APTAUJAS ,,VALSTS KOMPENSĀCIJAS CIETUŠAJIEM PIEEJAMĪBA
UN PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KVALITĀTE”
REZULTĀTU APKOPOJUMS
Likuma ,,Par valsts kompensāciju cietušajiem” mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura
Kriminālprocesa likuma noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo, tiesības saņemt valsts kompensāciju
par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morāli aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko
zaudējumu. Lai noskaidrotu apmierinātību ar Juridiskās palīdzības administrācijas darbu, uzlabotu
pakalpojuma pieejamību un kvalitāti, laika posmā no no 2020.gada 18.augusta līdz 2020.gada
1.decembrim tika anketētas personas, kurām administrācija 2019.gadā un 2020.gadā izmaksāja
valsts kompensāciju. Anketas tika nosūtītas pa e-pastu, saņemtas 144 atbildes.

1. Par tiesībām uz valsts kompensāciju uzzināja:
9%

policijā, prokuratūrā, tiesā

1%
6%

pašvaldībā 0%

4%
interneta vietnē www.jpa.gov.lv

saņemot informāciju no JPA

80%

zvanot uz tālruni 116006 vai
interneta vietnē www.cietusajiem.lv
cits

2. Valsts kompensācijas pieprasījumu iesniedza:

nosūtot pa pastu

30%
42%

nosūtot pa pastu, izmantojot aploksni
,,atbilde apmaksāta"
nosūtot elektroniski, parakstot ar
drošu elektronisko parakstu

10%
18%

klātienē JPA pieņemšanā vai atstājot
JPA pastkastītē

3. Darbu JPA klientu pieņemšanā vērtē:

5%

9%
ļoti labi
vidēji
cits

86%

4. Sadarbība ar procesa virzītāju nepieciešamās
informācijas un dokumentu saņemšanā:

6%
ļoti veiksmīga

26%

vidēji
ļoti neveiksmīga

68%

5. Procesa virzītājs informāciju sniedza un
tiesības, tostarp uz valsts kompensāciju,
izskaidroja:

saprotami un pilnā mērā

17%
pietiekami lielā mērā

50%
nesaprotami un virspusēji vai
vispār netika sniegta

33%
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6. Valsts kompensāciju saņēma saistībā ar:

14%

nodarītiem vidēja smaguma
miesas bojājumiem

1%

nodarītiem smagiem miesas
bojājumiem

33%

aizskartu dzimumneaiskaramību

35%

atzīšanu par cilvēku tirdzniecības
upuri

17%

personas nāvi

7. Procesuālā stadija, kurā iesniegts valsts
kompensācijas pieprasījums
5%
18%
pirmstiesas stadijā
tiesvedības stadijā
pēc kriminālprocesa
pabeigšanas

77%
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8. Kompensāciju par nodarīto kaitējumu no vainīgā
saņēma:

9%

4%
1%
pirmstiesas stadijā
tiesvedības stadijā
pēc kriminālprocesa pabeigšanas
nav saņēmis kompensāciju

86%

9. Vērtējums par likumā noteiktajām tiesībām
saņemt valsts kompensāciju pirms kriminālprocesa
pabeigšanas un vainīgā notiesāšanas:
4%

atbalsta, jo vainīgais nav noskaidrots

4%

atbalsta, jo vainīgais nevar atlīdzināt
kaitējumu

3%
3%

13%

atbalsta, jo nepieciešams ātri segt
ārstēšanas u.c. izdevumus
atbalsta, jo netic, ka vainīgais tiks
noskaidrots

31%

neatbalsta, jo tikai tiesa noskaidros
patiesību krimināllietā

42%

neatbalsta, jo kompensācija jāmaksā
vainīgajam nevis valstij
cits
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10. Valsts kompensāciju izlietoja:

