Anketa N

Cienījamais ( jā ) ________________________________ kungs ( dze )!
Cienījamie kungi un kundzes, ja Jūs kādreiz sajutāt vai nākotnē sajutīsiet seismiskos
satricinājumos uz ielas vai mājās, tad lūgums paziņot mums par to un atbildēt uz
sekojošiem jautājumiem.
Anketēšana tiek veikta ar mērķi noskaidrot seismisko satricinājumu raksturu un
intensitāti. Lūdzam Jūs atbildēt uz šādiem jautājumiem
Mēs lūdzam Jūs, ja iespējams, izplatīt šo anketu pazemes grūdienu
aculieciniekiem.
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Jautājumi
Pazemes grūdienu jušanas datums
Pazemes grūdienu jušanas vietējais laiks
Jušanas vietas adrese ( rajons, pilsēta )
Jušanas vieta ( mājā, uz ielas, transportā, uz lauka u.c. )
Cilvēka aktivitāte (gulēja, sēdēja, gāja)
Ja grūdiens bija jūtams daudzstāvu mājā, tad kurā stāvā
Ja grūdiens bija jūtams mājā :
a) priekšmeti kustējās
b) priekšmeti krita
c) mēbeles čīkstēja
d) grīdas čīkstēja
e) lampiņa vai lustra šūpojās
f) ūdens izlija no akvārija vai cita trauka
g) nobira kaļķi no sienas
h) nobira kaļķi no griestiem
i) atdalījās tapetes no sienas
No grūdieniem parādījās plaisas:
a) sienās
b) griestos
c) zemes virsmā
Plaisas izmēri (garums, platums)
a) sienās
b) griestos
c) zemes virsmā
Pazemes grūdienu raksturs:
a) viens stiprs, triecienveidīgs grūdiens ( ilgums – sekundes
daļas vai apmēram viena sekunde )
b) divi stipri, triecienveidīgi grūdieni (ilgums - sekundes
daļas vai apmēram viena sekunde)
c) šūpošanās ilgums ( dažas sekundes ); tā it kā zem kājām
justu lēnu zemes viļņošanos
d) grūdienu virziens – vertikāls, horizontāls (ziemeļu –
dienvidu vai austrumu – rietumu )
Vai novērojāt grūdiena laikā tehnogēnās parādības
(sprādzienu, uzliesmojumu, blīkšķi u.t.t)?

Atbildes
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Jūsu dati:
Nr.
1

Ziņas par aculiecinieku
Vārds
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Uzvārds
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Vecums
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Adrese
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Tālrunis
Aculiecinieka piezīmes un papildu komentāri:

Aizpildīšanas datums

200__ .g.

Aculiecinieka paraksts
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra pateicas Jums par sniegto
informāciju.
Aizpildītās anketas lūgums sūtīt uz :

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra,
Maskavas iela 165,
galvenam seismologam V.Ņikuļinam.
Eksporta iela, 5 Rīga, LV- 1010
nikulin@vgd.gov.lv
Valerijs.Nikulins@vgd.gov.lv
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