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 Mediācija (lat. val. - starpniecība) - skaidri 
strukturēts sarunas process konflikta risināšanai 
(Vills/Will,2011).

 Mediācija ir process, kas sastāv no vairākām, 
strukturēti veidotām fāzēm.

Kādi ir ieguvumi no šādas pieejas? 

 Sarunas strukturēšana un formālā vadība palīdz 
mazināt vai novest līdz minimumam 

 mediācijas procesam traucējošās ietekmes (piem., 
izturēšanās veidu ietekmi no visu dalībnieku 
pusēm);

 ???



 Mediatora saskarsmei ar mediandiem mediācijas
procesā nepieciešama
 Profesionālā,

 Sociālā un 

Emocionālā kompetence

 Kas izpaužas

 Procesa strukturētā sagatavošana un izveide,

 Pareizā reakcija uz dažādām taktikām un klientiem,

 Intuīcija,

 Retoriskā izveicība un pārliecinošā uzstāšanās,

 utt.



 Mediācijas procesā var izmantot dažādus modeļus – no 3 -8 
secīgām fāzēm.

 5 secīgu fāžu modelis (G.Frīdmans & Dž.Himmelšteins; Will
u.a.,2013)



 Ievadfāzē - tiek likti veiksmīgas mediācijas 
pamatnosacījumi.

 Svarīgi, lai 

 mediators rūpētos par labu sarunas atmosfēru 
(telpas iekārtojums, krēslu, galdu, tāfeles u.c. 
izvietojums); 

 lai mediandi komunicētu nevis cits ar citu, bet gan 
vienīgi ar mediatoru (komunikācijas virziens 
nākamajā fāzē mainās);

 būtiskāko sarunas pieturas punktu vizualizācija uz 
tāfeles.



 Sākumā 

 mediators sasveicinās ar mediandiem (draudzīgi, 
līdz ar ko viņi jūtas labi un droši);

 pēc sasveicināšanās mediators izskaidro 
mediandiem mediācijas procesu un tā norisi 
(noskaidro vai ir piedalījušies mediācijā, u.c. 
būtisko);

 tiek pārrunāti noteikumi, kuriem ir jābūt spēkā visā 
mediācijas gaitā.



Noteikumi (redzamā vietā)

 Katrs ļauj izteikties otram un uzmanīgi klausās!

 Neviens neizsakās pazemojoši vai aizvainojoši par 
otru!

 Tas, kas šajā telpā notiek ir konfidenciāli!
 U.tt.

(Vajadzības gadījumā var izveidot arī citus noteikumus, ja tie ir 
nozīmīgi mediandiem vai/un mediatoram) 



 Mediators noskaidro mediandu gatavību ievērot 
noteikumus un gatavību līdzdarboties procesā.

 Mediators izskaidro mediandiem savu lomu un 
uzdevumus
◦ Ka viņš ir objektīvs, nedz vērtēs nedz izteiks spriedumus,

◦ Ka ir saistīts ar konfidencilitātes vienošanos,

◦ Ka viņš neatrodas procesā kā liecinieks un  pilda klusēšanas 
pienākumu,

◦ Ka nav viņa uzdevums risināt pašu gadījumu, bet gan 
mediandus atbalstīt risinājuma meklēšanā 

◦ Ka viņš principiāli ir atbildīgs nevis par saturu, bet gan par 
procesu, par tā vadīšanu. 

Noskaidro, vai ir saprotama mediatora loma?



 Nākamajā posmā mediators skaidro mediandu 
lomu

oKa mediācija ir brīvprātīgs pasākums, ka nevienu 
nevar piespiest iesaistīties mediācijā  

oKa mediandiem ir jābūt gataviem līdzdarboties 
procesā 

oKa viņiem ir jābūt atvērtiem rezultātam, tas 
nozīmē, ka viņiem nav jānoskaņojas uz stabilu 
risinājumu

oKa mediandiem ir svarīgi rīkoties pašatbildīgi, t.i 
runāt par sevi un pārstāvēt savu viedokli.

Noslēgumā mediators atbild uz mediandu  
jautājumiem.



 Jau pirmās fāzes sākumā  ir svarīgi, ka mediators 
◦ ir uzmanīgs pret mediandiem,

◦ ir empātisks pret viņiem,

◦ ieturot neitralitāti, atbalstošs abām pusēm, utt.

 Ja kāds no mediandiem izrāda neapmierinātību, 
mediatoram uzreiz ir jāreaģē verbāli vai ar mīmikas 
palīdzību un jāizdibina, piem., uzdodot jautājumu, 
vai mediands kaut ko nav sapratis vai jūtas 
garlaikots? 
◦ Tādā veidā mediandam no sākuma tiek sniegta sajūta, ka 

mediators seko viņam, viņa izteikumiem, ka viņš tiek 
uztverts nopietni, līdz ar to mediandiem ir vieglāk 
iesaistīties mediācijā .

