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Savo plenarinės sesijos, kuri vyko 2018 m. lapkričio 29 d., metu Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) paskyrė 
José de Freitas (Portugalija) savo naujuoju pirmininku, kuris eina pareigas nuo 2019 m. sausio 1 d. Šias pareigas jis perėmė 
iš Antonín Mokrý. Jam pirmininkauti padeda Ranko Pelicarić (Kroatija) kaip pirmasis vicepirmininkas, Margarete von Galen 
(Vokietija) kaip antrasis vicepirmininkas ir James Mac Guill (Airija) kaip trečiasis vicepirmininkas.

José de Freitas buvo priimtas į Portugalijos advokatūros asociaciją 1980 m. Nuo 2006 m. jis eina Portugalijos delegacijos Europos 
advokatūrų ir teisininkų draugijų taryboje (CCBE) vadovo pareigas. 1989 m. jis įkūrė kontoros „Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
& Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL“ biurą Porte, o nuo 1990 m. jis yra šios kontoros partneris.
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Nauji Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pirmininkai 2019 m.

James Mac Guill (Trečiasis vicepirmininkas), Jiří Novák (Europos advokatūrų ir teisininkų 
draugijų tarybos (CCBE) IT teisės komiteto pirmininkas) ir Iain Mitchell QC (Europos 

advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Priežiūros darbo grupės pirmininkas) 
„Evidence2e-Codex“ darbiniame seminare



„Evidence2e-Codex“ darbinis seminaras

Antradienį, 2019 m. sausio 15 d.,  Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) bendradarbiaudama su INTERPOLU 
surengė darbinį seminarą  įgyvendinant projektą EVIDENCE2e-CODEX, kurio tikslas yra palengvinti keitimąsi elektroniniais 
įrodymais Europos Sąjungoje ir užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą baudžiamojo teisingumo sektoriuje. Projektu siekiama 
sukurti teisėtai veikiančia priemonę keitimuisi duomenimis per  e-CODEX infrastruktūrą savitarpio teisinės pagalbos (STP) ir 
Europos tyrimo orderių (ETO) procedūrų kontekste.

Susirinkimo tikslas buvo pasidalinti su teisės bendruomenės atstovais projekto teisinių tyrimų rezultatais ir gauti jų atsiliepimus 
apie ETO direktyvos perkėlimo ir įgyvendinimo statusą pasirinktose ES valstybėse narėse, praktinį ETO ir STP procedūrų sambūvį 
ir susijusius teisės klausimus, duomenų apsaugos aspektu įgyvendinant ETO ir STP procedūras ir turimas techninės paramos 
priemones.

Seminaras buvo labai sėkmingas ir subūrė daugybę svarbių suinteresuotų šalių, kurios dalinosi savo patirtimi ir žiniomis.  Tarp 
dalyvių buvo ne tik teisininko profesijos atstovai, pavyzdžiui, advokatai, advokatūrų asociacijos, prokurorai, teisėjai, bet ir 
valstybinių ir privačių subjektų, pavyzdžiui, Europos Komisijos ir Parlamento, ES Tarybos, kai kurių Teisingumo ministerijų, 
EUROJUSTO, INTERPOLO, Europos duomenų apsaugos valdybos (EDAV), Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
(EDAPP), Europos teisminio tinklo (ETT) atstovai, akademikai, Microsoft ir Vodafone atstovai.

Darbinis seminaras buvo padalintas į dvi dalis. Pirmą dalį sudarė teorinė informacija apie projektą, kalbas  sakė Maria Angela 
Biasiotti (Teisinės informacijos teorijos ir technikos instituto prie Italijos nacionalinės tyrimų taryba (CNR-ITTIG), EVIDENCE2e-
CODEX projekto koordinatorė), Jeanne Mifsud Bonnici (Groningeno universitetas), Charlotte Anne (Teisininkė, INTERPOLAS), 
Djamila Ben-Miloud (Europos Komisija), Fabrizio Turchi (Teisinės informacijos teorijos ir technikos instituto prie Italijos nacionalinės 
tyrimų taryba (CNR-ITTIG),) ir Nikolaos Matskanis (CETIC, Belgija). Antroji dalis buvo praktiškesnė ir jos metu vyko diskusijos 
grupėse. Pirmoji grupės diskusija buvo susijusi su ETO ir STP sambūviu iš teisėjų ir prokurorų perspektyvos, antroji diskusija 
buvo susijusi su ETO ir STP iš gynybos teisininkų perspektyvos, o trečioji diskusija buvo susijusi su tyrėjų prieiga prie duomenų, 
kuriuos turi privatūs subjektai, pvz. interneto paslaugų teikėjai.

