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Santrauka
Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) yra pagrindinė mirties 
priežastis Lietuvoje ir pasaulyje. Šiuolaikinės medicinos 
tikslas - ligų profilaktika ir sveikatos stiprinimas, kurie 
pasiekiami ugdant sveiką gyvenseną. Širdies ligų profi-
laktika pradedama dar nesergant šiomis ligomis, esant 
didelei jų išsivystymo rizikai. Numatant riziką ir atliekant 
ligų profilaktiką bei sveikatos stiprinimą, kurio pasie-
kiama ugdant sveiką gyvenseną, gali būti sumažinama 
tikimybė sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis.
Tyrimo tikslas - atskleisti Šiaurės Lietuvos gyventojų 
pirminės sveikatos priežiūros centrų (PSPC) pacientų 
informuotumą apie vykdomą širdies ir kraujagyslių ligų 
bei cukrinio diabeto prevencinę programą (ŠKL CD PP).
Atlikta anoniminė internetinė apklausa socialiniuose 
tinkluose ir apklausa raštu Šiaurės Lietuvos gyventojų 
bendruomenėse. Apklausa vykdyta 2022 metais. Tyrime 
dalyvavo Šiaurės Lietuvos PSPC 18-74 m. respondentai, 
užpildę anketas. Į tyrimą įtrauktos 399 tinkamai užpildy-
tos anketos . Didesnę tiriamųjų dalį sudarė moterys 310 
(78 proc.) ir tik 89 (22 proc.) vyrai. Tyrimo duomenų 
apdorojimui ir rezultatų skaičiavimui naudota statisti-
nės analizės ir duomenų apdorojimo programinė įranga 
Microsoft Office Excel 2016 ir SPSS (27 versijos) pro-
grama. Kintamųjų priklausomumui vertinti naudotas chi 
kvadrato (χ2) testas. Lyginant tiriamųjų grupių statistinį 

duomenų skirtumą, patikimumas buvo tikrintas pagal 
Student ir Z kriterijus. Rezultatai laikomi statistiškai pa-
tikimais, kai p<0,05. Tyrimo metu nustatyta, kad respon-
dentai gana tolygiai pasiskirstė ir įvertino savo sveikatą 
kaip gerą arba patenkinamą. Kaip ir įvertinę savo svei-
katą, atitinkamai nurodė ir lankymąsi pas šeimos gydy-
tojus. Beveik pusė respondentų žinojo apie vykdomą 
nemokamą ŠKL CD PP. Didžioji apklaustųjų PP neda-
lyvavo. Iš dalyvavusių beveik penktadalis pažymėjo, 
kad juos paskatino šeimos gydytojas. Didžioji dauguma 
respondentų manė, kad PP yra efektyvi priemonė suma-
žinti mirtingumą nuo ŠKL. Priimtiniausiais informacijos 
būdais apie vykdomą Širdies ir kraujagyslių ligų bei cu-
krinio diabeto prevencinę programą beveik pusė (43,4 
proc.) respondentų laiko socialinius tinklus ir straipsnius 
internete, kiek daugiau nei trečdalis (34,6 proc.) nurodė 
brošiūras, lankstinukus su svarbia informacija, dalinamus 
PSPC, ir tik labai maža dalis pažymėjo, kad ši informa-
cija jiems neaktuali.
Išvados. Šiaurės Lietuvos gyventojų pirminės sveikatos 
priežiūros centro pacientų informuotumas apie Širdies 
ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto prevencinę pro-
gramą yra nepakankamas. Dauguma respondentų vertino 
savo sveikatą kaip gerą, ir tai galimai buvo viena iš daž-
niausių priežasčių, kodėl jie nedalyvavo prevencinėje 
programoje. Nors respondentai ir žinojo apie vykdomą 
nemokamą ŠKL CD PP, bet ja nesinaudojo. Responden-
tai įvardijo motyvus, kodėl nedalyvauja prevencinėje 
programoje: niekas nepakvietė dalyvauti; jaučiasi gerai; 
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neturi laiko,  nežinojo, kad tokia programa egzistuoja. 
Dažniausiai pacientus dalyvauti ŠKL CD PP motyvavo 
šeimos gydytojo pasiūlymas ar kvietimas, bei šeimos 
nariai. Kitos daug rečiau motyvavusios priežastys buvo 
draugai, radijas, televizija, internetas.

