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Visų klasių moksleiviai, visų mokomųjų dalykų mokytojai, vienykitės! 

Tenegęsta Jumyse meilės, vilties, gerumo, mokslo šviesa! 

 

Mokykla be šeimos kaip medis be šaknų 
 

 

„Pasaulis savęs neatsimena be šeimos. Mitai, padavimai, legendos ir 

tikėjimas vienaip ar kitaip pasakoja apie šeimą...“ – šiais žodžiais Jurgita 

Daukintienė pradėjo „Gimnazijos dienos mieste“ koncertą. Jis vyko gegužės 

15 d. 17 val. Skuodo kultūros centre. Renginys buvo skirtas tarptautinei 

šeimos dienai paminėti.  Turbūt nėra nieko gražesnio pasaulyje, nei matyti 

keletą kartų vienoje vietoje, kai seneliai ar proseneliai prie savęs glaudžia 

anūkus ir proanūkius. 

Vaikai turi dar vieną šeimą – savo klasę mokykloje.  Taigi koncerto 

programoje gimnazistai demonstravo grožį, kuris gimsta po kruopštaus 

darbo.  Gimnazijos šokių konkurso laureatai pasirodė scenoje su savo 

kūrybos šokiais.  Tačiau mokiniai ne tik šoko pasadoblio, sambos, rumbos, 

šiuolaikiniu ritmu, bet ir dainavo, rengė ritminės grupės pasirodymą (vadovė 

J. Raišutienė), grojo pianinu (D. Kildaitė) bei fleita (U. Jucevičiūtė). 

Programą užbaigė Rimos Untulytės vadovaujamas tautinių šokių kolektyvas 

linksmapolke.  Tačiau renginys šiuo pasirodymu nesibaigė.  

P. Kazenkovas ir D. Kildaitė žodžiais: „Aš myliu savo šeimą“ tik 

užbaigė koncerto programą. Po jos pasisakė Švietimo skyriaus specialistės  

A.Jasienė ir M.Simutytė, kurios džiaugėsi šauniais mokinių pasirodymais ir 

padėkojo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijai. Direktorė Gražina Skarienė 

akcentavo, kokia situacija šeimų klausimu yra Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje: 

pilnose šeimose gyvena 331 mokinys, nepilnose šeimose gyvena  92 mokiniai, 

kurių tėvai išsituokę, 5 mokiniai, kuriuos augina vieniši tėvai, 26 mokiniai, kurių 

vienas iš tėvų miręs, su globėjais gyvena 3 mokiniai. Socialiai remtini 136 

mokiniai, kurie gauna nemokamą maitinimą, ir 148 mokiniai, kurie gauna pašalpas. 

Gimnazijoje mokosi 86 mokiniai, kurių vienas iš tėvų yra išvykęs dirbti į užsienį ir 

7 mokiniai, kurių abu tėvai dirba užsienyje. Sakydama kalbą direktorė džiaugėsi 

šeimomis, kurioms rūpi kuo gyvena mokykla, nes čia didžiąją dalį laiko praleidžia 

kiekvieno vaikai. Direktorė  dėkojo tėveliams, kurių vaikai šiemet pasiekė puikių 

akademinių rezultatų ir skyrė padėkos raštus aktyviausiems tėveliams: Aurelijui ir 

Vaclovui Kaupams (1a), Jūratei ir Petrui Jurkams (1a), Laimai ir Vytautui 

Girkantams (1a), Artūrui ir Daivai Butavičiams (1b), Jūratei ir Robertui Petkams 

(1b), Stasei ir Artūrui Dapšauskams (1c), Daivai ir Vilmantui Skruibiams (1c), 

Dianai ir Nerijui Daukams (1c), Vilijai ir Steponui Žitkams (1d), Editai ir Algirdui 

Kniežoms (1e,3c), Žydronei Žukauskaitei (2e), Elenai Žukauskaitei (2a), Vilmai ir 

Robertui Zalonskiams (2a), Dalytei ir Gintarui Jucevičiams (2b), Vitai Žiogienei 

(2b), Ramutei Alšauskienei (2d), Laimai ir Vaidotui Stonkams (2e), Vilmai ir 

Juozui Kontrimams (3a,4b), Laimai ir Vidui Rimgailoms (3a), Sigitui ir Jolantai 

Viršilams (3a), Jolantai ir Kęstučiui Dirksčiams (3b,4b), Renatai ir Arūnui 

Navickams (3c), Laimai ir Stasiui Vainorams (3c), Lilijai ir Sauliui Každailiams 

(3c), Agitai ir Vytautui Kavaliauskams (3c), Laimai Šikšnienei (3d), Ramutei 

Berenienei (3d), Arūnui ir Ilonai Tubinams (4a), Elenai ir Rimantui Vaškiams (4c). 

