
From: Sniegina Kripaitiene <vaisni@gmail.com> 

Sent: antradienis 2021 m. gegužė 11 13:04 

To:  

Subject: Dėl 5 G 

 

Categories:  

 

Nesutikimo raštas  

Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo  

  

Jūsų projekto apraše nėra nė vieno žodžio apie tai, ką gero iš to gaus eilinis Lietuvos gyventojas, kokios čia 
jo  

teisės. Nė žodžio apie šio ryšio įtaką žmonių sveikatai bei visai gyvajai gamtai.  Kitas klausimas - ar aiškinotės  

kiek Lietuvoje yra gyventojų, norinčių tokio spartaus ryšio, kai ir esamasis pakankamai tenkina žmonių  

poreikius. Čia mūsų namai ir mes norime čia jaustis saugūs. Kai technologinė pažanga tampa be etikos ir  

moralės, tokie projektai džiaugsmo nesuteikia..   

Primenu, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnis nustato, kad valstybė rūpinasi žmonių 
sveikata  

bei kad valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. Nė vienas įstatymas  

negali prieštarauti Konstitucijai.  

Pridedu Teismo medicinos gydytojo Pauliaus Petreikio tyrimo IŠVADĄ. Tyrimo objektas -  G penktosios 
kartos  

judriojo ryšio poveikis sveikatai. Tyrimas atliktas VŠĮ "Gojaus Kelias" prašymu nuo 2020-12-01 iki 2021-01-
29.  

Tyrimo atlikimo vieta - Vilnius.  

TYRIMO IŠVADA:  

" Šiai dienai elektromagnetinės spinduliuotės galimas poveikis negali būti vertinamas kaip tikrai saugus  

(nekenksmingas sveikatai), nes nepakanka mokslinių duomenų tokiam teiginiui. Tai galima būtų teigti tik  

surinkus pakankamai mokslinių duomenų - atlikus tyrimų, kurie yra  sudėtingi ir ilgai trunkantys. "  

Taigi, kaip matome, 5G nėra saugus.  Jeigu jūs ryžtatės bet kokiu būdu patvirtinti šį projektą, nepaisydami  

mokslininkų įspėjimų, tuomet prisiimate ir pilną moralinę, ir materialinę atsakomybę už savo veiksmus - 
kaip ir  

pridera atsakingas pareigas užimantiems ir parašus dedantiems žmonėms - už visus Lietuvos gyventojų  

sveikatos sutrikimus dėl 5G poveikio ir už kenksmingą 5G poveikį gamtai.  



Aš prieštarauju tokių projektų įgyvendinimui Lietuvoje, kurie nėra saugūs, kelia pavojų žmonėms ir visai 
gamtai.  

O jums linkiu viską gerai pasverti ir išlikti garbingais  žmonėmis, Tiesos pusėje, siekiant gerovės čia  

gyvenantiems žmonėms. 

Pagarbiai, 

Sniegina, Antano dukra, iš Lencių (Lencevičių) giminės. 


