CHAMBERS EUROPE 2019
Tarptautinis teisinis žinynas „Chambers & Partners“ paskelbė naujausius „Chambers Europe
2019“ reitingus. Žinynas vertina advokatų kontorų darbą 53 Europos jurisdikcijose.
„Chambers“ žinynas sudarytas įvertinus tūkstančius interviu, kuriuos atlieka didelė tyrėjų
komanda, o sudaryti reitingai pasaulyje vertinami kaip objektyvūs geriausių pasaulyje
advokatų ir advokatų kontorų įvertinimai.
„Chambers Europe“ 2019 m. reitinguose advokatų kontorų DERLING PRIMUS ir PRIMUS
DERLING aljansas vertinamas tarp geriausių advokatų kontorų Baltijos šalyse. Kontorų
teisininkai taip pat aukštai vertinami atskirose teisės praktikos srityse.
Advokatų kontorų aljansas patenka į geriausių advokatų kontorų Baltijos šalyse TOP3 įmonių
ir komercinės teisės srityje ir yra apibūdinamas kaip “dėmesio verta komanda, konsultuojanti
verslo restruktūrizavimo ir įmonių susijungimo bei įsigijimo klausimais Baltijos regione.
Komanda dirba su vietos ir tarptautiniais klientais iš infrastruktūros, mažmeninės prekybos ir
bankų sektorių, turi patirties dirbant su telekomunikacijų bendrovėmis.”
Vadovaujantis partneris Lietuvoje Robert Juodka, partnerė Sintija Radionova – Latvijoje ir
Rolan Jankelevitš – Estijoje nurodomi kaip pagrindiniai kontaktiniai asmenys.

Bankų ir finansų teisė
DERLING PRIMUS Estijoje yra „tvirta komanda aktyviai konsultuojanti įvairiais reguliavimo ir
kasdieniais teisiniais klausimais. Taip pat teikia teisinę pagalbą finansavimo sandoriuose,
įskaitant konsultacijas sutarčių ir kapitalo rinkų klausimais. Konsultuoja sandoriuose,
vykstančiuose tarp kelių valstybių. Klientų sąraše - vietiniai ir tarptautiniai bankai, valdžios
institucijos ir įmonės.“
Klientai vertina komandos pasirengimo lygį. Vienas jų nurodo „patogiai pritaikymas teisines
paslaugas,“ pridėdamas, jog teisininkai „išsiaiškina detales ir numato įvairius scenarijus ir
sprendimo variantus tam, kad įvertintų visus sprendžiamos problemos aspektus.“
Apklausos šaltiniai teigia, jog partneris Andres Siigur „kreipia dėmesį į detales, yra labai
darbštus ir puikiai išmano reguliacinę sistemą.“ Jis konsultuoja klientus kapitalo rinkų sandorių
ir projektų finansavimo klausimais. Jis taip pat puikiai išmano ir konsultuoja privataus kapitalo
ir rizikos kapitalo klausimais.
Vadovaujantis partneris Estijoje Hannes Vallikivi turi sėkmingos patirties konsultuojant
žinomas finansų bendroves reguliavimo bei sandorių finansavimo klausimais.
Pasak „Chambers Europe“, PRIMUS DERLING Latvijos biuro bankų ir finansų teisės praktikos
grupė vertinama kaip „dėmesio verta komanda, konsultuojanti įvairiais ginčytinais ir
neginčytinais klausimais. Komanda ypač aktyvi finansinio restruktūrizavimo ir ginčų srityse.
Komanda turi patirties finansų sandoriuose ir gali pasigirti stipriomis žiniomis reguliavimo
klausimais. Klientų sąraše - vietos bankai ir įvairių sektorių - IT, energetikos, transporto įmonės.“
Partnerė Sintija Radionova vertinama už darbą bankų ir finansų teisiniais klausimais. Ji gali
pasigirti plačia praktika bankų ir finansų teisės srityje, apimančia sandorių ir reguliavimo
klausimus.