Džiugu, kad prie gimnazijos gyvavimo aktyviai prisideda ne tik mokytojai, 

mokiniai ir administracijos nariai, bet ir tėveliai. Gimnazijos bendruomenė dėkoja 

aktyviausiems tėveliams ir mamoms už nuoširdų bendradarbiavimą ir palaikymą, 

nes mokykla be šeimos kaip medis be šaknų.   

Rūta Sakalauskaitė, 4a, Rūta Paulauskaitė, 4b 

 
 

 

 

V ė l  s k a m b a  p a s k u t i n i s  s k a m b u t i s  

 
Šį kartą jis skamba TAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priminimas išeinantiems 
 

    Žmogus - tai trupmena, kurios skaitiklis yra tai, kuo  žmogus yra, o vardiklis tai, kuo jis  įsivaizduoja esąs.  
Juo didesnis vardiklis, tuo mažesnė trupmena ir, kai vardiklis lygus begalybei, tai trupmena lygi nuliui.  
                                                                                                                               L. Tolstojus 



4a 

 

 Susirinkome 2001m. rugsėjo 1d., kai pirmą kartą atėjome į mokyklą. Nuo tada pradėjo kurtis mūsų didelė šeima. Kiekvienais 

mokslo metais mūsų šeima vis gausėjo ir gausėjo. Mes jau nuo pirmos klasės buvome aktyvūs, dalyvaudavome įvairiuose renginiuose ir, aišku, 

pasirodydavome šauniai. Kaip ir kiekvienoje šeimoje pasitaikydavo visko: pykčių, ašarų, juoko, linksmų ir liūdnų akimirkų. Įsimintini įvykiai, tai 

lipimas per langą į kabinetą, norint sužinoti matematikos kontrolinio atsakymus, slėpimasis kabinetų spintose arba mokymasis kirčiavimo „iki 

ašarų“. Nepaisant visų barnių, pykčių ir nesutarimų  mūsų klasė visada sugebėdavo išlikti draugiška ir vieninga. 

 Mūsų klasėje gausu šokėjų, muzikantų, humoristų, dainininkų, menininkų, skaitovų  bei sportininkų, todėl ne vieną kartą pelnėme 

šauniausios klasės titulą, bendromis jėgomis iškovojome pirmą vietą krepšinio bei kvadrato varžybose, antrą vieta konkurse „Nerūkanti klasė“ ir 

kitų apdovanojimų.  

 Dėkojame visiems mus mokiusiems 

mokytojams už begalinę kantrybę, visapusišką pagalbą ir 

suteiktas žinias, kurias kaupėme visus dvylika metų.  

 

 

 

Prirašėm sąsiuvinius, 

Perskaitėm knygas. 

Netyčia juoką išbėrėm 

Prie klasės slenksčio. 

Vienas kitam pažvelgę į akis, 

Nepasakytų žodžių išsigandom.. 

Suvirpo pirštai nejučia, 

Kai atsisveikindami ranką spaudžiam. 

Jau eisim?! Taip greit?!- 

Dar patylėkim.. 

Beviltiškai nusvyra baltos tulpės, 

Ant suolo, kuriame vaikystę piešėm.. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDŽELA                                                     

Tyli, santūri, rami, kantri, tačiau 

tokių žmonių mintyse vyksta pačios 

garsiausios audros. Gyvenimo šūkis: 

TU FAINAS, AŠ FAINA, JŪS FAINI, 

MES VISI PATYS SAU FAINI! 

 

RIMVYDAS                      

Draugiškas ,nuoširdus. Visada 

suteiks pagalbą mokslo srityje. 