Gynybos advokatų grupei pirmininkavo Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) vyresnysis patarėjas teisės 
klausimais Simone Cuomo ir ją sudarė aukšto lygio Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) nariai, t. y.  James 
Mac Guill (Vicepirmininkas), Jiří Novák (Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) IT teisės komiteto pirmininkas) 
ir Iain Mitchell QC (Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Priežiūros darbo grupės pirmininkas). Ši grupė 
aptarė keletą su projektu susijusių aspektų, ypač Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) tyrimą apie keitimąsi 
duomenimis su teisininkais ETO kontekste ir konkrečias problemas, kurios gali iškilti teisininkams (įskaitant atvejus, kai tai yra 
susiję su teisių gynyba), į kurias būtina atkreipti dėmesį tada, kai ETO ir STP yra skaitmenizuotos.

Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komiteto posėdis  „Elektroniniai įrodymai baubiamosiose 
bylose“ ir aukšto lygio debatai „Europos piliečių saugumas: koks yra elektroninių įrodymų vaidmuo?“.

Neseniai Iain Mitchell QC, Europos advokatūrų 
ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Priežiūros 
darbo grupės pirmininkas, atstovavo Europos 
advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybai (CCBE) ir 
posėdžio „Elektroniniai įrodymai baudžiamosiose 
bylose“, kuris vyko Europos Parlamento Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) 
komitete, metu pristatė mūsų nuomonę dėl 
naujo pasiūlymo dėl Reglamento dėl Europos 
elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose 
pateikimo ir saugojimo orderių (vaizdo įrašą 
galima rasti čia).

Šis posėdis buvo surengtas dėl vykstančios 
teisėkūros procedūros dėl siūlomo Reglamento 
dėl Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose 
bylose pateikimo ir saugojimo orderių, dėl kurio 
Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba 
(CCBE) kėlė tam tikrų klausimų ir problemų, 
kurias būtina išspręsti teisėkūros procese, visų 

NAUJAUSIA EUROPOS ADVOKATŪRŲ IR TEISININKŲ DRAUGIJŲ TARYBOS (CCBE) 
VEIKLA E. ĮRODYMŲ IR  E. TEISINGUMO KONTEKSTE

Iain Mitchell QC, Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Priežiūros darbo grupės 
pirmininkas, posėdžio „Elektroniniai įrodymai baudžiamosiose bylose“, kuris vyko Europos Parlamento 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitete, metu pristatė Europos advokatūrų ir 
teisininkų draugijų tarybos (CCBE) nuomonę

https://evidence2e-codex.eu/
https://www.e-codex.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/events-hearings.html?id=20181112CHE05283
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/events-hearings.html?id=20181112CHE05283


pirma, klausimus, susijusius su teisininko ir kliento perduodamos informacijos konfidencialumo apsauga, teisminiu patvirtinimu, 
atsisakymo vykdyti nutartį pagrindais, pakankamo įtarimo būtinybe, duomenų subjektų informavimo svarba ir teisių gynyba 
(žr. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) nuomonę prisijungus prie šios nuorodos).

Po Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komiteto pirmininko, Europos Parlamento nario Claude 
Moraes pristatymo, posėdžio programoje buvo numatytas tyrimo dėl elektroninių įrodymų, kurį prašė atlikti LIBE, pristatymas, 
po kurio kalbas sakė aukšto lygio pranešėjai, atstovaujantys įvairiems subjektams, dirbantiems su elektroniniais įrodymais 
(teisėjams, prokurorams ir teisininkams, duomenų apsaugos ir pamatines teises ginančioms institucijoms ir organizacijoms bei 
telekomunikacijų ir interneto paslaugų teikėjams), kurie pasidalino savo patirtimi ir nuomonėmis apie elektroninių įrodymų bylas. 

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pasiūlymai, įtraukti į pavirtintą Tarybos Strategiją ir E. teisingumo 
veiksmų planą 2019-2023 m.

Neseniai Teisingumo ir vidaus reikalų taryba priėmė Strategiją ir Veiksmų planą dėl e. teisingumo plėtros 2019–2023 m. laikotarpiu. 
Šis Veiksmų planas apima du projektus, kurie yra grindžiami Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pateiktais 
pasiūlymais, kuriuos patvirtino  birželio mėn. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Nuolatinis komitetas.