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Įmonių ir komercinė teisė
DERLING PRIMUS komanda Estijoje pripažįstama, kaip „siūlanti platų teisinių paslaugų
spektrą. Komanda konsultuoja užsienio ir vietos klientus valdymo ir komercinės teisės
klausimais, susijusiais su filialų Estijoje steigimu ar veiklos tęstinumu. Teisininkai padeda
struktūrizuoti įmonių sandorius, įskaitant svarbiausius pavedimus, susijusius su investicijomis
iš pardavėjo pusės. Turi įspūdingą klientų bazę, apimančią finansinių paslaugų, IT ir transporto
sektoriaus bendroves.“
Apklausos šaltiniai išskiria į klientą orientuotą požiūrį kaip svarbiausią kontoros stiprybę.
Vienas šaltinis teigia, kad „teisininkai yra labai praktiški ir greitai reaguojantys,“ pridėdamas:
„Jie tikrai išmano mūsų verslą.“
Kitas šaltinis pabrėžia komandos reagavimo greitį, teigdamas: „Jie labai greiti, efektyvūs ir
eina tiesiai prie reikalo.“
Vadovaujantis partneris Estijoje Hannes Vallikivi konsultuoja tiek vietinius įmonių akcininkus,
tiek ir tarptautines bendroves įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose. Jis ypač vertinamas
dėl savo svarbios pozicijos Estijos advokatūroje ir stiprių derybinių įgūdžių.
Partneris Rolan Jankelevitš vadovauja įmonių ir komercinės teisės grupei ir teikia
konsultacijas tiek vietiniuose, tiek užsienio įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose. Klientai
vertina jo dėmesingumą detalėms, vienas jų teigia, jog Rolan yra „labai atidus ir nepalieka
jokių neužbaigtų darbų“. „Jis itin darbštus ir orientuotas į rezultatą“, teigia vienas apklausos
dalyvis, kitas apibūdina R. Jankelevitš kaip „pasiekiamą ir kūrybingą“ advokatą.
PRIMUS DERLING Latvijos įmonių teisės praktikos grupė yra „puikiai vertinama komanda,
turinti augantį pripažinimą už visapusišką darbą susijungimų ir įsigijimų sandoriuose. Nuolat
dalyvauja teisinio patikrinimo projektuose. Taip pat konsultuoja bendraisiais įmonių ir
mokesčių teisės klausimais, įskaitant įėjimo į rinką ir įmonių valdymo aspektus, turi patirties
vykdant reorganizacijas tarpvalstybiniu lygmeniu. Tarp kontoros klientų yra žinomų vietos ir
tarptautinių organizacijų, investicinių bendrovių bei mažmeninės prekybos ir transporto
sektoriuose veikiančių įmonių.“
“Norime pažymėti, kad jie teikia geriausios kokybės paslaugas, jei vertintume tris svarbiausius
komponentus – laiką, pinigus ir darbą,” sako vienas sužavėtas klientas.
Partnerė Kristīne Gaigule-Šāvēja šių metų reitinguose vertinama už teigiamus rinkos dalyvių
įvertinimus ir aktyvesnę veiklą įmonių ir komercinės teisės srityje. Apklausos šaltinių ji
vertinama kaip „visuomet lanksti aptarti naujas galimybes ir pasiruošusi teikti greitus
sprendimus.“
Partnerė Sintija Radionova vertinama kaip teisės praktikė, turinti didelę patirtį įmonių
sandorių ir valdymo klausimais. Ji nuolat konsultuoja klientus, veikiančius finansinių paslaugų
ir nekilnojamojo turto sektoriuose. Vienas sužavėtas apklausos dalyvis pabrėžė, jo ji yra
„orientuota į detales ir labai greita“.