Įvadas
Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) yra pagrindinė mirties 

priežastis visame pasaulyje, kasmet nusinešanti apie 17,9 mi-
lijono gyvybių, tai sudaro 31 proc. visų mirčių pasaulyje [1,2].

Remiantis naujausiais statistiniais Higienos instituto 
sveikatos informacijos centro duomenimis, pastebima, kad 
Lietuvos gyventojų mirties priežastys daugelį metų nesi-
keičia. 2020 m. paskelbtais duomenimis, Lietuvoje mirė 
43 547 žmonės (21,3 tūkst. vyrų ir 22,2 tūkst. moterų): nuo 
ŠKL mirė 52,7 proc., nuo piktybinių navikų – 18,9 proc., 
dėl išorinių mirties priežasčių – 5,8 proc., nuo COVID-19 
ligos – 5,2 proc., visų mirusiųjų [3]. Kiekvienais metais nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų Europoje miršta 3,9 mln. žmonių 
ir daugiau kaip 1,8 mln. žmonių Europos Sąjungoje. ŠKL 
sudaro 45 proc. visų mirčių Europoje ir 37 proc. visų mirčių 
ES. Centrinėje ir Rytų Europoje mirties atvejų dėl širdies ligų 
ir išeminės širdies ligos dažnumas yra didesnis nei Šiaurės, 
Pietų ir Vakarų Europoje. Galime teigti, kad ŠKL yra ne 
vien sveikatos problema, bet ir didelė ekonominė našta ne 
tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungoje.

Du trečdalius mirčių dėl ŠKL lemia rizikos veiksniai, to-
kie kaip padidėjęs kraujospūdis, kūno masės indeksas (KMI), 
rūkymas, alkoholio vartojimas, mažas vaisių ir daržovių 
vartojimas, mažas fizinis aktyvumas, padidėjęs gliukozės 
ar cholesterolio kiekis kraujyje ir kt.[4]. Didžiulė grėsmė, 
susijusi su padidėjusia ŠKL rizika, kyla dėl padidėjusio dia-
betu sergančių žmonių skaičiaus visoje Europoje. Tyrimais 
nustatyta, kad per pastaruosius 50 metų CD skaičius išaugo 
25 kartus. Manoma, kad iki 2035 m. CD skaičius išaugs iki 
592 milijonų [5]. Šis padidėjimas siejamas su gyvenimo 
būdo ir mitybos pokyčiais, būtent dėl sumažėjusio fizinio 
aktyvumo ir padidėjusio nesveiko maisto vartojimo [6].

Nors daugybė modifikuojamų ir nekintamų veiksnių pri-
sideda prie pasaulinės ŠKL epidemijos, sukaupti duomenys 
aiškiai pabrėžia svarbų prevencijos vaidmenį [8]. Siekiant 
sumažinti gyventojų sergamumo ir mirtingumo mastą, buvo 
priimti sprendimai ir imtasi veiksmų, kurie padėtų veiksmin-
giau spręsti sveikatos problemas [9]. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos sveikatos sistemos įstatymu bei įvertinus Pri-
valomojo sveikatos draudimo tarybos nuomonę, dar 2006 
metais šalyje pradėta įgyvendinti asmenų, priskirtų didelės 
rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansa-
vimo programa [10]. 2015 metų pradžioje pradėta Lietuvoje 
vykdyti širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų 

stiprinimo programa. Šios programos tikslas – efektyviau 
stiprinti rizikos grupės asmenų sveikatą, supažindinti pacien-
tus su širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais, sveikos 
gyvensenos principais, išmokyti keisti gyvenseną, valdyti 
stresą, pasirinkti sveikatai palankią mitybą ir fizinį aktyvumą 
[11]. Daugumos širdies ir kraujagyslių ligų galima išvengti 
šalinant elgesio rizikos veiksnius, tokius kaip tabako varto-
jimas, nesveika mityba ir nutukimas, fizinis neveiklumas ir 
žalingas alkoholio vartojimas [1].

Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija – prioritetinė sveika-
tos politikos sritis Europoje ir Lietuvoje [8]. Vadovaujantis 
Europos Tarybos rekomendacijomis, kad ši prevencinė pro-
grama turėtų efektą populiacijai, turi būti patikrinta 80 proc. 
jos narių. Daugiau nei prieš dešimtmetį, daugelyje pasaulio 
šalių pradėta vykdyti širdies ir kraujagyslių ligų didelės ri-
zikos grupės programa. Atlikti tyrimai parodė, kad vykdant 
prevencines programas JAV, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje 
mirštamumas nuo ŠKL sumažėjo iki 70 proc. [12].

ŠKL sveikatos patikros programa teikia unikalią gali-
mybę nustatyti įvairius rizikos veiksnius. Numatant riziką 
ir atliekant ligų profilaktiką bei sveikatos stiprinimą, kurio 
pasiekiama ugdant sveiką gyvenseną, gali būti sumažinama 
tikimybė sirgti ŠKL [13].

Darbo tikslas – atskleisti Šiaurės Lietuvos gyventojų 
pirminės sveikatos priežiūros centrų pacientų informuotumą 
apie vykdomą širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto 
prevencinę programą (ŠKL CD PP).

Tyrimo medžiaga ir metodai
Kiekybiniam tyrimui atlikti naudota anoniminė interne-

tinė anketinė apklausa socialiniuose tinkluose ir anoniminė 
anketinė apklausa Šiaurės Lietuvos gyventojų bendruome-
nėse (viešosiose bibliotekose, trečiojo amžiaus universite-
tuose bei moksleivių namuose, PSPC). Apklausa vykdyta 
2022 m., gavus bioetikos leidimą. Klausimyną sudarė 18 
uždaro tipo klausimų, kuriais siekta nustatyti VšĮ PSPC pa-
cientų informuotumą apie Širdies ir kraujagyslių ligų bei 
cukrinio diabeto prevencinę programą, kurią vykdo savi-
valdybių visuomenės sveikatos biurai.

Tyrime dalyvavo Šiaurės Lietuvos VšĮ PSPC 18-74 m. 
respondentai užpildę anketas. Respondentai buvo atrinkti 
patogiosios imties būdu. Į tyrimą įtrauktos 399 tinkamai 
užpildytos anketos, – anketų grįžtamumas sudarė 95 pro-
centus. Didesnę dalį anketų 310 (78 proc.) užpildė moterys 
ir tik 89 (22 proc.) vyrai.

Statistinei duomenų analizei naudota Microsoft Office 
Excel 2016 ir IMB SPSS 24 versijos paketai. Kintamųjų 
priklausomumui vertinti naudotas chi kvadrato (χ2) testas. 
Lyginant tiriamųjų grupių statistinį duomenų skirtumą, reikš-
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mingumas buvo tikrintas pagal Student ir Z kriterijus. Rezultatai 
laikomi statistiškai reikšmingi, kai p<0,05.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Didesnę tiriamųjų dalį (31,8 proc.) sudarė 45-54 m. amžiaus 

grupės respondentai, kiek daugiau nei ketvirtadalį (26,3 proc.) su-

darė 55-64 m. amžiaus grupės, beveik penktadalį 
(19,0 proc.) 35-44 m. amžiaus grupės respondentai. 
Tik 12 proc. respondentų buvo 65-74 m. amžiaus 
grupės, mažiausiai respondentų buvo jauniausiose 
18-24 m. ir 25-34 m. grupėse (atitinkamai 0,8 proc. 
ir 10,0 proc.).

Dauguma respondentų turėjo aukštąjį išsilavinimą 
(47,1 proc.), panašiai − aukštesnįjį ir vidurinį (atitin-
kamai 23,3 proc. ir 21,1 proc.), tik mažuma pagrin-
dinį ar kitokį (atitinkamai 1,5 proc. ir 2,2 proc.). Iš 
jų 72,6 proc. buvo dirbantys, 14,5 proc. pensininkai, 
9,2 proc. respondentų bedarbiai ir 3,7 proc. užsiėmė 
kita veikla.

Labai gerai savo sveikatą įvertino tik 8,9 proc. 
respondentų, beveik pusė (45,9 proc.) savo sveikatą 
įvertino kaip gerą, ir kiek mažiau kaip patenkinamą 
(41,1 proc.) (1 pav.).

