JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS ADMINISTRĀCIJAS (JPA) KLIENTU APTAUJAS
ANKETAS APKOPOJUMS
Klientu anketēšana tika veikta no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.maijam, šajā
laikā administrācijā tika saņemtas 49 anketas.
1. Vai Jūs esat pietiekoši informēts par valsts apmaksātās juridiskās palīdzības
saņemšanas iespējām?

20%
jā
nē
80%

2. Kā Jūs uzzinājāt par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju?

12%
Pašvaldības sociālajā dienestā

4%

Laikrakstos
No draugiem, paziņām
23%
59%

Internetā (www.jpa.gov.lv,
www.google.lv)
Citā veidā (JP sniedzējs, tiesa,
notārs, Rīgas dome)

2%

3. Vai pieprasījuma veidlapas forma Jums bija saprotama un viegli aizpildāma?

12%
jā

nē (grūtības
sagādāja strīda
apraksts)
88%

4. Vai esat apmeklējis JPA klātienē?

23%

jā
nē, nekad, nav
nepieciešamības

18%

59%

nē, nekad, tālu
jābrauc

5. Kādu jautājumu risināšanai Jums ir/bija nepieciešama juridiskā palīdzība?

mājokļa strīds
(apsaimniekošana, komunālie
pakalpojumi,
dzīvokļa/mājas/zemes
īres/nomas/īpašuma tiesību
jautājumi, izlikšana no telpām)
laulāto strīdi (laulības šķiršana,
mantas sadale, arī vienlaicīgi ar
laulības šķiršanu risināmi strīdi
par bērniem)

2%

2% 2%

strīdi saistībā ar bērniem
(paternitāte, uzturlīdzekļi,
saskarsmes tiesības, bērna
dzīvesvietas noteikšana)

2%

38%

sūdzība par ZTI

34%

ar iepriekšējiem jautājumiem
nesaistīta zaudējumu/parāda
piedziņa
20%
juridiskā fakta konstatēšana

cits jautājums (mantojuma
strīds)

6. Vai kopumā Jūs apmierina JPA darbinieku sniegtā informācija, palīdzība iesnieguma
aizpildīšanā un attieksme (izturēšanās)?

2%
apmierina

neapmierina
(nepietiekami
izskaidro)

98%

7. Vai kopumā Jūs apmierina Jums norīkotā juridiskās palīdzības sniedzēja sniegtās
juridiskās palīdzības kvalitāte un attieksme (izturēšanās)?

apmierina (ātrums un
efektivitāte, saprotami
izskaidro lietas apstākļus,
cilvēcīga izturēšanās,
profesionalitāte, attieksme,
kvalifikācija, liela pieredze
strīdu risināšanā, pozitīvs
rezultāts)

6%

neapmierina
(neprofesionalitāte,
pieredzes trūkums,
attieksme pret trūcīgu
personu)
94%

8. Vai juridiskās palīdzības sniedzēja sniegtā palīdzība un veltītais laiks ir pietiekošs Jūsu
jautājuma risināšanai?

10%
jā
nē
90%

9. Kāds ir sniegtās juridiskās palīdzības rezultāts un lietas atrisinājums?

4%

jautājums veiksmīgi atrisināts

10%

jautājums vēl tiek risānts

jautājums netika atrisināts
(nesaprašanās viedokļos, VNJP
sniedzējs sniedza nekvalitatīvu
juridisko palīdzību tiesas sēdē)

86%

10. Vai norīkotais juridiskās palīdzības sniedzējs Jums sniedz juridisko palīdzību arī
papildus valsts apmaksātajam apjomam?

16%

jā (papildus
konsultē un
sagatavo
dokumentus
bez maksas)
nē

84%

11. Cik jautājumu risināšanai Jūs esat saņēmis valsts apmaksāto juridisko palīdzību JPA?

2%
4%
1
2 līdz 3
43%

51%

4 līdz 5
6 un vairāk

12. Dzīvesvieta

10%
Rīga, Rīgas reģions
19%

Zemgale
51%

4%

Vidzeme
Latgale
Kurzeme

16%

