
 Lai vecāki varētu 
palikt vecāki
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Sadarbībā ar:

Atbildību par šīs publikācijas saturu uzņemas tikai un vienīgi MiKK e.V.,  
un šīs publikācijas saturs ne obligāti atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

Starptautisks mediāciju centrs ģimenes 
konfliktu un bērna nolaupīšanas gadījumā

Ikviens pienesums ir nozīmīgs
 - lūdzu, atbalstiet mūsu darbu!

Ziedojumu konts:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Bezmaksas un konfidenciālas konsultācijas 
vairākās valodās vecākiem un ģimenēm

Mediāciju starpniecība un organizācija vairāk 
nekā 30 valodās un vairāk nekā 35 valstīs

Specializēto ģimenes lietu advokātu 
starpniecība no MiKK tīkla

Pārrobežu ģimeņu mediācijas (Cross-border 
Family Mediation; CBFM) apmācības un 
semināri starptautiskiem mediatoriem

Sabiedrības informēšana un sadarbība ar 
starptautiskajām ieinteresētajām personām

Izpēte un attīstība

Sazinieties ar mums! 
Mēs esam šeit, lai palīdzētu.

Mūsu pakalpojumi

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Mēs esam apņēmušies aizsargāt bērnu labākās 
intereses īpaši smagos apstākļos: bērnus, kuri 
tiek rauti uz pusēm ne tikai starp konfliktā esošiem 
vecākiem, bet arī starp valstīm un kultūrām.

Vairāk nekā 70% visu 
MiKK mediāciju vecākiem 

ir izdevies sasniegt 
izlīgumu!

70%

MiKK buklets citās valodās:
www.mikk-ev.org/informations/flyer/

MiKK e.V.

Fasanenstraße 12
10623 Berlin

Vācija
www.mikk-ev.org
info@mikk-ev.org

+49 (0)30 -74 78 78 79

International Mediation 
Centre for Family Conflict 

and Child Abduction



Kas mēs esam Kā mēs atbalstām vecākus

Kāpēc mēs darbojamies
Mediācijas priekšrocības

MiKK ir specializēta NVO, kas vairāk nekā 20 gadu 
ir starptautiski aktīva pārrobežu ģimenes un vecāku 
atbildības konfliktu jomā.

Tāpat mēs konsultējam situācijās, kurās ģimenes 
plāno pārcelties uz ārzemēm kopā.

MiKK misija ir sekmēt mediāciju 
starptautiskos aizbildnības strīdos 
un bērna nolaupīšanas lietās: 
bērna labākajās interesēs!

Lai izpildītu starp divām valstīm risināmo lietu 
prasības un apmierinātu vecāku vajadzības, 
MiKK mediatori vienmēr sadarbojas mediācijas 
procesā atbilstīgi tā sauktajam „4 B modelim”.  
Šie četri B simbolizē:

•  Starptautiskie aizbildnības un saskarsmes strīdi
•  Starptautiskās bērna nolaupīšanas lietas
•  Bērna nolaupīšanas novēršana
•  Pārcelšanās uz ārzemēm
•  Uzturlīdzekļu (finansiālie) strīdi šķiršanās/    
   laulības šķiršanas lietās

Ar paātrinātu tiesvedību atbilstīgi Hāgas Konvencijai 
(HK) par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesis-
kajiem aspektiem un ES Briseles IIb regulai tiesas var 
norīkot tūlītēju bērna atgriešanu valstī, kurā atrodas 
bērna pastāvīgā dzīvesvieta. Tomēr šāda tiesvedība 
nespēj ņemt vērā bērna labākās intereses ilgtermiņā.

Mediācija ir konfliktu risināšanas veids ārpustiesas 
ceļā. Vecāku atbildības strīdos mediāciju iesaka gan 
piemērojamie juridiskie instrumenti, gan eksperti.

It īpaši šādos gadījumos 
mediācija paver patiesu 
iespēju rast risinājumu!

Mediācija vecākiem palīdz:

Un:

Ja starptautiskas ģimenes šķiras, tad līdzās 
progresējošajam attiecību konfliktam lielu nozīmi 
iegūst arī ārvalstu un starptautiskas tiesību normas, 
kolīdz viens no vecākiem:

nolemj atgriezties savā dzimtenē, tādējādi 
liekot vecākiem organizēt audzināšanu pāri 
robežām.

nolemj atgriezties savā dzimtenē un paņem līdzi 
bērnu bez attiecīgi otra vecāka piekrišanas, ar 
kuru tam ir kopīgas aizgādības tiesības.

neatgriežas no atvaļinājuma ar bērniem 
ārzemēs bez attiecīgi otra vecāka piekrišanas, 
ar kuru tam ir kopīgas aizgādības tiesības.

Kā starptautiski atzīta un vadoša organizācija 
šajā jomā MiKK palīdz vecākiem visā pasaulē 
rast izlīgumu un ilgstošu risinājumu sarežģītās un 
ārkārtīgi eskalējušās konflikta situācijās.

deeskalēt konfliktu vecāku starpā.

savstarpēji komunicēt drošā, konfidenciālā 
un atbalstītā procesā.

uzņemties atbildību par taisnīga risinājuma 
atrašanu, kurā galvenā uzmanība tiek 
pievērsta bērna labklājībai.

izstrādāt risinājumus plašam problēmu 
spektram – bērna labākajās interesēs.

mediācija var notikt jebkurā laikā  
– arī notiekošas tiesvedības laikā, pat ja 
tiesvedība ir par bērna nolaupīšanu. 

mediācijas līgumu var noformēt tā, lai tas 
būtu juridiski saistošs, un tiesa varētu to 
pasludināt par izpildāmu.

Mēs nodrošinām starpniecību mediācijai 
divās valodās, kā arī organizējam šādas 
mediācijas vecākiem visā pasaulē vairāk 

nekā 30 valodās ar specializētiem mediatoriem, 
kas pārvalda vairākas valodas, no starptautiskā 
MiKK tīkla vairāk nekā 35 valstīs. Uz vietas vai 
tiešsaistē par tādām tēmām kā:

Mēs bez maksas informējam un 
konsultējam vecākus vairākās valodās 

visos aspektos saistībā ar starptautisku ģimeņu un 
vecāku atbildības konfliktiem, kā arī to mediāciju.

kultūras (bi-kulturāls)1

valodas (bi-lingvāls)2

vecāku dzimumus (bi-dzimuma)3

profesionālais fons: psihosociāls
un juridisks (bi-profesionāls)

4
Bieži vien vecāki neapzinās, ka šāda rīcība ir 
atzīstama par bērna nolaupīšanu un ka tās dēļ 
tie var tikt pakļauti gan administratīvajai, gan 
krimināltiesiskajai vajāšanai.


