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KO DARA UN KĀDS IR MEDIATORS?

 Atslēgas vārdi :

 Mediators

 Mediands/mediandi (mediējamais)

 Mediācijas principi  (jeb prasības mediācijai)

 Mediatora lomas

 Mediācijas principu  pamatā 

 konfliktu teorijas aspekti  (K.Rodţerss, uz personu 

centrētā komunikācija un uztvere) un

 Hārvardas koncepcijas aspekti (Vills/Will

u.c.,2011,2013; A.Trosens (izd.), R.Hofmans & 

D.B.Rotfišere, 2004 tulk.)



KO DARA UN KĀDS IR MEDIATORS?

 Mediācijas principi  (kā) 

 Prasības pusēm

 Prasības procesam

 Prasības mediatoriem

 Principi 

 Attiecas uz visu procesu kopumā

 Jāpārbauda katrā procesa situācijā

 Mediācija jāpārtrauc, ja viena vai abas puses nav 

mediētspējīgas, proti, neizpilda mediācijas procesa 

uzstādītās prasības. 



KO DARA UN KĀDS IR MEDIATORS?

 Principi (Prasības pusēm)

 Pušu pašatbildības un autonomas 

pašapliecināšanās  princips

 Brīvprātības princips 



KO DARA UN KĀDS IR MEDIATORS?

 Principi (Prasības procesam) 

 Konfidencialitātes  princips ( skat. arī 

relevantā informācija)

 Informētības princips (transparence)

 Principi (Prasības mediatoram)

 Neitralitātes/bezpartejiskuma princips



MEDIATORA LOMA

Mediatora lomai 

 jābūt skaidrai un saprotamai;

 mediators konflikta skaidrošanas procesā ir 

konfliktējošo pušu pats pamats un glābējs;

 mediatoram ar savu darbību (procesa 

organizēšanu, vadīšanu) un personību mediācijā

jānodrošina konfliktējošo pušu pazaudēto drošību

 (Klausīties kā Momo pēc B.Brehta « Kaukāziešu krīta aplis» no 

A.Trosens (izd.), R.Hofmans & D.B.Rotfišere, 2004 tulk.) 



MEDIATORA LOMU APRAKSTI

 Visiem konflikta dalībniekiem ir jāpieņem un 

jārespektē mediators, t.i. persona, kurai uzticas 

abas strīdīgās puses vai kuru uzticību viņš iegūst 

un kura kompetence netiek apstrīdēta. 

 Mediatori apstrādā visu informāciju konfidenciāli

un rūpējās, lai konflikta puses darītu to pašu.



MEDIATORA LOMU APRAKSTI

 Mediatoriem nedrīkst būt personīgai interesei par 

konflikta iznākumu. Šajā ziņā viņiem jābūt neitrāliem un 

objektīviem. Taču viņi pārstāv visu konflikta pušu 

intereses un svarīgumu. Tādejādi viņi pārstāv visas 

iesaistītās puses. 

 Mediatori nesprieţ un nevērtē. Viņi nopietni ņem vērā 

visus viedokļus, intereses un jūtas. 

 Mediatori atbild par mediācijas sarunas norisi un 

atmosfēru, mediandi - par saturu; risinājumus izstrādā 

iesaistītās personas (daţas mediatora idejas var tikt 

iesaistītas kā viena no daudzajām iespējām). 



MEDIATORA LOMU APRAKSTI

 Mediatori palīdz iesaistītajām pusēm izskaidrot un 

izteikt savas jūtas un intereses (vajadzības)(šim

nolūkam viņi var pārtraukt mediāciju un runāt 

monologā). 

 Mediatori ņem vērā to, ka konfliktējošo pušu 

pieņemtie lēmumi ir realizējami. 

 Mediatori var spontāni pārtraukt sarunu, ja nav 

atrasts saprātīgs un/vai ētiski atbildīgs risinājums.

(K.Bezemers, Mediacija un BM, 1993)





NOBEIGUMA VIETĀ

 Kas ir mediācija? Maģija vai vienkārši mediatīvās
metodes māksla? 

Pieprasījums pēc šī procesa un prasme atbalstīt puses, lai tās pašas 
atrod risinājumu, rodas no 3 būtiskiem priekšnoteikumiem, kuri 
mediatoram ir secīgi  jāievēro, katram priekšnoteikumam ir savs 
mērķis:

 Es gribu saprast mediandus,

 Es gribu saprasto nodot tālāk visām iesaistītajām pusēm

 Es gribu ar mediandiem apspriest tālāk nodoto 

Mediators atbalsta saprašanās procesu, kas ir konflikta risināšanas 
priekšnosacījums.

Šajos trīs soļos slēpjas visas mediācijas procesa prasības un 
tehnikas.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