Noslēgumā tiek parakstīts dokuments (protokols, līgums)



 Sākumposmā atkārtoti tiek noskaidrota mediandu
gatavība turpināt procesu.

 Seko informācijas un tēmu apkopošana -
 noskaidroti pretējo pušu uzskati,

 strīdīgie punkti un jautājumi,

 nepieciešamā informācija par konfliktu

 Mediators seko, lai saruna norit ievērojot 
noteikumus.



 Mediators seko, lai mediandi nekomunicētu cits ar 
citu tieši, bet gan ar mediatora starpniecību
 tiešas komunikācijas gadījumā pastāv risks, ka 

konfliktsituācijas atkal saasinās,

 komunikācija ar mediatora starpniecību  iedarbojas kā 
eskalāciju mazinošais faktors. 

 Mediators rezumējot sadala, sakārto un atkārto 
viedokļus, uzskatus (strīda būtību), nosauc 
saskaņas un atšķirības («gabalošanas» tehnika)
Nobeigumā 

 tiek izveidots tēmu saraksts (vēlams uz tāfeles) 

 puses nosaka tēmu « apstrādes» secību



 Aktīvā klausīšanās
(kalpo sinhronizācijai, mērķis pareizi uztvert sarunu partnera 

iekšējo stāvokli, vajadzības, jūtas, izjūtas, kas pārsvarā 
izpaužas slēpti, netieši)

Aktīvo klausīšanos izpauž

 Spoguļošana (pārstāstīta izteikuma būtība 
neinterpretējot)

 Atkārtošana (kā tas izklausās no « ārpuses»)

 Pārfrāzēšana (būtībā kopsavilkums , izteikumu 
tulkojums, lai to var akceptēt pretējā puse)



 Gabalošana (chunking)- kompleksas informācijas 
vienības sadalīšana atsevišķas daļās vai atsevišķu 
elementu apkopošana lielākās vienībās, 
vispārināšana



 Tiešie , t.s. «K» jautājumi 

 Hipotētiskie, t.s. « Kas būtu, ja – jautājumi»

 Atklātie jautājumi (Kādēļ jūs šodien ieradāties?)

 Refleksīvie jautājumi (Kā jūs novērtējat līdzšinējo 
procesa noriti?)

 Es – vēstis 



Noteikumi komunikācijas uzlabošanai grupās 
(saistoši arī semināra dalībniekiem)

 Esi pats savs priekšnieks. Tas nozīmē – apzinies 
savu iekšējo stāvokli un apkārtējo vidi, katru 
situāciju izmanto kā piedāvājumu saviem 
lēmumiem. Ņem un dod, kā tu to atbildīgi vēlies 
sev un citiem. Ievēro šķēršļus savā ceļā, savus un 
citu. 

 Traucējumi ir prioritāri. Tos neatrisinot tiek 
apgrūtināta vai kavēta izaugsme.

(pēc Rutas Konas/Cohn)



Palīgnoteikumi komunikācijas uzlabošanai grupās 
(saistoši arī semināra dalībniekiem)

Esi atturīgs ar vispārinājumiem. Izsakot kaut ko par cita 
dalībnieka uzvedību vai raksturojumu, pasaki arī, ko tev 
nozīmē, ka viņš ir tāds, kāds viņš ir (t.i. kādu tu viņu redzi). 

Sarunas ar blakussēdētāju ir prioritāras!? Tās traucē un 
parasti ir nozīmīgas. Tās nenotiktu, ja nebūtu nozīmīgas 
(Varbūt, ka pastāstīsiet mums, par ko jūs sarunājaties?)

Vienlaikus runā tikai viens. Ja vienlaikus grib runāt vairāki, 
atslēgas vārdos savstarpēji jāvienojas, par ko runāt.

(pēc Rutas Konas/Cohn)



Palīgnoteikumi komunikācijas uzlabošanai grupās 
(saistoši arī semināra dalībniekiem)

 Savos izteikumos pārstāvi pats sevi (Es nevis Mēs) 

 Uzdodot jautājumu, pasaki, kāpēc tu jautā un ko 
tavs jautājums nozīmē tev, izsaki pats sevi un 
izvairies no intervijas.

 Savā komunikācijā esi autentisks un selektīvs. 
Apzinies, ko tu domā un jūti, un izvēlies, ko tu saki 
un dari.

 Atturies no citu interpretēšanas, cik vien ilgi 
iespējams. Tā vietā izsaki savu personīgo reakciju.



 pārdzīvo zaudējuma krīzi

 rodas uzvedības grūtības

 ir ierobežotas iespējas apgūt dažādus 
uzvedības modeļus ģimenē, iemācīties 
jaunas iemaņas un prasmes 

 samazinās bērna prasmes iesaistīties 
sociālajos kontaktos

 pazeminās pašvērtējums

 U.c.




