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

Kalbant bendrai, prašome pasakyti apie kiekvieną iš šių paslaugų Vilniaus mieste, ar Jūs esate ja labai
patenkintas, greičiau patenkintas, greičiau nepatenkintas ar visiškai nepatenkintas?
[PERSKAITYKITE – KEISKITE TEIGINIŲ SKAITYMO TVARKĄ - TIK VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
Labai patenkintas ...................................................................4
Greičiau patenkintas ..............................................................3
Greičiau nepatenkintas ........................................................2
Visiškai nepatenkintas ...........................................................1
[NEŽINO / NEATSAKĖ] ........................................................9
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Q2

Viešasis miesto transportas, pvz., autobusai, troleibusai
Mokyklos
Ligoninėse teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos
Gydytojų teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos
Žaliosios zonos, tokios kaip viešieji parkai ar sodai
Sporto įranga, tokia kaip lauko sporto aikštelės bei sporto salės, esančios patalpose
Kino teatrai
Kultūros renginių vietos, tokios kaip koncertų salės, teatrai, muziejai arba bibliotekos
Viešojo interneto prieigos, tokios kaip interneto kavinės arba bibliotekos
Interneto prieiga namuose

Aš Jums perskaitysiu keletą teiginių. Prašome pasakyti apie kiekvieną teiginį, ar Jūs su juo visiškai
sutinkate, greičiau sutinkate, greičiau nesutinkate ar visiškai nesutinkate?
[PERSKAITYKITE – KEISKITE TEIGINIŲ SKAITYMO TVARKĄ - TIK VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
Visiškai sutinku ......................................................................4
Greičiau sutinku .....................................................................3
Greičiau nesutinku .................................................................2
Visiškai nesutinku...................................................................1
[NEŽINO / NEATSAKĖ] ..................................................... 9
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Vilniuje yra lengva surasti gerą darbą
Užsieniečiai, gyvenantys Vilniuje, yra gerai integravęsi
Vilniuje yra lengva surasti tinkamą gyvenamąjį būstą už priimtiną kainą
Kuomet Jūs susisiekiate su Vilniaus miesto administracinių paslaugų tiekėjais, jie Jums
efektyviai suteikia reikalingą pagalbą
Oro tarša Vilniuje yra didelė problema
Triukšmas Vilniaus mieste yra didelė problema
Vilnius yra švarus miestas
Vilniaus miestas naudoja savo lėšas atsakingai

[NEKEISKITE DVIEJŲ PASKUTINIŲ TEIGINIŲ SKAITYMO TVARKOS, JIE TURI BŪTI SKAITOMI
PASKUTINIAI]
I
J

Jūs esate patenkintas, gyvendamas Vilniuje
Per ateinančius penkis metus gyventi Vilniuje taps dar maloniau

Q3

Prašome pasakyti apie kiekvieną iš aptariamų atvejų, ar Jums taip būna visada, kartais, retai ar
niekada?
[PERSKAITYKITE – KEISKITE TEIGINIŲ SKAITYMO TVARKĄ - TIK VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]

Visada.....................................................................................4
Kartais ....................................................................................3
Retai ......................................................................................2
Niekada ..................................................................................1
[NEŽINO / NEATSAKĖ] ..................................................... 9
A
B
C

Jums kyla sunkumų, norint susimokėti savo sąskaitas mėnesio gale
Jūs jaučiatės saugus, gyvendamas šalia savo kaimynų
Jūs jaučiatės saugiai Vilniaus mieste

DEMOGRAPHICS
D1. Lytis
(NEKLAUSTI - PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
Vyras ................................................................................1
Moteris..............................................................................2
D2. Kiek Jums metų?
[_][_]
[99]

metų
[ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

D3. Kiek Jums buvo metų, kai Jūs baigėte mokslus dieniniame skyriuje?
(Įrašykite AMŽIŲ, KADA RESPONDENTAS PABAIGĖ MOKSLUS)
[_][_] metų
[ 9 9 ] [ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]
[ 0 1 ] [NIEKADA NESIMOKĖ DIENINIAME SKYRIUJE]
[ 0 0 ] [TEBESIMOKO DIENINIAME SKYRIUJE]

D4. 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 - ??????????]
- Pats sau darbdavys
Æ i.e. :
- ūkininkas, miškininkas, žvejys................................... 11
- parduotuvės savininkas, amatininkas ....................... 12
- specialistas (teisininkas, medikas, finansininkas, architektas,...)
- kompanijos vadovas.................................................. 14
- kita............................................................................. 15

13

- 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

D5.

Kuris iš šių teiginių Jums tinka?
(GALIMA PASIRINKTI TIK VIENĄ TEIGINĮ. PASIRINKITE PIRMĄ TINKANTĮ TEIGINĮ. TURĖKITE
OMENYJE DABARTINES 25 EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIS - NARES.)
- Tiek aš, tiek mano tėvai gimėme Lietuvoje ..................... 1
- Aš gimiau šalyje, nepriklausančioje Europos Sąjungai .. 2
- Aš gimiau kitoje Europos Sąjungos šalyje....................... 3
- Aš gimiau Lietuvoje, o bent vienas iš mano tėvų gimė šalyje, nepriklausančioje Europos
Sąjungai ............................................................................ 4
- Aš gimiau Lietuvoje, o bent vienas iš mano tėvų gimė kitoje Europos Sąjungos šalyje 5
- [NEŽINO / NEATSAKĖ] ................................................. 9

D5_NONEU. Kuris iš šių teiginių Jums tinka?
(GALIMA PASIRINKTI TIK VIENĄ TEIGINĮ. PASIRINKITE PIRMĄ TINKANTĮ TEIGINĮ.)
- Tiek aš, tiek mano tėvai gimėme Lietuvoje ..................... 1
- Aš gimiau užsienyje ........................................................ 2
- Aš gimiau Lietuvoje, bet bent vienas iš mano tėvų gimė užsienyje

3

- [NEŽINO / NEATSAKĖ] ................................................. 9
D6. Siekdami suprasti apie kokį miesto rajoną Jūs šnekate, norėtume Jūsų paprašyti nurodyti, kokiame
miesto rajone Jūs gyvenate. Ši informacija bus naudojama tik siekiant sužinoti gautų atsakymų
pasiskirstymą pagal rajonus. Ar galėtumėte nurodyti savo gyvenamojo rajono pašto kodą?
PAŠTO KODAS ...................................................... ______
[NEŽINO / NEATSAKĖ] .............................................. 9999
D8. Tuo mes ir baigiame interviu. Gallup organizacija norėtų su kai kuriais iš respondentų susisiekti dar
kartą, norėdama užduoti keletą papildomų klausimų. Ar Jūs sutiktumėte, kad mes Jums ateityje
paskambintume dar kartą ir užduotumėme keletą klausimų?
Taip...................................................................................1
Ne .....................................................................................2
(Atsisakė)..........................................................................3
(NEŽINO / NEATSAKĖ) ...................................................9

JEI KLAUSIME D8 ATSAKYMAS UŽDUODOTAS 1, KLAUSTI:
D9. Gallup organizacijos interviueris galėtų su Jumis lengviau susisiekti, jeigu Jūs nurodytumėte savo vardą.
Taigi ar galėčiau sužinoti Jūsų vardą?
VARDAS: _________

