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Q1. Vai Jūs zināt, kas ir uz satelīta informāciju balstīta navigācija?
[NELASĪT, TIKAI VIENA ATBILDE]
- Jā .........................................................................................................1
- Nē ........................................................................................................2
- [Nezin/NA]............................................................................................9

Q2. Vai Jūs lietojat navigācijas sistēmu Jūsu automašīnā vai jebkādiem citiem mērķiem, tādiem
kā riteņbraukšana vai laivošana?
[NOLASĪT, TIKAI VIENA ATBILDE]
- Jā .........................................................................................................1
- Nē, bet es plānoju tādu lietot ...............................................................2
- Nē un es neplānoju tādu lietot .............................................................3
- [Nezin/NA]............................................................................................9

Q3. Ir pieejamas arī mobilās navigācijas ierīces. Kādus uz navigāciju balstītus pakalpojumus,
kas būtu pieejami ar šādu ierīču palīdzību, Jūs uzskatītu par nākotnē visnoderīgākiem?
[NOLASĪT, TIKAI VIENA ATBILDE]
- Informācija par tuvākajiem restorāniem, viesnīcām un teātriem .........1
- Informācija par sabiedriskā transporta kustības grafikiem
apkaimē, kurā Jūs atrodaties. .............................................................2
- Laika ziņas par apvidu, kurā Jūs atrodaties ........................................3
- Pazudušu personu (slēpotāju, tūristu, zvejnieku...) meklēšanas
un glābšanas operācijas .....................................................................4
- Palīdzība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (vadība aklajiem...)..........5
- Visas ....................................................................................................7
- Nevienu no minētiem ..........................................................................8
- [Nezin/NA]............................................................................................9

Q4INTRO.
Pirms uzdot nākošo jautājumu, atļaujiet man Jums paskaidrot dažas lietas par navigācijas
sistēmām.
[LĒNĀM NOLASĪT, ATKĀRTOT, JA NEPIECIEŠAMS]
-

Navigācijas sistēmas tiek izmantotas pieaugošam skaitam tehnisku ierīču, piemēram automašīnas navigācijai, kuģošanā, aviācijā, lauksaimniecībā, lai uzraudzītu ķimikāliju
lietošanu
Amerikas Savienotajām Valstīm pieder un to kontrolē atrodas GPS, navigācijas sistēma,
kas pamatā tiek lietots militārām vajadzībām, taču tiek piedāvāts arī civiliedzīvotāju
lietošanai, lai gan bez garantētas pakalpojumu kvalitātes.
Krievija un Ķīna patlaban izstrādā savas alternatīvās navigācijas sistēmas. Tās arī
pārsvarā ir militāras sistēmas.

Q4a. Vai pēc Jūsu domām Eiropai vajadzētu izveidot pašai savu navigācijas sistēmu vai arī
Eiropai vajadzētu paļauties uz Amerikāņu, Krievu vai Ķīniešu sistēmām??
[NOLASĪT, TIKAI VIENA ATBILDE]
- ES vajadzētu izveidot savu neatkarīgu sistēmu ..................................1
- Nav nepieciešamības pēc neatkarīgas sistēmas ................................2
- [Nezin/NA]............................................................................................9

Q5. Vai Jūs jau esat kaut ko dzirdējis par Eiropas Galileo projektu?
[NELASĪT, TIKAI VIENA ATBILDE]
- Jā .........................................................................................................1
- Nē ........................................................................................................2
- [Nezin/NA]............................................................................................9

Q6.
Galileo ir nosaukums sistēmai, ko Eiropas Savienība ir sākusi veidot pirms septiņiem gadiem.
Patlaban šķiet, ka, lai pabeigtu Galileo sistēmu, ir nepieciešams papildus sabiedriskais
finansējums (apmēram 2.4 miljardi EUR, kas, salīdzinoši, būtu izmaksu apjoms 400 km garas
šosejas izveidei). Kuram variantam Jūs dotu priekšroku:
[NOLASĪT, TIKAI VIENA ATBILDE]
- ES ir jānodrošina nepieciešamais finansējums, lai pabeigtu
Galileo, cik ātri vien iespējams............................................................1
- ES nevajag nodrošināt papildus finansējumu pat ja tas
nozīmētu, ka projekta izpilde tiks ievērojami atlikta, vai projekts
izgāzīsies.............................................................................................2
- [Nezin/NA]............................................................................................9