Gyvenime pasieks visko, ko 

trokšta. 

ARMANTAS                                                 

Humanizmo atstovas, kovoje dėl seniūno 

vietos negailestingai sutriuškino varžovus ir 

tapo klasės veidu. Žymus savo sugebėjimu 

sumažinti darbus iki minimumo: "Kam 

reikia daug, jei pakanka mažai?". 

MINDAUGAS                               

Jis yra sportiškas, mėgsta futbolą. 

jis draugiškas, ramus, nesikišantis 

ne į savo reikalus, bet prireikus 

padeda bei duoda nusirašyti. 

EVELINA                         

Ramus veidelis, angelo 

akelės, tyli ir rami, bet po šia 

kauke slepiasi velnio rageliai. 

 

REDA                                              

Paprasta ir nuoširdi, tarsi 

gyvenimo džiaugsmas. Visada 

stengiasi, rūpinasi kitais. Visada 

išlieka savimi ir taip pat išskirtine. 

Visada eik iškėlusi galvą, nes 

pasaulyje yra žmonių, kurie tik ir 

laukia, kada tu palūši... 

 

AUŠRA                                      

Rami ir neišsišokanti mergina. 

Vardo reikšmė puikiai tinka ir 

pačiai “tyra, -aš kaip aušra“. 

Dažnai šypsosi ir vargo nemato, 

gėris trykšta per kraštus, padės ji 

nelaimėje visada. 

Rugilė                                         
“Šiaip nebūna” Ji menininkė, bet 

supykdžius gali tapti tavo pikčiausia 

prieše. Ji gaus tai, ko nori, nes yra 

pakankamai užsispyrusi.  Poezija jai 

liejas per kraštus. 

 

GIEDRĖ                                 

Sunku yra protingai pašnekėti, 

bet dar sunkiau yra protingai 

patylėti. Blondiaška tokia 

nebloga. 

MARTYNAS                                   

Žmogus „nesisvaidantis“ 

tuščiais žodžiais. Kaip ir 

priklauso Ožiaragiui, turintis 

savo tvirtą ir įdomią nuomonę. 

Kietas riešutėlis. 

MILDA                                              

Labai komunikabilus žmogus, į viską 

žvelgia labai pozityviomis akimis. Juk 

svarbiausia, kad būtų „faina“, visa kita 

palauks. Vadovaujasi posakiu: „darbas 

ne vilkas, į mišką nepabėgs“. 

AUKLĖTOJA                                                         

Lyg aiškiaregė. Visuomet atsakinėti kviečia tuos, 

kurie neatliko užduoties. Nepaisant 

pasitaikančių nesusipratimų, sugeba pajuokauti. 

Mokinius skaito kaip atverstas knygas ir 

kiekviename suranda ką nors gero. Vis 

nenusibosta kalbėti su savimi. 

RŪTA 

Linksma, padūkusi, 

draugiška, visada galinti 

padėti klasės draugams ir 

galinti pralinkminti visus 

savo vaikiškai nerūpestinga 

šypsena. 

AURELIJUS                                     

Mechanikas. Diena be mašinos - 

prarasta diena. Mokykloje tiek 

per pamokas, tiek per 

pertraukas, aktyviai užsiima 

reikalų tvarkymu, verslo 

klausimus kruopščiai aptaria 

telefonu. 

EGLĖ J.                                                   

Labai optimistiškas žmogus. Labai 

gražios akys, kaip belaruso lempos. 

Džiaugiasi tuo, ką turi, mūsų blondinka 

moka būti savimi. Vadovaujasi 

principu: Viskas laiku ir vietoje !  

JUSTINA                                   

Charizmatiška asmenybė. Visada pilna 

nuostabių minčių, mėgsta daug ką daryti 

spontaniškai. Berniukų numylėtinė, 

būsima "Ūkininkė ieško vyro" dalyvė. 

Vadovaujasi principu - Gyveni tik kartą.! 

EGLĖ S.                       

Savarankiško mokymosi 

specialistė, nes mokykloj ją 

retai sutiksi. O šiaip tyli yra 

gana, bet juk tyli kiaulė gilią 

šaknį knisa.  

