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Aicinām piedalīties aptaujā par juridisko palīdzību! 
 
Tiesības uz juridisko palīdzību vairākās lietu kategorijās ir uzskatāmas par cilvēka pamattiesībām. Tādēļ, lai noskaidrotu, kā šīs tiesības tiek īstenotas šobrīd 
Latvijā, aicinām profesionālus juridiskās palīdzības sniedzējus piedalīties aptaujā. Aptaujas rezultāti būs pamats padziļināta pētījuma veikšanai un turpmākai 
politikas veidošanai juridiskās palīdzības jomā. 
 
Aptauja ir pilnībā anonīma un tās dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 
 
Lai gūtu pēc iespējas precīzāku priekšstatu, lūdzam Jūs aptauju aizpildīt tikai vienreiz. 
 
SĀKT APTAUJU  
 
1. Cik liela ir Jūsu pieredze, sniedzot juridisko palīdzību fiziskām personām?  
0-5 gadi 
5-10 gadi 
10-15 gadi 
15-20 gadi 
Vairāk kā 20 gadi 
Man nav tādas pieredzes 
 
2. Vai Jūs sniedzat juridisko palīdzību arī tādām fiziskām personām, kuras nevar atļauties samaksāt par saņemtajiem pakalpojumiem (pro bono)? 
Jā, regulāri 
Jā, dažreiz 
Reti 
Nē, nesniedzu 
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3. Vai Jūs esat sniedzis/sniegusi valsts apmaksātu juridisko palīdzību? (vairākas atbildes iespējamas) 
Jā, man šobrīd ir noslēgts līgums ar Juridiskās palīdzības administrāciju 
Jā, man ir bijis noslēgts līgums ar Juridiskās palīdzības administrāciju 
Jā, esmu sniedzis/sniegusi atsevišķos gadījumos 
Jā, esmu sniedzis citos valsts vai pašvaldības finansētos projektos, neiesaistot Juridiskās palīdzības administrāciju 
Nē, neesmu 
 
4. Ja Jūs esat sniedzis/sniegusi valsts apmaksātu juridisko palīdzību, kādās lietās Jūs to esat darījus/darījusi? (vairākas atbildes iespējamas) 
Krimināllietās 
Civillietās 
Administratīvajās lietās 
Satversmes tiesas procesā  
Pārrobežu strīdos 
Saistībā ar bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstīs 
Saistībā ar bēgļiem un/vai patvēruma meklētājiem 
Ārstniecības likuma 68.pantā paredzētajās lietās 
Truksmes celšanas lietā(-s) 
Cits 
 
5. Ja Jūs neesat sniedzis/sniegusi valsts apmaksātu juridisko palīdzību, kādēļ Jūs to neesat darījis/darījusi? 
_________________________________________ (iespēja atbildēt saviem vārdiem) 
 
6. Ja Jūs esat sniedzis/sniegusi valsts apmaksātu juridisko palīdzību, lūdzu, novērtējiet savu sadarbību ar Juridiskās palīdzības administrāciju: 
Sadarbība bija ļoti laba 
Sadarbībā bija laba 
Sadarbība bija viduvēja 
Sadarbība nebija laba 
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7. Lūdzu, īsi pamatojiet uz iepriekšējo jautājumu sniegto atbildi. 
____________________________________________ 
 
 
8. Cik bieži Jūs savā pieredzē sastopaties ar cilvēkiem, kuriem būtu nepieciešama juridiska palīdzība, taču viņi nevar to atļauties? 
Sastopos bieži  
Sastopos dažreiz 
Sastopos reti 
Šādi cilvēki pie manis nenāk 
 
9. Kādos jautājumos šie cilvēki visbiežāk pie Jums vēršas? 
__________________________________________________ 
 
10. Kā Jūs rīkojaties/rīkotos, sastopoties ar šādiem cilvēkiem? 
Informēju cilvēku, ka man nav iespējams viņam/viņai palīdzēt 
Iesaku viņam/viņai vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā 
Izvērtēju iespēju sniegt juridisko palīdzību pro bono 
Sniedzu juridisko palīdzību tik lielā apmērā, cik cilvēks to var atļauties 
Sniedzu juridisko palīdzību pilnā apmērā, saņemot tādu atlīdzību, kādu cilvēks var atļauties 
Iesaku viņam/viņai vērsties pie kolēģa/kolēģes, kurš/a prasa zemāku samaksu par juridiskajiem pakalpojumiem 
Cits variants 
 
