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FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Vispārīgi runājot, lūdzu pasakiet man vai Jūs est ļoti apmierināts, diezgan apmierināts, diezgan
neapmierināts vai pilnībā neapmierināts ar katru no turpmākajiem pakalpojumiem [City].
[NOLASĪT – ROTĒT - VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ]
Ļoti apmierināts......................................................................4
Diezgan apmierināts ..............................................................3
Diezgan neapmierināts ........................................................2
Pilnībā neapmierināts ............................................................1
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Q2

Sabiedriskais transports pilsētā, piemēram, autobuss, tramvajs vai trolejbuss
Skolas
Slimnīcu piedāvātie veselības aprūpes pakalpojumi
Ārstu piedāvātie vseselības aprūpes pakalpojumi
Zaļās zonas, tādas kā sabiedriskie parki un dārzi
Sporta iestādes tādas kā sporta laukumi un sporta zāles
Kinoteātri
Kultūras iestādes tādas kā koncertzāles, teātri, muzeji un bibliotēkas
Publiskās interneta piekļuves vietas tādas kā interneta kafejnīcas vai bibliotēkas
Interneta pieejamība mājās

Es nolasīšu Jums dažus izteikumus. Līdzu pasakiet man vai Jūs noteikti piekrītat, daļēji piekrītat,
daļēji nepiekrītat vai noteikti nepiekrītat katram no šiem izteikumiem?
[NOLASĪT – ROTĒT - VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ]
noteikti piekrītu ......................................................................4
nedaudz piekrītu.....................................................................3
nedaudz nepiekrītu ................................................................2
noteikti nepiekrītu ...................................................................1
[Nezin/NA] ......................................................................... 9
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[CITY] ir viegli atrast labu darbu
Ārzemnieki, kas dzīvo [CITY], ir labi integrēti
[CITY] ir viegli atrast labu mājvietu par pieņemamu cenu
Kad Jūs sazinaties ar [CITY] pārvaldes iestādēm, tās Jums palīdz efektīvi
[CITY] gaisa piesārņojums ir liela problēma
[CITY] troksnis ir liela problēma
[CITY] ir tīra pilsēta
[CITY] savus resursus tērē atbildīgā veidā

[NEROTĒT PĒDĒJOS DIVUS JAUTĀJUMUS UN TURPINĀT NO BEIGĀM]
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Jūs esat apmierināts ar dzīvi [CITY]
Nākamajos piecos gados, dzīvot [CITY] kļūs daudz patīkamāk

Q3

Par katru no turpmākajiem izteikumiem, lūdzu, pasakiet man vai tas vienmēr, dažreiz, reti notiek ar
Jums vai arī nekad nav noticis ar Jums?
[NOLASĪT – ROTĒT - VIENA ATBILDE KATRĀ RINDIŅĀ]

vienmēr...................................................................................4
dažreiz ....................................................................................3
reti ..........................................................................................2
nekad......................................................................................1
[Nezin/NA] ......................................................................... 9
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Mēneša beigās Jums ir grūtības samaksāt savus rēķiņus
Apkārtnē, kurā Jūs dzīvojat, Jūs jūtaties droši
Jūs jūtaties droši [CITY]

DEMOGRAPHICS
D1. Dzimums
(NEJAUTĀT - ATZĪMĒT ATBILSTOŠO VARIANTU)
Vīrietis...............................................................................1
Sieviete.............................................................................2
D2. Cik Jums gadu?
[_][_]
[99]

gadus vecs
[ATTEIKUMS/NAV ATBILDES]

D3. Cik Jums bija gadu, kad Jūs beidzāt pilna laika mācības?
(Ierakstīt VECUMU, KAD TIKA PĀRTRAUKTA IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANA)
[_][_] gadus vecs
[ 9 9 ] [ATTEIKUMS/NAV ATBILDES]
[ 0 1 ] [NEKAD NAV MĀCĪJIES PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU]
[ 0 0 ] [JOPROJĀM MĀCĀS PILNA LAIKA IZGLĪTĪBU]

D4. 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]
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grāmatvedis, arhitekts, …) ....................................... 13
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- Cits ............................................................................ 15
- Algots darbinieks
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- 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
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- darbu meklējošs ........................................................ 44
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D5.

Kurš no turpmākajiem izteikumiem attiecas uz Jums?
(DRĪKST BŪT TIKAI VIENA ATBILDE, IZVĒLĒTIES PIRMO ATBILSTOŠĀKO, DOMĀT PAR
TAGADĒJĀM 25 ES DALĪBVALSTĪM)
- Mani vecāki un es esam dzimuši Latvijā ........................ 1
- Esmu dzimis ārpus ES .................................................... 2
- Esmu dzimis citā ES valstī............................................... 3
- Esmu dzimis Latvijā un vismaz viens no maniem vecākiem ir dzimis ārpus ES
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- Esmu dzimis Latvijā un vismaz viens no maniem vecākiem ir dzimis citā ES valstī
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- [Nezin/NA] ...................................................................... 9
D5_NONEU. Kurš no turpmākajiem izteikumiem attiecas uz Jums?
(PIEĻAUJAMS TIKAI VIENS IZTEIKUMS, IZVĒLĒTIES PIRMO PIEMĒROTO)
- Mani vecāki un es esam dzimuši Latvijā ........................ 1
- Esmu dzimis ārzemēs ..................................................... 2
- Esmu dzimis [valstī], bet vismaz viens no maniem vecākiem ir dzimis ārzemēs
- [Nezin/NA] ...................................................................... 9
D6. Lai labāk saprastu par kuru pilsētas rajonu Jūs stāstījāt, mēs vēlētos Jums jautāt, kurā pilsētas
mikrorajonā Jūs dzīvojat. Šī informācija tiks izmantota, lai iegūtos rezultātus attēlotu kartē. Sakiet, lūdzu,
kāds ir pasta indekss rajonam, kurā Jūs dzīvojat?
Pasta indekss .......................................................... ______
[Nezin/NA] ................................................................... 9999
D8. Intervija ir pabeigta. Tomēr Latvijas Fakti vēlētos nākotnē atkal sazināties ar dažiem cilvēkiem, lai
uzdotu dažus papildus jautājumus. Vai Jūs atļautu mums Jums atkal kādreiz piezvanīt, lai atkal uzzinātu
Jūsu domas un viedokli?
jā.......................................................................................1
Nē .....................................................................................2
(Atteikums) .......................................................................3
(Nezin/NA) ........................................................................9

Ja D8 ir kods 1, tad jautāt:
D9. Lai Latvijas Faktu intervētājs Jūs varētu vieglāk sasniegt, vai es varētu palūgt Jūsu vārdu?
VĀRDS: _________
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