RAMUNĖ                                                   

Šiaip tyli mergiotė ir žodžiais 

nesisvaido, bet jei gauna 

galimybę pasireikšti, vargiai ją 

ir benutildysi, literatūros 

manijakė, būsima poetė. 

KAROLINA                

Mėgsta daug kalbėti, kartais 

ir nusišnekėti. Juoko 

skambumui nėra ribų, 

dažną verčia iš suolų. 

Vadovaujasi posakiu: 

“Mėgstu save cituoti.”  

GABRIELĖ                                            

Puiki panelė ji yra, tik užsispyrus kartais 

kaip ožka. Ko nesupranta - nusirašo. Ką 

moka - su kitais pasidalint nėra godi. Kai 

atsibosta ruoštis pamokom sunkiom, 

audinės gausmas jai tiktai galvoj. 

 

RAIMONDA                              

Užsispyrusi kaprizinga panelė, turinti 

nuostabią šypseną ir gerą širdį. Nėra 

duchė. “Niekada nesakyk niekada!” 

LAURYNAS   

Linksmas,draugiškas,fainas,gražus

šis vaikinukas, be to, ir stiprus. 

Mokslas netraukia Lauryno visai, 

oi jau kokie jo pažymiai..Mėgsta 

jis sportą, pašokti smagiai, 

mokykla neužmirš šio grybo ilgai. 

AURELIJA                             

Aš mergytė kaip pupa, po 

kiemelį opapa. Mūsų 

lietuviškoji – Pančita.  

ARVYDAS                                    

Jis mėgsta valgyt blynus du 

kartus, ryte ir vakare, su 

uogiene arba ne. Jo frazė: „ 

Kuoks tau skėrtoms?“ 

Elementaru, kad skirtumo nėra. 

GINTAUTAS                            

Gražus, tamsiaplaukis vaikinas, 

santūrus, dažnai apie kažką 

svajoja, moka gražiai nusišypsoti, 

per atostogas neskaito… Kartais 

žmogaus noras daro stebuklus. 

RIMANTAS                               

Pats uoliausias moksleivis tarp 

dvyliktokų. Nurungęs visus 

moksliukus, jis pasiryžo laikyti net 

6 egzaminus. Manau, už uolų 

lankymą jis mokslo metų 

pabaigoje turėtų būti apdovanotas 

diplomu bei garbės medaliu.  

Jau išeini...                                                                                    

Kaip greitai prabėgo tie dvylika metų.                                 

Kaip viena diena. Buvo visko, visko ir reikia.                       

Mes dažnai buvome nedovanotinai šiurkštūs, buvom..         

Bet dabar stovime su gėlėmis ir klausomės skambučio garso, 

klausomės su nerimu, širdies virpuliu gal todėl, kad 

išsiskirsime, gal todėl, kad greitai suaugome. 
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ŽANAS                                       

Mielas ir labai geras. truputį 

tinginys. Jam labai tinka 

pasakymas:” ką gali daryt rytoj, 

niekad nedaryki tuoj.” 

 

AURELIJA.                          

Aš mergytė, kaip pupa, po 

kiemelį opapa. Mūsų 

lietuviškoji – Pančita.  



4c        klasės mokiniai taria:       „Ačiū!” 
 

              Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijai neleidusi 

miegoti IVc klasė sulaukė paskutinio skambučio aidų. Šioje 

klasėje mokosi linksmi, draugiški, gyvenimu besidžiaugiantys 

dvyliktokai, visi kažkuo panašūs, bet ir labai skirtingi. Mes 

stengiamės vieni kitiems padėti tiek mokykloje, tiek už jos 

ribų. Nors dažnai bendraujame grupelėmis, tačiau per šventes, 

kuriose netrūksta daug garso ir šviesų, visi susivienijame ir 

pasilinksminame iš širdies. Mūsų klasėje yra įvairaus plauko 

žmonių: vieni mėgsta ,,nusišnekėti", kiti tiesiog patylėti, treti 

vaidina protingus, o ketvirti iš tikrųjų yra protingi. Taip pat 

mūsų klasėje netrūksta optimistų, sugebančių pralinksminti net 

klasės niurzgas, gražuolių ir krepšininkų bei vakarėlių liūtų, 

kompanijos sielų, mėgstančių protingai pašnekėti, žmonių. 

