi
un uzdevumus,
sagatavoties aktīvam
mācību darbam dienas
garumā.
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15.30 –
15.45

Pauze

15.45 –
17.00

Kultūras atšķirības,
komunikācijas šķēršļi un
personības tipu ietekme

17.00 –
17.15

Semināra noslēgums,
kopsavilkums

mazajās grupās,
gadījuma analīze,
refleksija, diskusija.

pamatprincipiem,
aktualizēt iespējamās
ētikas dilemmas un riskus,
īstenojot mediāciju ar
bērnu iesaistīšanu.

Lekcija, prezentācija,
izdales materiāli,
situāciju izspēle
mazajās grupās,
diskusija, jautājumu
un atbilžu sesija.

Aktualizēt dalībnieku
izpratni un priekšstatus par
ģimenes konfliktu
universālajiem un
kultūratšķirīgajiem
aspektiem. Veicināt
dalībnieku pašrefleksiju un
apgūto zināšanu pārnešanu
uz praksi.

Lektori: Lelde Kāpiņa, Dana Rone
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Metodes:
Mācību laikā tiks izmantoti pieaugušo mācīšanās principi. Mācību procesā tiks apvienotas
teorētiskās un praktiskās nodarbības. Praktiskie uzdevumi un simulācijas saturēs realitātei
pietuvinātus ikdienas darba elementus, kā arī nestandarta situāciju analīzi, sniedzot iespēju
mācību dalībniekiem gan iegūt teorētiskās zināšanas, gan attīstīt un pilnveidot nepieciešamās
profesionālās prasmes un personiskās īpašības.
Tiks izmantotas tādas metodes kā lekcija, prezentācija (vizuālā informācija), praktisko gadījumu
risināšana, situāciju izspēle (simulācijas uzdevumi), situāciju analīze, interaktīvs darbs grupās,
diskusija, jautājumu un atbilžu sesija, pieredzes aktualizēšana un pārnešana uz praksi, praktiski
uzdevumi pāros un grupās, izdales materiāli, iepazīšanās aplis un refleksija.
Semināra dalībnieku sastāvs praktiskajos uzdevumos tiks veidots tā, lai katrā grupā ir dalībnieki
ar abu profesiju – advokātu un mediatoru – pārstāvji, un lai dažādos uzdevumos notiek grupas
dalībnieku maiņa. Izmantojot šādas metodes, tiks nodrošināta pieredzes apmaiņa starp abām
profesijām – advokātiem un mediatoriem, kā arī veicināta savstarpēja sadarbība, kā arī dota
iespēja lielākam skaitam dalībnieku praktiski trenēt savas prasmes.
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