
Biedrība „Mediācija un ADR” 

Mediācijas procesa apraksts 
 
1. Vispārējie principi 
1.1. Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā strīda puses tiekas ar neitrālu trešo personu, lai 

apspriestu savu strīdu un tā atrisinājumu. Mediācija atšķiras no šķīrējtiesas un tiesāšanās, 
kur kāda trešā persona (šķīrējtiesnesis vai tiesnesis) izlemj, kā strīds tiks risināts. 

1.2. Mediācijas mērķis ir dot pusēm drošu vidi un iespēju izrunāties, kā arī brīvprātīgi 
vienoties par veidu, kā strīds tiks risināts. 

1.3. Mediācijas gaitā strīds tiks pārrunāts kopējās un / vai privātās sesijās līdz brīdim, kad, vai 
nu strīds tiks risināts, vai puses vienosies par sarunu pārtraukumu vai izbeigšanu.  

 
2. Mediatora loma 
2.1. Mediators informēs par mediācijas procesu, izstāstīs mediācijas pamatnoteikumus un 

rūpēsies par starp pusēm līdzsvarotu pārrunu norisi. 
2.2. Mediators ievēros neitralit āti  un neiespaidos nevienu no pusēm. 
2.3. Mediators nedarbosies vai pārstās darboties, iekams nebūs atklājis jebkādus apstākļus, 

kas varētu ietekmēt viņa neatkarību vai radīt interešu konfliktu. Šādi apstākļi ietver: 
- jebkuras personiskas vai darījumu attiecības ar kādu no pusēm; 
- jebkādu finansiālu vai cita veida, tiešu vai netiešu, ieinteresētību mediācijas rezultātā; 
- ja mediators vai kāds viņa vai viņas uzņēmuma darbinieks ir darbojies kādas puses 

labā jebkādā lomā. 
Šādā gadījumā mediators var piekrist veikt vai turpināt mediāciju pie nosacījuma, ka viņš 
ir pārliecināts, ka ir spējīgs veikt mediāciju pilnīgi neatkarīgi un neitrāli, lai varētu 
garantēt pilnīgu objektivitāti, kā arī ar pušu skaidri paustu piekrišanu. 

2.4. Mediators vienmēr rīkosies vai centīsies panākt, lai viņa rīcība tiktu uztverta kā 
objektīva pret pusēm, un darbosies vienlīdzīgi pret visām pusēm attiecībā uz mediācijas 
procesu.  

2.5. Mediators ir nodrošinās, ka visām pusēm tiek dotas atbilstošas iespējas iesaistīties 
procesā. 

2.6. Mediators var, paziņojot par to pusēm, izbeigt mediāciju, gadījumā ja: 
- tiek panākts tāds izlīgums, kas mediatoram šķiet neizpildāms vai nelikumīgs 

pamatojoties uz lietas apstākļiem un mediatora kompetenci šāda novērtējuma 
izdarīšanai, vai 

- ja mediators uzskata, ka mediācijas turpināšana diez vai beigsies ar izlīgumu. 
 
3. Pušu loma 
3.1. Piedaloties mediācijā, puses piekrīt strādāt kopā ar mediatoru un otro pusi, lai definētu 

pušu intereses, atklātu visu būtisko informāciju un radītu iespējamos risinājumus. 
3.2. Tā kā mediācija ir brīvprātīga, pusēm, pirmkārt, ir brīvprātīgi jāpiekrīt piedalīties 

mediācijā, un otrkārt, pusēm brīvprātīgi jāpiekrīt visiem risinājumiem, kas tiek pieņemti 
kā mediācijas gala iznākums. Tāpat puses arī var katrā laikā beigt mediācijas procesu un 
izmantot citas strīdu risināšanas metodes, piemēram, arbitrāžu, šķīrējtiesu vai tiesu. 

 
4. Konsultācija ar advokātu 
4.1. Mediācijas procesa gaitā puses ir tiesīgas katrā laikā konsultēties ar advokātu. 
4.2. Puses var ierasties mediācijā kopā ar advokātu. 
 
5. Konfidencialit āte 

Mediators turēs kā konfidenciālu visu informāciju, ko iegūs mediācijas gaitā, un 
nevienam to neatklās bez pušu atļaujas.  
 

6. L īgums par mediācijas līguma uzsākšanu 
Parakstot mediācijas uzsākšanas līgumu, puses apstiprina savu vēlēšanos sekot 
mediācijas procesa noteikumiem, bet līguma parakstīšana nenozīmē, ka puses piekrīt 
pieņemt kādu lēmumu mediācijas procesa gaitā.  
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7. Samaksa 
Mediators pusēm izskaidros samaksas prasības. Parasti katra no pusēm maksā 50% no 
mediatora honorāra, bet puses var salīgt arī citādi.  
 