 

           Klasės istorija prasidėjo dar Skuodo Bartuvos 

vidurinėje mokykloje, iš kurios parsinešėme šilčiausius 

prisiminimus ir gavome mokslo pagrindus, už kuriuos 

dėkojame Bartuvos mokytojams. Bartuvoje mes buvome 

skirtingų klasių a ir c mokiniai, turėjome pačias šauniausias 

auklėtojas Janiną Razguvienę bei Ritą Lukušienę, kurios 

rūpinosi, padėjo, mokė ir gelbėjo. Ačiū joms už tai.  10 - oje 

klasėje atsisveikinome su Bartuva ir pravėrėme Žadeikio 

gimnazijos duris, kur sutikome jauną ir gražią, mums labai 

tinkančią auklėtoją Ingą Rutienę bei būrį šaunių mokytojų, 

kuriems norime padėkoti:  

Mielieji Mokytojai, 

gražesnio žodžio nerandu  

už paprastą lietuviškąjį "ačiū",  

kurį išmokėt pamokų metu  

tarsi burtažodį, atėjusį iš bočių.  

Dar padėkot norėjau už žinias,  

už šilumą, už rūpestį, už meilę,  

už tai, kad man padėjot save rast,  

išmokėt nepalūžt, padarius klaidą, 

už tą šiltą žodį, tartą iš širdies. 

Duris atvertas į platųjį pasaulį.      

Mokytojai, lydėjot mus svarbiausiais mūsų brendimo metais, 

todėl nenuostabu, kad dar ilgai Jūsų nepamiršime. Visada 

prisiminsime J. Lukienės „It‘s your problem“ gyvenimo 

teoriją ir, žinoma, stengsimės nepasimesti skaičių pasaulyje, 

kas po jos šeštadieninių pamokų jau nebeįmanoma.  

Studijuodami nenusiminsime, kai nerasime atsakymų knygose, 

juk „Viskas, kas neparašyta, savaime aišku“,- už šią gilią 

filosofiją dėkojame mokytojai B.Tamošauskienei, tik ji padėjo 

nenusiminti, kai vietoj teisingo atsakymo, pasitelkdavome 

meninius sugebėjimus, kuriems pagrindus davė mokytoja L. 

Vaitulevičienė, o mintyse girdėdavome J. Raišutienės muziką. 

O kur dar mūsų įgyti gebėjimai per I.Rutienės ar L. 

Vainorienės pamokas, tik jų dėka Google ras atsakymus į bet 

kokius klausimus, Šperos parašys visus atsiskaitymo darbus, 

Vikipedija apibūdins istorines asmenybes. Studentaudami 

visada prisiminsime jauniausią, mūsų taip mylimą Auklėtoją 

Ingą, kurios aktyvumas mus įkvėpdavo, patarimai patys 

geriausi, o idėjos pačios šauniausios. Mes nebijome 

būsimo bado, juk mokytoja I. Rabašauskienė 

išmokė ne tik kepti pyragus, virti sriubas ar 

troškinius, ji supažindino ir su sveikiausiai 

prieskoniais, kuriuos galėsime užsiauginti ar 

pasiskinti tiesiog pievutėje. Dėkojame ir mokytojai 

J.Kubilienei, suteikusiais nemažai informacijos 

apie studijas, supratusiai, kad B lygio chemijos ir 

biologijos pamokos nėra svarbesnės už skanią 

kavutę, sumanų paruoštukių nepastebėjimą 

kontrolinių metu. Mėgstančioms bendrauti rusų 

kalbos  mokytojai E. Rimkuvienei ir matematikos 

mokytojai M. Griščenkovienei dėkojame už jų 

supratingumą ir rūpestį,  pagalbą. 

         Laisvalaikį leisdami kino teatre prisiminsime 

mokytoją L. Ronkaitienę, per kurios pamokas 

sužinojome, jog multimedia skirta ne tik filmams 

žiūrėti, tai puiki priemonė pasidalinti žiniomis. Tik 

jos dėka bijosime juodų kortelių, vėluoti 

atsiskaityti rašto darbų, ieškosime Pagranduko 

pavartoję barbarizmą ir, žinoma, nenustosime 

gilintis į literatūrą. Nepamiršime ir linksmosios 

lietuvių mokytojos J.Jurkuvienės, juk ji vienintelė 

suprato mūsų lengvą humorą, nesidrovėjo kartu 

šyptelti ar paslapčia pakikenti. Nors ir nenustosime 

vystytis, tobulėti bei dirbti, visada išliksime jūsų 

numylėtais buožgalviais, mokytoja Z. Piekuviene. 