11. Vai Jūsuprāt viena valsts apmaksāta konsultācija šiem cilvēkiem palīdzētu virzīties uz priekšu savu juridisko jautājumu risināšanā? 
Jā, noteikti palīdzētu 
Jā, bieži palīdzētu 
Jā, dažreiz palīdzētu 
Viena konsultācija palīdzētu reti 
Nē, ar vienu konsultāciju ir par maz 
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12. Kādiem, Jūsuprāt, vajadzētu būt cilvēka ienākumiem UZ VIENU ĢIMENES LOCEKLI mēnesī, lai viņš/a varētu atļauties pats/pati apmaksāt 
nepieciešamo juridisko palīdzību? 
0-128 EUR 
128-320 EUR 
320-500 EUR 
500-750 EUR 
750-1000 EUR 
1000-1500 EUR 
1500-2000 EUR 
Virs 2000 EUR 
 
13. Vai Jūsuprāt pašreizējais valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjoms ir pietiekams?  
Uzskatu, ka pašreizējais valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjoms ir pietiekams 
Uzskatu, ka pašreiz pieejamo valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu ir nepieciešams paplašināt 
 
14. Ja iepriekšējā jautājumā atbildējāt, ka pašreizējo valsts nodrošiātās juridiskāspalīdzības apjomu ir nepieciešams paplašināt, lūdzu, norādiet, 
kādos virzienos! 
___________________________________________________________ 
 
 
15. Vai Jūsuprāt ir nepieciešams paplašināt to personu loku, kurām ir tiesības saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, un kādā virzienā? 
(vairākas atbildes iespējamas) 
Nav nepieciešams paplašināt 
Ir nepieciešams palielināt ienākumu līmeni, pie kura iespējams saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, līdz 320 EUR uz vienu ģimenes locekli mēnesī 
Ir nepieciešams palielināt ienākumu līmeni, pie kura iespējams saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, līdz 500 EUR uz vienu ģimenes locekli mēnesī 
Ir nepieciešams noteikt lietu kategorijas, kurās valsts apmaksāta juridiskā palīdzība sniedzama neatkarīgi no ienākumiem 
Ir nepieciešams ieviest valsts apmaksātu pirmo juridisko konsultāciju mazaizsargātākajām personu grupām 
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Ir nepieciešams ieviest valsts apmaksātu pirmo juridisko konsultāciju visām personām, kuras to vēlas 
Cits variants 
 
16. Vai Jūsuprāt ir nepieciešams ieviest daļējās juridiskās palīdzības sistēmu, kurā valsts noteiktu juridiskās palīdzības sniedzēju atlīdzības līmeni, 
un to daļēji apmaksātu valsts, bet daļēji tās saņēmējs? 
Ir nepieciešams ieviest un es tādā piedalītos 
Ir nepieciešams ieviest, bet es tādā nepiedalītos 
Nav nepieciešams ieviest 
Cits variants 
 
17. Lūdzu, īsi pamatojiet uz iepriekšējo jautājumu sniegto atbildi 
_____________________________________ (neobligāts jautājums) 
 
18. Kādas būtiskākās izmaiņas vai uzlabojumi Jūsuprāt ir nepieciešami pašreizējā valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmā?  
____________________________________ 
 
19. Vai Jūs personīgi būtu gatavs/a vairāk iesaistīties valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanā? Kādā veidā un ar kādiem nosacījumiem?  
_________________________________________________________ 
 
20. Vai Jums vai Jūsu klientiem ir pieredze ar mediāciju? 
Jā, ir pieredze un tā ir pozitīva 
Jā, ir pieredze, bet tā nav pozitīva 
Jā, ir pieredze, bet izturos pret to neitrāli 
Jā, es pats/pati esmu sertificēts mediators vai sniedzu mediācijas pakalpojumu 
Nē, nav pieredzes 
Raugos skeptiski uz mediācijas pakalpojumu 
 
21. Vai Jūsuprāt mediācija būtu iekļaujama valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmā? 
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Jā, visām fiziskām personām 
Jā, bet tikai sociāli mazaizsargātākajām grupām 
Nē 
Cits variants 
 
22. Vai Jūsuprāt mediācijā būtu nosakāma kā obligāta noteiktās lietu kategorijās? 
Jā 
Nē 
 
23. Lūdzu, īsi pamatojiet savu atbildi uz iepriekšējo jautājumu 
________________________________________________ 
 
24. Kāpēc Jūsuprāt civilprocesa dalībnieki izvēlas nepiedalīties mediācijā? 
Mediācija ir dārga 
Mediācijas rezultāts nav zināms (prognozējams) 
Mediācija ir ilgstoša 
Mediācijas dalībniekiem jāuzņemas pašiniciatīva un atbildība 
Cits iemesls:______________________________________ 
  
 
 