Pirmasis projektas yra susijęs su advokatų duomenų baze „Find-a-Lawyer II“, t. y. advokato statuso patikrinimo sistemos 
sukūrimu (Veiksmų plano 18 puslapis). Šis veiksmas yra grindžiamas Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) 
pasiūlymu sukurti Europos lygmeniu veikiantį sąveikos sprendimą  teisininkų tapatybės nustatymui ir jų, kaip teisininkų vaidmens 
patikrinimui (įskaitant jų teisės vertis advokato veikla liudijimo galiojimo patikrinimą) elektroninėse tarpvalstybinėse teismų 
procedūrose.

Antrasis projektas yra susijęs su Dirbtiniu intelektu teisingumo srityje (Veiksmų plano 15 puslapis). Šis veiksmas apima Europos 
advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) pasiūlymą dėl teisininkų dirbtinio intelekto naudojimo ES vadovo.

Tai, kad šie pasiūlymai yra įtraukti į veiksmų planus reiškia, kad šių projektų įgyvendinimui bus skiriamas ES finansavimas. 
2019–2023 m. laikotarpiu dirbdama e. teisingumo srityje ES susitelks į tris pagrindinius tikslus, t. y. prieigos prie informacijos 
teisingumo srityje tobulinimas, tolesnis  teisminių ir neteisminių procesų skaitmeninimas siekiant sudaryti galimybes lengviau 
ir greičiau kreiptis į teismą ir nacionalinių e. teisingumo sistemų užtikrinimas ir techninis įgyvendinimas ir valdymas siekiant 
palengvinti valstybių narių sistemų sujungimą ir sąveiką.

Pirmosios Europos Chartijos dėl etikos principų naudojant dirbtinį intelektą teismų sistemose priėmimas

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) atidžiai sekė ir palankiai įvertino pirmąją Europos tekstą, kuriame 
numatomi etikos principai, susiję su dirbtinio intelekto (DI) naudojimu teismų sistemose, kurį priėmė Europos Tarybos Europos 
teisingumo veiksmingumo komisija (CEPEJ). 

Chartijoje pateikiama principų sistema, kuria gali remtis politikos formuotojai, teisės aktų leidėjai ir teisingumo sistemos 
darbuotojai, susiduriantys su greita DI plėtra nacionaliniuose teismų procesuose.

Europos Tarybos Europos teisingumo veiksmingumo komisijos (CEPEJ) nuomone, kuri yra išdėstyta Chartijoje, DI naudojimas 
teisingumo srityje gali padėti padidinti teismų darbo našumą ir kokybę; tai turi būti daroma atsakingai, taip, kad būtų užtikrinamos 
pamatinės teisės, visų pirma, laikantis Europos Žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) ir Europos Tarybos Konvencijos dėl asmenų 
apsaugos. Europos Tarybos Europos teisingumo veiksmingumo komisijai (CEPEJ) svarbu užtikrinti, kad DI liktų priemone, kuri 
yra naudojama teikiant visuotinės svarbos paslaugas, ir, kad DI būtų naudojamas gerbiant asmens teises.

Skaitykite visą pranešimą spaudai: Europos Taryba priima pirmąją Europos Chartiją dėl etikos principų naudojant dirbtinį 
intelektą teismų sistemose. 

AVOCATS.BE ir Lježo advokatūra yra pilnateisės pasaulinės koalicijos „Kartu prieš mirties bausmę“ narės jau daugiau kaip dešimt 
metų.

Kaip rodo pats organizacijos pavadinimas, Koalicijos tikslas yra suburti visus mirties bausmės panaikinimo iniciatyvų aktyvistus. 
Ši organizacija, kuriai pirmininkauja Robert Badinter, kas dvejus metus organizuoja pasaulinį kongresą, kuris suburia daugiau 
negu 1 500 dalyvių, tarp kurių, žinoma, yra ir teisininkai ir daugybė asmenybių (valstybės vadovai, Nobelio taikos premijos 
laureatai, buvę mirties bausme nuteistus kaliniai).

Šiais metais Kongresas vyks Briuselyje, penkiose skirtingose vietose, tačiau daugiausia Egmonto rūmuose, netoli „Palais de 
Justice“ (Teisingumo rūmų). Programa apima ne tik plenarines sesijas, bet ir darbinius seminarus, kultūrinius renginius ir keletą 
papildomų renginių, kuriuos organizuoja organizacijos partnerės.