Štai skamba paskutinis skambutis ir mes 

džiaugiamės, kad mokytojos I.Nomgaudienės 

kritiškas žodis nesustabdė mūsų siekti savo 

svajonių, net ir painiojant Hitlerį su Stalinu. Kad 

mokytojos R. Valbasienės griežtumas, bet 

neapsakomas teisingumas, rašant trejetus, leido išlaikyti 

teigiamą pažymį ir bent pamėginti laikyti egzaminą. 

Taip pat tariame ačiū už jos švelnią paguodą, sakant, 

kad reikia ir gatvės šlavėjų. Pažadame ir toliau 

neliūdėti, prisimindami D. Valbaso mėgstamus ir mus 

linksminančius anekdotus, gyvenime rinkti tik pliusus ir 

per tingėjimą „neapželti“ minusais. Tikimės, kad 

chemijos mokytoja N. Mlinkauskienė atskleis savo 

jaunystės išlaikymo formulę, ir išduos paslaptį, kaip 

nežiūrint matyti miegantį ar nusirašinėjantį mokinį. 

Taip pat  ačiū už pastangas  aiškinant cheminių reakcijų 

ypatumus, kurie taip ir liks neaiškūs mums. 

         Kas mes būtume be žiupsnelio dorinio ugdymo ir 

mokytojos V. Urbonavičienės ar etikos normas 

padėjusios suprasti V. Buivydienės, kurios sugebėdavo 

pamokas pakeisti įdomia diskusija. Ar kaip mes 

atrodytume be A. Raugo, D.Veisienės ar A.Atmino 

kūno kultūros pamokų. Tik Jūs, mieli Mokytojai, 

atskleidėte akrobatinius mūsų sugebėjimus, tikrinote 

ištvermę ir lankstumą, neleidote aptingti. O kur dar 

mūsų išugdytas grakštumas, stengiantis neužlipti 

porininkui ant kojų, šokant valsą, fokstrotą ar sambą,  

mokytojų B. Knabikaitės ir R. Untulytės pamokų metu. 

Kai gyvenimo kelyje patirsime negandų, badysime rasti 

biologinį paaiškinimą paskambinę Irenai Kondrotienei, 

kuri visada ras patarimą ir padės,  jei jausiesi vienišas, 

liūdnas, nenorėsi rašyti kontrolinio, primirši lytinio ar 

vegetatyvinio dauginimosi subtilybes, juk visa tai 

galėjai gauti iš jos, ne tik mokytojos, bet ir draugės. 

Taip pat galėsime prisiminti nuoširdų, gerą ir 

gyvenimišką, fizikos dėsniais paremtą mokytojų 

A.Markausko ir G.Dargienės patarimą ar pamokymą. 

Kai nuspręsime apkeliauti pasaulį, mums teks prisiminti 

geografijos mokytojos R. Viršilienės pamokas, 

išpuoselėtą nuo dialogų ir monologų anglų kalbą, kurią 

taip švelniai, ne grasindami minus trim balais ar 

mažyčiu vienetu, išdėstė mokytojai: V. Maksvytienė, 

L.Vyšniauskienė, Ž. Ramanavičius ir Viščiūnas. Taip 

pat prisiminsime ir geru žodžiu minėsime mokyklos 

vadovybę: direktorę Gražiną Skarienę, pavaduotojas 

Vidą Stočaitienę ir Danutę Kazlauskienę, padėjusias 

mums susigaudyti ugdymo kaitoje. 

               Taigi, kaip visada su lengva optimizmo 

gaidele ir nuoširdžia šypsena, nenorėdami įžeisti ar 

supykdyti, iš visos širdies Jums, mielieji Mokytojai, 

dėkoja 2012-2013 metų XIV -oji dvyliktokų laida.  
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