11%

ārstēšanas izdevumiem

38%

bēru izdevumiem

26%

personīgajām vajadzībām
bērnu vajadzībām

18%

7%

cits

11. Izmantoja iespēju pieprasīt papildu kaitējuma
kompensāciju saskaņā ar:

Kriminālprocesa likumu, piesakot
kaitējuma kompensāciju

31%

Civilprocesa likumu, ceļot prasību
tiesā

65%

4%

nezināja par tādām iespējām

12. Izmantoja bezmaksas informatīvo tālruni
116006 ,,Palīdzības dienests noziegumu upuriem":

9%
jā

42%

nē, neizmantoja

49%
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nē, nezināja

13. Pakalpojuma 116006 ,,Palīdzības dienests
noziegumu upuriem" novērtējums:

8%

8%
ļoti labi
vidēji
slikti

84%

14. Izmantoja interneta vietnē www.cietusajiem.lv
pieejamo tiešsaistes sarakstes iespēju:

10%

jā

39%

nē, neizmantoja
nē, nezināja

51%

15. Interneta vietnē www.cietusajiem.lv pieejamās
tiešsaistes sarakstes iespējas novērtējums:

21%

0%
ļoti labi
vidēji
slikti

79%

6

CIETUŠOS RAKSTUROJOŠI DATI

Dzimums:

Vecums:
līdz 18 gadiem

9% 3% 8%
36%

13%

vīrietis
sieviete

64%

19-25

8%
26%

33%

26-35
36-45
46-55
56-65
virs 65 gadiem

Dzīvesvieta

Izglītība

1%
8%
15%

pamatizglītība

Rīga, Rīgas
rajons

2%14%

Vidzeme

vidējā izglītība

34%

40%

Kurzeme

24%

20%
Zemgale

16%

26%

profesionālā
izglītība
augstākā
izglītība
cita

Latgale

Pamatnodarbošanās

6%
16%

privātajā sektorā nodarbinātais

36%

publiskajā sektorā nodarbinātais
nestrādājošs
pensionārs

42%
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Kopsavilkums
Vairākums klientu ir apmierināti ar iestādes sniegto pakalpojumu. Līdzīgi kā iepriekš,
vairums klientu apliecināja, ka bijusi veiksmīga sadarbība ar procesa virzītāju, un visbiežāk
tieši procesa virzītājs darījis zināmu par iespēju vērsties administrācijā ar valsts
kompensācijas pieprasījumu. Veiksmīgu sadarbību ar procesa virzītāju apliecinājuši klienti,
kuri izmantojuši interneta vietnē www.cietusajiem.lv pieejamo tiešsaistes sarakstes iespēju,
un tie, kuri nodarbināti publiskajā sektorā. Tāpat veiksmīgu sadarbību apliecināja arī
personas, kuras valsts kompensāciju izmantojušas bērnu vajadzībām (vairākums no tām –
sievietes). Atzinīgi novērtēts arī administrācijas darbs apmeklētāju pieņemšanā pirms vīrusa
Covid-19 izplatības un izmaiņām administrācijas pakalpojumu saņemšanas kanālos.
Vairāk nekā puse aptaujāto norādījuši, ka valsts kompensācijas pieprasījums iesniegts
saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, kura rezultātā cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas
bojājumi vai aizskarta cietušā tikumība, dzimumneaizskaramība. Lielākā daļa respondentu,
kuri norādīja, ka valsts kompensācija saņemta saistībā ar tikumības vai
dzimumneaizskaramības aizskārumu, ir sievietes. 89% klientu, kuri valsts kompensācijas
pieprasījumu iesnieguši pirmstiesas procesa stadijā, nav saņēmuši kompensāciju no
noziedzīgā nodarījuma izdarītāja.
Cietušie pozitīvi vērtē likumā noteiktās tiesības uz valsts kompensāciju pirms
kriminālprocesa pabeigšanas, jo nepieciešams ātri segt ārstēšanas un citus izdevumus
nodarījuma seku novēršanai, vainīgais nevar atlīdzināt kaitējumu vai arī nav noskaidrots.
Daļa aptaujāto izmantojusi iespēju pieteikt kaitējuma kompensāciju kriminālprocesā vai
ceļot prasību tiesā civilprocesuālā kārtībā, tomēr vairākums atzina, ka nav bijuši informēti
par tādu iespēju. Tāpat vairākums respondentu atzina, ka nav zinājuši vai nav izmantojuši
bezmaksas informatīvo tālruni 116006 ,,Palīdzības dienests noziegumu upuriem” un
interneta vietnē www.cietusajiem.lv pieejamo tiešsaistes sarakstes iespēju, tomēr tie, kas
izmantojuši pieejamos pakalpojumus, tos novērtēja ļoti labi.
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