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Q1. Ar Jūs žinote, kas yra palydovinė navigacija ?
[NESKAITYTI, TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Taip ......................................................................................................1
- Ne ........................................................................................................2
- [Nežino/neatsakė] ................................................................................9

Q2. Ar Jūs naudojate navigacinę sistemą savo automobilyje ar kokiu nors kitu tikslu, pvz.
važiuodamas dviračiu ar plaukdamas laivu ?
[PERSKAITYTI, TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Taip ......................................................................................................1
- Ne, bet ketinu įsigyti.............................................................................2
- Ne, ir neketinu įsigyti............................................................................3
- [Nežino/neatsakė] ................................................................................9

Q3. Yra ir nešiojamų navigacinių prietaisų. Kokios navigacinės paslaugos, teikiamos per tokius
prietaisus, Jūsų nuomone, būtų naudingiausios ateityje ?
[PERSKAITYTI, TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Informacija apie netoliese esančius restoranus, viešbučius ir
teatrus .................................................................................................1
- Informacija apie viešojo transporto tvarkaraščius vietovėje,
kurioje Jūs esate .................................................................................2
- Orų prognozes vietovei, kurioje Jūs esate...........................................3
- Dingusių asmenų paieškos ir gelbėjimo operacijos (slidininkai,
keliautojai, žvejai...) .............................................................................4
- Pagalba neįgaliems žmonėms (nuorodos akliesiems ...) ....................5
- Visi išvardyti .........................................................................................7
- Nė vienas iš išvardytų .........................................................................8
- [Nežino/neatsakė] ................................................................................9

Q4INTRO.
Prieš paklausdamas kitą klausimą, norėčiau Jums paaiškinti kai kuriuos dalykus pie
navigacines sistemas
[SKAITYKITE LĖTAI, PAKARTOKITE, JEI BŪTINA]
-

Navigacinės sistemos vis dažniau naudojamos įvairiose srityse, tokiose kaip automobilių
navigacija, laivyba, oro transportas, žemės ūkyje chemikalų naudojimo stebėjimui
Jungtinėms Valstijoms priklauso ir jos kontroliuoja GPS (Bendrają pozicijos nustatymo
sistemą), visų pirma skirtą kariniams tikslams, bet taip pat tinkamą ir civiliam naudojimui,
bet negarantuojančią paslaugų kokybės
Rusija ir Kinija kuria nuosavas alternatyvias navigacines sistemas. Šios sistemos taip pat
daugiausia karinės.

Q4a. Ar, Jūsų nuomone, Europa turėtų sukurti nuosavą navigacinę sistemą, ar Europa turėtų
remtis Amerikos, Rusijos arba Kinijos sistemomis ??
[PERSKAITYTI, TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Europos Sąjunga turi sukurti nepriklausomą sistemą .........................1
- Nepriklausoma sistema nebūtina ........................................................2
- [Nežino/neatsakė] ................................................................................9

Q5. Ar Jums teko girdėti apie Europos Galileo projektą ?
[NESKAITYTI, TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Taip ......................................................................................................1
- Ne ........................................................................................................2
- [Nežino/neatsakė] ................................................................................9

Q6.
Galileo yra navigacinės (pozicijos nustatymo) sistemos, kurią Europos Sąjunga pradėjo kurti
prieš septynerius metus, pavadinimas
Šiuo metu manoma, kad siekiant užbaigti Galilėjaus sistemos kūrimą būtinas papildomas
biudžetinis finansavimas (apie 2,4 milijardo eurų, tai maždaug 400 km greitkelio kaina). Ką Jūs
pasirinktumėte:
[PERSKAITYTI, TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Europos Sąjunga turi skirti būtinas lėšas pabaigti Galileo
sistemai kuo greičiau...........................................................................1
- Europos Sąjunga neturi skirti papildomų lėšų, net jeigu tai
reiškia, kad šis projektas labai vėluos ar netgi nutruks .......................2
- [Nežino/neatsakė] ................................................................................9

Q7. Ar, Jūsų nuomone, Europos Galileo projekto nutraukimas ar žymus vėlavimas pakenks
Europos sąjungos įvaizdžiui ar nepakenks ?
[NESKAITYTI, TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Pakenks ...............................................................................................1
- Nepakenks ...........................................................................................2
- [Nežino/neatsakė] ................................................................................9

Q8. Ar Jūs greičiau sutiktumėte, ar greičiau nesutiktumėte, kad Europos Sąjunga pradėtų
visuotinai svarbius inovacinius technologinius projektus, reikalaujančius didelių investicijų ?
[NESKAITYTI, TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Greičiau sutikčiau ................................................................................1
- Greičiau nesutikčiau ............................................................................2

- [Nežino/neatsakė] ................................................................................9

D1.

Lytis [NEKLAUSTI - PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ]
[1]
[2]

D2.

Kiek Jums metų?
[_][_]
[00]

D3.

metų
[ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

Kiek Jums buvo metų, kai Jūs baigėte mokslus dieniniame skyriuje?
[Įrašykite AMŽIŲ, KADA RESPONDENTAS PABAIGĖ MOKSLUS]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Vyras
Moteris

metų
[TEBESIMOKO DIENINIAME SKYRIUJE]
[NIEKADA NESIMOKĖ DIENINIAME SKYRIUJE]
[ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

Kalbant apie Jūsų dabartinį užsiėmimą, Jūs esate pats sau darbdavys, samdomas
darbuotojas, darbininkas ar nedirbate? Ar tai reiškia, kad Jūs esate...
[JEIGU RESPONDENTAS NURODĖ SAVO UŽSIĖMIMĄ , TOLIAU SKAITYTI ATITINKAMUS
ATSAKYMŲ VARIANTUS - TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Pats sau darbdavys
Æ i.e. :
- ūkininkas, miškininkas, žvejys ...................................................................... 11
- parduotuvės savininkas, amatininkas........................................................... 12
- specialistas (teisininkas, medikas, finansininkas, architektas,...) ................ 13
- kompanijos vadovas...................................................................................... 14
- kita.................................................................................................................. 15
- Samdomas Darbuotojas
Æ i.e. :
- specialistas (samdomas gydytojas, teisininkas, finansininkas, architektas)21
- vadovaujantis darbuotojas, direktorius arba aukščiausio kygio vadovas.... 22
- vidutinio lygio vadovas .................................................................................. 23
- Valstybės tarnautojas .................................................................................... 24
- biuro tarnautojas............................................................................................ 25
- kitas samdomas darbuotojas (pardavėjas, medicinos sesuo, t.t. ...)........... 26
- kita.................................................................................................................. 27
- Darbininkas
Æ i.e. :
- darbų vykdytojas/brigadininkas (meistras, t.t. ...) ........................................ 31
- Darbininkas.................................................................................................... 32
- nekvalifikuotas darbininkas ........................................................................... 33
- kita.................................................................................................................. 34
- nedirbate
Æ i.e. :
- namų šeimininkė (-as)................................................................................... 41
- mokosi (dieniniame skyriuje)......................................................................... 42
- pensininkas ................................................................................................... 43

- ieško darbo .................................................................................................... 44
- kita.................................................................................................................. 45
- [Atsisakė] .......................................................................................................................... 99
D6. Ar Jūs gyvenate...?
- didmiestis 1
- Kitas miestas ............................................................................................... 2
- kaimas.......................................................................................................... 3
- [Atsisakė] ..................................................................................................... 9