Per metus pas savo šeimos gydytoją beveik du 
trečdaliai respondentų (62,9) lankėsi tris kartus ar net 
mažiau kartų, daugiau kaip penktadalis respondentų 
(21,1 proc.) lankėsi keturis - šešis kartus per metus, 
10,5 proc. lankėsi septynis ar dešimt kartų per metus 
ir 3,8 proc. dvylika - penkiolika kartų, o 1,8 proc. 
lankėsi šešiolika ir daugiau kartų per metus. Apie 
vykdomą nemokamą širdies ir kraujagyslių ligų bei 
cukrinio diabeto prevencinę programą žinojo tik 46,1 
proc. tiriamųjų, 43,9 proc. nežinojo, o 9,5 proc. res-
pondentų iš viso apie tai nebuvo girdėję. 

Pacientus dalyvauti ŠKL CD prevencinėje pro-
gramoje skatina jų pakankamas funkcinis sveikatos 
raštingumas, t. y. supratimas apie svarbiausius šios 
programos tikslus ir gebėjimas naudotis teikiamomis 
paslaugomis. PSPC pacientų nuomone, prevencinės 
programos pagrindinis tikslas – sumažinti sergamumą 
širdies ir kraujagyslių ligomis bei cukriniu diabetu. 
Buvo manančių, kad ši prevencinė programa gali 

1 pav. Respondentų savo sveikatos būklės vertinimas (proc.)

2 pav. Pacientų nedalyvavimo širdies ir kraujagyslių bei cukrinio diabeto 
prevencinėje programoje priežastys, proc.

3 pav. Respondentų atsakymai į klausimą „Kas Jus paskatino dalyvauti ŠKL ir CD pre-
vencinėje programoje?“ (proc.)

sumažinti neįgalumą ir mirtingumą 
nuo pažengusių širdies ir kraujagys-
lių ligų bei cukriniu diabetu sergančių 
žmonių. Mūsų tyrimas atskleidė, kad 
net 85 proc. anketas užpildžiusiųjų 
nedalyvavo prevencinėje programoje, 
o dalyvavo tik 15 proc. respondentų. 
Pacientų nepakankamas aktyvumas 
vis dar neišspręsta problema. Todėl 
siekiant išsiaiškinti, kodėl pacientai 
pasyvūs, buvo paklausta, kokie moty-
vai lėmė, kad jie nedalyvavo preven-
cinėje programoje. Beveik trečdalis 
(29,9 proc.) respondentų pažymėjo, 
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kad jų niekas nekvietė dalyvauti progra-
moje, kiek mažiau (28,7 proc.) atsakė ne-
žinoję  apie šią programą, ir kiek daugiau 
nei penktadalis nurodė, kad jaučiasi gerai 
(2 pav.).

Iš dalyvavusių Širdies ir kraujagyslių 
bei cukrinio diabeto prevencinėje progra-
moje tik 17,0 proc. respondentų pažymėjo, 
kad juos paskatino šeimos gydytojas, dau-
giau kaip ketvirtadalis (27,3 proc.) – niekas 
neskatino, daugiau kaip trečdalis neatsakė į 
klausimą (3 pav.).

Daugiau kaip du trečdaliai respondentų 
manė, kad žalingų įpročių atsisakymas, dau-
giau kaip pusė respondentų galvojo, kad 
fizinis aktyvumas bei mažesnis riebalų ir 
daug cholesterolio turinčių produktų var-
tojimas sumažintų riziką susirgti ŠKL bei 
CD (4 pav.).

Buvo vertinta nuomonė, ar širdies ir 
kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto pre-
vencinė programa yra efektyvi priemonė 
sumažinti mirtingumą nuo ŠKL. Didžioji 
dauguma (71,9 proc.) respondentų manė, 
kad efektyvi, 11,3 proc. atsakiusiųjų nurodė, 
kad tai nėra efektyvi priemonė, o net 16 
proc. nemano, kad ji iš viso veikia (5 pav.).