7-ASIS PASAULINIS KONGRESAS PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ, KURIS BUS 
SURENGTAS BRIUSELYJE 2019 M. VASARIO 26 D. – 2019 M. KOVO 1 D.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20181019_CCBE-position-on-Commission-proposal-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-e-evidence.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12794-2018-REV-3/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11724-2018-REV-4/en/pdf
https://www.coe.int/en/web/cepej/home/
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808fed10
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808fed10
http://www.ecpm.org/en/
http://congres.ecpm.org/wp-content/uploads/2018/12/7th-World-Congress_Brussels2019_EN.pdf


Suomijos advokatūros asociacija sudarė tris darbo grupes tam, kad padėtų pasirengti šios profesijos atstovams ir Advokatūrai 
būsimiems iššūkiams.

Visų pirma, mes manome, kad teisininkių skaičius Suomijos advokatūroje (30 %) yra per mažas; jau žinome, kad jaunos teisininkės 
atsisako šios profesijos daugiausia dėl sunkumų ir kliūčių derinant darbą ir šeimos gyvenimą. Viena darbo grupė stengiasi rasti 
būdą kaip jauniems teisininkams (tiek moterims, tiek vyrams), advokatų kontoroms ir būsimiems teisininkams paaiškinti, kad 
ne tik gyvybiškai svarbu, bet ir įmanoma suderinti darbą ir gyvenimą mūsų profesijoje. Dėl to būtina pakeisti  praktiką ir ypač 
požiūrį į šią profesiją. Teisininkės taip pat turėtų būti skatinamos sudaryti partnerystės susitarimus ir tapti verslininkėmis, kas 
užtikrintų lankstesnes darbo valandas.

Antra, Advokatūra nori išsiaiškinti, ar jos taisyklės ir nuostatai vis dar yra visiškai galiojantys? Ar mes tiesiog nereguliuojame 
visko per daug? Ar mūsų normos vis dar yra būtinos ar mes turėtumėme atnaujinti savo normas tam, kad būtumėme labiau 
orientuoti į ateitį? Advokatūra nenori užkirti kelio naujiems pažangiems būdams teikti teisines paslaugas. Priešingai, ieškome 
naujų inovacijų, pavyzdžiui, derindami DI su advokatų kontorų teisinėmis naujovėmis. Todėl turime kritiškai įvertinti savo taisykles 
tam, kad įvertintumėme, kokios taisyklės yra vis dar svarbios ir galiojančios ir kokios ne.

Trečia, mūsų nariai patiria vis daugiau streso, susiduria su sunkumais palaikant protingą darbo krūvį ir kadangi jie bando įveikti 
šias problemas kartu, jiems reikia padėti išlikti sveikiems ir tinkamiems darbui. Advokatūra sudarė darbo grupę, kuri rastų būdus 
kaip padėti savo nariams, ypač atskirai praktikuojantiems specialistams, ir jauniems teisininkams, kurie susiduria su sunkumais 
derinant darbą ir gyvenimą, ir rastų daugiau priemonių, padedančių likti tinkamais darbui.   Vietos advokatūros ir teisininkų 
kolegos vaidina labai svarbų vaidmenį atpažįstant kolegą, kuriam reikia pagalbos, ir patariant jam ar jai ieškoti specialistų pagalbos.

Visos šios darbo grupės pateiks ataskaitas apie savo išvadas 2019 m. pabaigoje.

Minna Melender 
Suomijos advokatūros asociacijos 

Generalinė sekretorė

Kongreso metu bus aptariamos tokios temos kaip  mirties bausmės panaikinimo 
strategijos, kaip užkirsti kelią  mirties bausmės skaičiaus augimui, privatusis 
sektorius ir mirties bausmė, moterys ir mirties bausmė, lesbietės, gėjai, biseksualai 
ir transseksualai (LGBT) ir mirties bausmė, advokatūrų kova su mirties bausme ir t. t.

Registracija yra nemokama, bet privaloma.

Maždaug paskutinius 20 metų mirties bausmių skaičius palaipsniui mažėja. Tačiau 20 
000 žmonių vis dar laukia savo mirties bausmės 55 šalyse, kuriose mirties bausmė yra 
vis dar skiriama (palyginimui, 106 šalys panaikino mirties bausmę, šešios šalys skiria 
mirties bausmę tik išskirtinėmis aplinkybėmis, t. y. karas ar revoliucija, ir 31 šalis de 
facto panaikino mirties bausmę, t. y. nevykdė mirties bausmių mažiausiai 10 metų). 
Vis dėlto metai po metų 1 500 vyrų ir moterų kasmet yra įvykdoma mirties bausmė.

Dar daug ką reikia nuveikti.