Q7. Kā Jūs domājat, vai Eiropas Galileo projekta izgāšanās vai ievērojama kavēšanās nodarītu
vai nenodarītu kaitējumu ES tēlam?
[NELASĪT, TIKAI VIENA ATBILDE]
- Nodarītu kaitējumu...............................................................................1
- Nenodarītu kaitējumu...........................................................................2
- [Nezin/NA]............................................................................................9

Q8. Kopumā ņemot, vai Jūs drīzāk piekrītat vai drīzāk nepiekrītat, ka ES uzņemas dažu globāli
ievērojamu inovatīvu tehnoloģiju projektu, kam nepieciešami lieli ieguldījumi, īstenošanu?
[NELASĪT, TIKAI VIENA ATBILDE]
- Drīzāk piekrītu......................................................................................1
- Drīzāk nepiekrītu..................................................................................2

- [Nezin/NA]............................................................................................9

D1.

Dzimums [NEJAUTĀT - ATZĪMĒT ATBILSTOŠO VARIANTU]
[1]
[2]

D2.

Cik Jums gadu?
[_][_]
[00]

D3.

gadus vecs
[ATTEIKUMS/NAV ATBILDES]

Cik Jums bija gadu, kad Jūs beidzāt pilna laika mācības?
[Ierakstīt VECUMU, KAD TIKA PĀRTRAUKTA IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANA]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Vīrietis
Sieviete

gadus vecs
[JOPROJĀM MĀCĀS PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU]
[NEKAD NAV MĀCĪJIES PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU]
[ATTEIKUMS/NAV ATBILDES]

Runājot par Jūsu patreizējo nodarbošanos, vai Jūs teiktu, ka esat pašnodarbināts, algots
darbinieks, fiziskā darba strādnieks vai arī Jūs teiktu, ka ka pašreiz nestrādājat algotu
darbu? Vai tas nozīmē, ka Jūs esat...
[JA ATBILDE TIEK SNIEGTA PAR PAMATA KATEGORIJU, NOLASĪT ATBILSTOŠĀS
APAKŠKATEGORIJAS - TIKAI VIENA ATBILDE]

- Pašnodarbināts
Æ i.e. :
- Fermeris / zemnieks, mežstrādnieks, zvejnieks........................................... 11
- veikala īpašnieks, amatnieks ........................................................................ 12
- Profesionālis, kuram ir privātprakse (jurists, praktizējošs ārsts, grāmatvedis,
arhitekts, …)
13
- Uzņēmuma vadītājs....................................................................................... 14
- Cits ................................................................................................................. 15
- Algots darbinieks
Æ i.e. :
- algots profesionālis (ārsts, jurists, grāmatvedis, arhitekts) ......................... 21
- vadošais menedžments, uzņēmuma vadītājs (ģenerāldirektors, komercdirektors,
cits direktors)
22
- vidējais menedžments................................................................................... 23
- Civildienesta ierēdnis .................................................................................... 24
- Biroja darbinieks ............................................................................................ 25
- cits algots darbinieks (pārdevējs, medmāsa, utt...) ...................................... 26
- Cits ................................................................................................................. 27
- Fiziska darba strādnieks
Æ i.e. :
- Uzraugs, brigadieris ..................................................................................... 31
- Fiziska darba strādnieks ............................................................................... 32
- nekvalificēts strādnieks ................................................................................. 33
- Cits ................................................................................................................. 34
- Nestrādā algotu darbu

Æ i.e. :

- mājsaimnieks/mājsaimniece ......................................................................... 41
- students (pilna laika dienas nodaļas) ........................................................... 42
- pensionārs .................................................................................................... 43
- darbu meklējošs ............................................................................................ 44
- Cits ................................................................................................................. 45
- [Atteikums]........................................................................................................................ 99

D6. Vai Jus teiktu, ka Jus dzivojat...
- Rīga un Rīgas rajons................................................................................... 1
- cita pilsēta 2
- lauki.............................................................................................................. 3
- [Atteikums] ................................................................................................... 9