Respondentų teirautasi, kokie infor-
macijos būdai apie vykdomą Širdies ir 
kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto pre-
vencinę programą būtų priimtiniausi. Dau-
guma (43,4 proc.) tyrimo dalyvių nurodė 
socialinius tinklus ir straipsnius internete, 
kiek daugiau nei trečdalis (34,6 proc.) visų 
respondentų nurodė brošiūras, lankstinukus 
su svarbia informacija, dalijamus PSPC, ir 
tik labai maža dalis pažymėjo, kad jokia, 
nes ši informacija  jiems neaktuali (6 pav.).

Apibendrinant galime teigti, kad in-
formacinės technologijos yra neatsiejama 
šių laikų gyvenimo dalis, tad informacijos 
skleidimas socialiniuose tinkluose ar ki-
tuose internetiniuose portaluose yra būti-
nas, siekiant kuo geresnių rezultatų. Tyrimo 
rezultatai parodė, kad informatyvumą apie 
prevencinę programą pagerintų dažnes-
nis jos skelbimas socialiniuose tinkluose, 
straipsniai internetinėje svetainėje, brošiū-
ros ar lankstinukai su svarbia informacija, 
dalijami pirminės sveikatos priežiūros 

centruose. Šeimos gydytojai turėtų didinti pacientų informuotumą apie Šir-
dies ir kraujagyslių bei cukrinio diabeto prevencinės programos vykdymą, 

4 pav. Respondentų nuomonė, kurie elgesio būdai gali padėti sumažinti širdies ir 
kraujagyslių ligų riziką (proc.)

5 pav. Respondentų atsakymai į klausimą „Ar manote, kad širdies ir kraujagyslių bei 
cukrinio diabeto prevencinė programa yra efektyvi priemonė sumažinti mirtingumą 
nuo širdies ir kraujagyslių ligų?“ (proc.)

6 pav. Kokie informacijos būdai apie ŠKL CD PP Jūsų nuomone būtų priimtiniausi, 
proc.
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aktyviai kviesti dalyvauti pacientus, teikti informaciją apie 
prevencinių programų naudą. Tai veiksminga priemonė, ma-
žinanti sergamumą ir mirtingumą nuo ŠKL, supažindinanti 
su nesigydymo pasekmėmis ar pavėluota širdies ir krauja-
gyslių ligų diagnostika. Visuomenės sveikatos biurai turėtų 
aktyviau organizuoti sveikatos stiprinimo programas, kuo 
įvairesniais būdais viešinti prevencinių programų veiklą bei 
efektyvumą. PSPC, vykdydami įvairaus pobūdžio veiklas, 
turėtų ugdyti pacientų pažintinius ir socialinius gebėjimus, 
tobulinti sveikatos raštingumą, informacinėmis priemonėmis 
(brošiūros, bukletai, lankstinukai ir kitos) teikti kuo daugiau 
informacijos apie ŠKL,  plėsti žinias apie ankstyvą cukrinio 
diabeto diagnostiką ir jos svarbą,  apsisaugant nuo ŠKL. 
Pacientai turėtų propaguoti sveiką gyvenimo būdą, mažinti 
rizikos veiksnių atsiradimą, dalintis dalyvavimo prevencinėje 
programoje patirtimi, įspūdžiais bei pokyčiais,  informuoti 
pažįstamus ir skatinti juos dalyvauti.

Išvados
1. Šiaurės Lietuvos gyventojų pirminės sveikatos prie-

žiūros centro pacientų informuotumas apie Širdies ir krau-
jagyslių ligų bei cukrinio diabeto prevencinę programą yra 
nepakankamas.

2. Dauguma respondentų vertino savo sveikatą kaip 
gerą ir tai galimai buvo viena iš dažniausių nedalyvavimo 
prevencinėje programoje priežasčių. Nors respondentai ir 
žinojo apie vykdomą nemokamą ŠKL CD PP, bet ja nepasi-
naudojo. Nedalyvavimo motyvai: niekas nekvietė dalyvauti; 
jaučiasi gerai; neturi laiko; nežinojo, kad tokia programa 
egzistuoja. 