Ir toliau kovokime. 
Patrick Henry

SUOMIJOS ADVOKATŪROS PROJEKTAI 2019 M.

http://congres.ecpm.org/en/registration-form/


2019 m. Danijos advokatūra ir teisininkų draugija  (Advokatsamfundet) švenčia savo 100-ąsias metines! „Advokatsamfundet“ 
buvo įkurta 1919 m. Aukščiausio Teismo teisininko Otto Liebe iniciatyva, ir apskritai ši organizacija buvo įkurta dėl 1919 m. spalio 
1 d. vykusios visapusiškos teismų reformos. Kompetencijos pasidalinimo principas (numatytas 1949 m. Konstitucijos įstatyme) 
pradėtas įgyvendinti tik po šios reformos. „Advokatsamfundet“ priklauso teisininkai,  kurie Danijoje eina pareigas „Advokat“ 
ir turi įgaliojimus užsiimti teisininko veikla Danijoje,  Grenlandijoje, Farerų salose arba užsienyje. Registracija organizacijoje 
„Advokatsamfundet“ yra privaloma ir šiandien organizacija turi apie 6 500 narių.  Tikslai, dėl kurių „Advokatsamfundet“ yra 
įsteigta, yra:

 » užtikrinti teisininkų nepriklausomumą ir sąžiningumą
 » užtikrinti ir vykdyti teisininkų pareigas ir įsipareigojimus
 » užtikrinti teisininkų profesinę kompetenciją; ir
 » dirbti taip, kad Danija būtų teisine valstybe.

Metinės bus švenčiamos visus 2019 metus. 2019 m. gegužės 24 d. vyks seminaras, kuriame kalbas sakys gerai žinomi šalies ir 
užsienio pranešėjai, o vakare vyks didžiulis šventinis renginys Karališkuosiuose operos rūmuose Kopenhagoje.

Taip pat „Advokatsamfundet“ paskelbs knygą, kurioje bus aprašyta 10 buvusių ir esamų teisininkų.  Knygoje daugiausia dėmesio 
bus skiriama Danijos teisininkų sąveikai ir Danijos draugijos plėtrai per paskutinius 100 metų ir ją išleis didžiausia Danijos 
spaustuvė „Gyldendal“. Knygos autorius yra istorikas ir buvęs didelio nacionalinio laikraščio vyriausiasis redaktorius ir joje 
aprašomas rimtas tyrimas, įkvepiantys pokalbiai, pateikiami provokuojantys portretai ir gilūs pamąstymai ir ją turėtų būti įdomu 
skaityti visiems žmonėms, kurie domisi Danijos draugijos plėtra per paskutinius 100 metų. Šiek tiek vėliau, 2019 m. rugsėjo mėn. 
„Advokatsamfundet“ pakvietė Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybą (CCBE) ir jos delegaciją į Kopenhagą, kurioje 
susirinks Nuolatinis komitetas.

2019 m. sausio 24 d. buvo paminėta  Paramos 
advokatams pavojuje diena, kuri šiais metais buvo skirta 
teisininkų situacijai Turkijoje. Šią dieną, kuri atsirado 
2010 m., bendrai organizuoja Europos demokratiškų 
advokatų asociacija (AED-EDL), Europos demokratijos 
ir žmogaus teisių advokatų asociacija (ELDH) ir Paramos 
advokatams pavojuje dienos fondas. Šia proga Europos 
advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) ir kitos 
teisininkų asociacijos ir advokatūros susirinko priešais 
Turkijos konsulatą  Briuselyje tam, kad palaikytų Turkijos 
teisininkus. Panašūs susibūrimai buvo surengti 22 
šalyse visame pasaulyje. Tai suteikė ir galimybę išsiųsti 
Konsulatui raštą, kurį pasirašė kelios organizacijos ir 
kuriuo buvo prašoma imtis priemonių siekiant užtikrinti, 
kad advokatai Turkijoje galėtų vykdyti savo profesionalią 
veiklą netrukdomai, be bauginimų, priekabiavimo ar netinkamo kišimosi. Nuo nepavykusio valstybės perversmo 2016 m. daugiau 
negu 1 500 Turkijos teisininkų buvo persekiojami, daugiau negu 590 teisininkų buvo areštuoti ir daugiau negu 200 teisininkų 
buvo nuteisti.

2019 m. vasario 28 d.  Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Nuolatinis 
komitetas Vienoje

2019 m. vasario 28 d.  2019 m. kovo 2 d. – 47-oji Europos prezidentų konferencija Vienoje

2019 m. kovo 29 d. Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) Nuolatinis 
komitetas Romoje

PARAMOS ADVOKATAMS PAVOJUJE DIENA

„ADVOKATSAMFUNDET“ ŠVENČIA SAVO 100-ĄSIAS METINES

ARTĖJANTYS ĮVYKIAI
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