JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS ADMINISTRĀCIJAS (JPA) KLIENTU APTAUJAS ANKETU
APKOPOJUMS
Klientu anketēšana tika veikta no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada
30.novembrim. Anketas tika nosūtītas pa pastu, kā arī tās varēja aizpildīt elektroniski interneta
vietnē www.visidati.lv. JPA saņemtas 35 anketas (26 pa pastu un 9 elektroniski).
1. Vai Jūs esat pietiekoši informēts par valsts apmaksātās juridiskās palīdzības
saņemšanas iespējām?
3%

jā

20%

nē
uz jautājumu nav sniegta
atbilde

77%

2. Kā Jūs uzzinājāt par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju?
Pašvaldības Sociālajā
dienestā
11%

Radio, TV

14%

Laikrakstos

40%

No draugiem, paziņām
20%

Internetā
6%

9%

Citā veidā (JP sniedzējs,
bāriņtiesa, cietums)

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

jā
20%

80%

nē (nevarēja saprast jautājumus,
neskaidrs jēdziens "īpašā situācija" vai
tas attiecas uz vardarbības apstākli)

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

darba strīds (neizmaksātās darba
algas piedziņa, atjaunošanas darbā)

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

6%

3%

strīdi par bērniem (paternitāte,
uzturlīdzekļi, saskarsmes tiesības,
bērna dzīvsvietas noteikšana)

6%

6%
rīcībspējas ierobežošana
6%

27%

juridiska fakta konstatēšana

parāda piedziņa

31%
15%

zaudējumu piedziņa

sūdzība par zvērināta tiesu izpildītāja
rīcību

cits jautājums (aizgādības tiesību
atjaunošana, personas datu
izmantošana, īpašuma piesavināšanās,
vardarbība, emocionāla un fiziska
vardarbība

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

21%

apmierina

3%

neapmierina
neesmu izmantojis

76%

6. Vai kopumā Jūs apmierina Jums norīkotā juridiskās palīdzības sniedzēja sniegtā
juridiskā palīdzība un attieksme (izturēšanās)?

apmierina (pārzin
jautājumu, profesionāla,
sīki viss izskaidrots. Ļoti labi
un smalki visu izskaidroja,
apmierina attieksme, viss
apmierina - paldies!)

17%

83%

neapmierina (formāla
attieksme, negrib palīdzēt,
neizskata dokumentus, nav
inovatīvs un atraktīvs,
komunikācija nav skaidra)

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

6%
17%

jā
nē (nav izsmeļoša un
skaidra komunikācija)
uz jautājumu nav sniegta
atbilde
77%

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

6%

jautājums veiksmīgi
atrisināts

10%

jautājums vēl tiek risināts

jautājums nav atrisināts
(atteikts risināt caur tiesu,
netika ņemti vērā
pierādījumi)

84%

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

46%

jā (papildus konsultē un
gatavo dokumentus bez
maksas)
nē

54%

10. Dzīvesvieta (norādiet pilsētu vai novadu)

Rīga, Rīgas reģions
17%
Zemgale (Vecumnieku n
ovads, Jelgava, Tukums)
11%

Vidzeme (Valmiera)
57%

6%
9%

Latgale (Daugavpils)
Kurzeme (Ventspils, Liepāja,
Kuldīga)

11. Kā Jums būtu ērtāk JPA iesniegt iesniegumu juridiskās palīdzības pieprasījumam?

nosūtot pa pastu uz adresi
Pils laukums4, Rīga, LV1050
40%

57%

paraklstot ar drošu
elektronisko parakastu un
nosūtot uz e-pasta adresi
jpa@jpa.gov.lv
nosūtot, izmantojot portālā
www.latvija.lv epakalpojumu iesniegums
iestādei

3%

12. Vai saskatāt nepieciešamību apmeklēt klientu pieņemšanu klātienē JPA (Pils laukumā
4, Rīgā)?

14%

Jā (nepieciešama
konsultācija, vajadzīga
konsultācija sakarā ar
paternitātes noteikšanu un
uzturlīdzekļiem)
Nē

86%

13. Vai Jums bija grūtības saņemt juridisko palīdzību valstī izsludinātājā ārkārtējās
situācija laikā (sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību)?

6%

Jā (nebija klātienes iespēju,
nevarēju tikt pie jurista)
Nē

94%

14. Vai izmantojāt JPA un biedrības “Skalbes” rīkoto telefonakciju: “Bezmaksas attālinātās
juridiskās konsultācijas” pa tālruni 116006 vai interneta vietnē www.cietusajiem.lv?

9%

Jā

91%

Nē