3. Dažniausiai pacientus dalyvauti ŠKL CD PP moty-
vavo šeimos gydytojo pasiūlymas ar kvietimas, bei šeimos 
nariai. Kitos daug rečiau motyvavusios priežastys buvo drau-
gai, radijas, televizija, internetas.
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Summary
Cardiovascular diseases (CVD) are the main cause of death 

not only in Lithuania but also in the world. The goal of modern 
medicine is disease prevention and health promotion, which can 
be achieved by developing a healthy lifestyle. Prevention of he-
art diseases begins before these diseases are present, and at a high 
risk of developing these diseases. Anticipating the risk and perfor-
ming disease prevention and health promotion, which is achieved 
through the development of a healthy lifestyle, can reduce the li-
kelihood of developing CVD.
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The purpose of the study is to reveal the awareness of the pa-

tients of the Primary Health Care Centers (PHCC) of the residents 
of Northern Lithuania about the prevention program (PP) for CVD 
and diabetes (D).

An anonymous online survey on social networks and a written 
survey were conducted in the communities of residents of Nort-
hern Lithuania. The survey was conducted in 2022. 18-74 years 
respondents of the Northern Lithuanian PHCC participated in the 
study and completed the questionnaires. The study included 399 
questionnaires that were filled in correctly. Many of the subjects 
were women, 310 (78%) and only 89 (22%) men. Statistical ana-
lysis and data processing software Microsoft Office Excel 2016 
and SPSS (version 27) were used to process research data and cal-
culate results. The chi-square (χ2) test was used to assess the de-
pendence of variables. When comparing the statistical difference 
of the data between the research groups, the reliability was chec-
ked according to the Student’s and Z criteria. The results are con-
sidered statistically reliable when p<0.05. During the study it was 
found that the respondents were evenly distributed and rated their 
health as good or satisfactory. As well as having assessed their he-
alth accordingly, they indicated attendance at family doctors. Al-
most half of the respondents knew about the ongoing free CVD and 
CD PP. However, the majority of those interviewed did not partici-
pate in PP. Of those who participated, almost a fifth noted that they 
were encouraged by their family doctor. Many respondents belie-

ved that PP is an effective tool to reduce mortality from CVD. Al-
most half (43.4%) of the respondents marked social networks and 
articles on the Internet as the most acceptable methods of infor-
mation about the ongoing PP for CVD and D, slightly more than 
a third (34.6%) indicated brochures, leaflets with important infor-
mation, shared by PHCC, and only a very small proportion mar-
ked none, as this information is not relevant to them.

Conclusions: The awareness of the patients of the primary he-
alth care center of the residents of Northern Lithuania about the PP 
for CVD and D is insufficient. Most of the respondents assessed 
their health as good, and this was possibly one of the most com-
mon reasons why they did not participate in the PP. Although the 
respondents knew about the ongoing free CVD and D PP, they did 
not use it. The reasons why respondents did not participate were 
that no one invited them to participate in the PP, or they felt good, 
or lack of time, or that they did not know that such a program exis-
ted. Most often, patients were motivated to participate in CVD 
and D PP by a family doctor’s suggestion or invitation, as well as 
by family members. Other, much fewer motivating reasons were: 
friends, radio, television, internet.

Correspondence to: griskonis@kul.lt

Gauta 2022-09-22

KVIEČIAME PRENUMERUOTI  „SVEIKATOS MOKSLŲ“ ŽURNALĄ 2023 METAIS!

Žurnalas „Sveikatos mokslai“ (Index Copernicus, EBSCO host (Academic Search Complete), Gale 
(Academic OneFile), ProQuest (Ulrich's, Summon), Australia (ERA) 2012 Journal List (ERA ID 34962) 
skirtas visų specialybių gydytojams, slaugytojams ir kitiems specialistams, spausdina mokslinius 
straipsnius lietuvių, anglų kalbomis. Reikalavimai straipsniams atitinka mokslo leidiniams keliamus 
reikalavimus. Žurnalas spaudos kioskuose neparduodamas. Žurnalą, kuris leidžiamas kartą per 
du mėnesius, galima užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose ir internetu: 
www.prenumeruok.lt
Prenumeratos kaina nesikeičia: visiems metams – 36 EUR, šešiems mėnesiams – 18 EUR, ke-
turiems mėnesiams – 12 EUR, dviem mėnesiams – 6 EUR. (Kainos nurodytos be "Lietuvos pašto" 
antkainio). Prenumeratos kodas: 5348.
Žurnalo autoriams straipsnių spausdinimas ir jų internetinė sklaida mokama.
                                                                                                                           
                                                                                                                              Redakcija