8. Atcelšana 
Ja viena no pusēm vēlas atcelt norunāto mediācijas sesiju, viņa to paziņo mediatoram, bet 
vismaz 24 stundas pirms noteiktā laika.   
 

9. Mediācijas rezultāts un izbeigšana 
9.1. Ja puses vienojas, mediators palīdz uzrakstīt līgumu. Katra no pusēm var 

pieprasīt, lai viņu advokāts līgumu pārskata. 
9.2. Puses var jebkurā brīdī izstāties no mediācijas, nekādā veidā to nepamatojot. 
9.3. Mediators var, ja puses to lūdz un savas kompetences ietvaros, informēt puses par to, kā 

tās var savu līgumu noformēt oficiāli un kādas ir šīs vienošanās izpildīšanas 
iespējas. 
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L īgums par mediācijas uzsākšanu 
 
__________________________, personas kods ____________, no vienas puses un 
__________________________, personas kods ______________, no otras puses 
vēlas risināt strīdu kā tas šeit aprakstīts. Tādēļ puses sākotnēji vienojas: 
 
1. Puses mēģinās savu strīdu risināt ar mediatora palīdzību. Strīda temats ir 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2. Pusēm ir izskaidrots mediācijas process, un puses ir izlasījušas un piekrīt mediācijas 

procesa aprakstam, kas pievienots šim līgumam. 
 
3. Puses saprot, ka mediācija neaizvieto juridisku padomu. Tādēļ, ja kāda puse vēlas, tā var 

konsultēties ar savu advokātu par mediācijā risinātiem jautājumiem. 
 
4. Citi noteikumi: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
Datums:____________________________ 
 
Puse: ______________________________ 
 
Puse: _______________________________ 
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L īgums ar mediatoru 
 
__________________________, personas kods ____________, no vienas puses un 
__________________________, personas kods ______________, no otras puses 
vēlas risināt strīdu sakarā ar ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ar mediatoru __________________________________________. 
 
Tādēļ puses vienojas: 
 
1. Mediators __________________________ strādās kā neitrāla persona, palīdzot pusēm 

pašām risināt minēto strīdu. 
 
2. Pusēm ir izskaidrots mediācijas process, un puses ir izlasījušas un piekrīt mediācijas 

procesa aprakstam, kas pievienots šim līgumam. 
 
3. Par mediatora darbu puses maksās ________ EUR par vienu stundu, ieskaitot 

komunikāciju pirms mediācijas sesijas, pašu mediācijas sesiju laikā un pēc sesijas 
noslēguma. 

 
4. Puses piekrīt, ka tās dalīs uz pusēm mediatora honorāra izdevumus un mediācijas 

izmaksas. 
 
5. Ja puses vienojas sakarā ar minēto strīdu, mediators palīdzēs pusēm uzrakstīt mediācijas 

vienošanās līgumus. 
 
6. Puses apstiprina, ka mediators mediācijā piedalās kā neitrāla persona, nevis kā vienas vai 

otras puses advokāts. 
 
 
 
Mediators: _______________________________  Datums:________________ 
 
Puse:  _______________________________  Datums:________________ 
 
Puse:  _______________________________  Datums:________________ 
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Datums:____________________________ 
 
Puse: ______________________________ 
 
Puse: _______________________________ 
 
 



Biedrība „Mediācija un ADR” 

L īgums ar mediatoru 
 
__________________________, personas kods ____________, no vienas puses un 
__________________________, personas kods ______________, no otras puses 
vēlas risināt strīdu sakarā ar ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ar mediatoru __________________________________________. 
 
Tādēļ puses vienojas: 
 
1. Mediators __________________________ strādās kā neitrāla persona, palīdzot pusēm 

pašām risināt minēto strīdu. 
 
2. Pusēm ir izskaidrots mediācijas process, un puses ir izlasījušas un piekrīt mediācijas 

procesa aprakstam, kas pievienots šim līgumam. 
 
3. Par mediatora darbu puses maksās ________ EUR par vienu stundu, ieskaitot 

komunikāciju pirms mediācijas sesijas, pašu mediācijas sesiju laikā un pēc sesijas 
noslēguma. 

 
4. Puses piekrīt, ka tās dalīs uz pusēm mediatora honorāra izdevumus un mediācijas 

izmaksas. 
 
5. Ja puses vienojas sakarā ar minēto strīdu, mediators palīdzēs pusēm uzrakstīt mediācijas 

vienošanās līgumus. 
 
6. Puses apstiprina, ka mediators mediācijā piedalās kā neitrāla persona, nevis kā vienas vai 

otras puses advokāts. 
 
 
 
Mediators: _______________________________  Datums:________________ 
 
Puse:  _______________________________  Datums:________________ 
 
Puse:  _______________________________  Datums:________________ 
 
 
 
 