Partnerė Zane Eglīte-Fogele gerai vertinama kaip turinti patirties įmonių teisės srityje, nuolat
konsultuojanti tarptautinius klientus vietos įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose. Ji taip
pat turi patirties kapitalo rinkų ir įmonių restruktūrizavimo srityse.
PRIMUS DERLING teisininkai Lietuvoje „konsultuoja įmonių teisės, susijungimų ir įsigijimų,
nekilnojamojo turto, komercinės teisės ir restruktūrizavimo klausimais. Pastaruoju metu
kontora aktyviai konsultuoja klientus, dirbančius energetikos ir gamtos išteklių,
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telekomunikacijų ir gamybos sektoriuose. Teikia vietos teisės konsultavimo paslaugas
daugeliui didelių tarptautinių įmonių, vykdančių veiklą Lietuvoje. Taip pat nuolat konsultuoja
įėjimo į rinką klausimais.“
Partnerė Giedrė Dailidėnaitė šiemet yra reitinguojama dėl augančio žinomumo rinkoje. Ji
konsultuoja tarptautinius ir vietos klientus įmonių susijungimo ir įsigijimo sandoriuose, įėjimo į
rinką ir atitikties klausimais.
Vadovaujantis partneris Lietuvoje Robert Juodka atstovauja klientams įvairiais verslo ir
komerciniais klausimais. Šaltiniai vertina jo gebėjimą apjungti „teisės kompetencijas su
patikimu, komerciniu ir praktiniu požiūriu“. Jis konsultavo bendrovę „PKP Energetyka“ įėjimo į
Lietuvos rinką klausimais. Robertas laisvai kalba estiškai ir yra Estijos prekybos rūmų
Lietuvoje pirmininkas.

Ginčų sprendimas
Patyrusi DERLING PRIMUS komanda Estijoje, anot „Chambers Europe“, yra “patyrusi
komanda, stipri mokesčių ir konkurencijos teisės ginčų srityje. Ekonominių nusikaltimų bylos
yra papildoma kontoros veiklos sritis. Gali pasigirti patirtimi įvairiuose komerciniuose ginčuose,
įskaitant valdybos ginčus, sutartinius ginčus bei bankroto bylas. Kontoros klientų sąraše yra
stambūs energetikos, nekilnojamojo turto ir statybų bei bankų ir finansų sektoriaus žaidėjai.“
Šaltiniai išskiria teisininkų „gebėjimą numatyti problemas,“ ir teigia, jog „jie yra greitai
reaguojantys, supranta mūsų problemas ir pasitelkdami savo patirtį padeda rasti mums
optimalius sprendimus.“
Partneris Elmer Muna konsultuoja verslo klientus ir valstybines įstaigas įvairiais
administracinių ir komercinių ginčų klausimais. Jis taip pat sulaukia dėmesio už teisinį darbą
ekonominių nusikaltimų srityje.
Parneris Erki Kergandberg atstovauja vietos klientams administracinėse, komercinėse ir
baudžiamosiose bylose. Jis pelnė rinkos dalyvių pagyrimų už nuoseklų dalyvavimą daugelyje
kontoros projektų, o klientai teigia, kad jis „visuomet pasiekiamas, kai reikia.“
Anot „Chambers Europe“, PRIMUS DERLING Latvijos biuro ginčų sprendimo praktikos grupė
„konsultuoja ir atstovauja vietos ir regiono įmonėms įvairiuose komerciniuose ginčuose,
apimančiuose skolų išieškojimus, nemokumo ir sutartinius klausimus. Taip pat konsultuoja
klausimais, susijusiais su mokesčiais ir statybomis, turi patirties darbo ginčų srityje.“
Partneris Mārtiņš Mežinskis yra vienas iš ginčų sprendimo praktikos grupės vadovų. Jis
atstovauja klientams komercinėse bylose, gindamas tiek vietos, tiek ir tarptautines bendroves.
Jis taip pat turi patirties įmonių ginčų srityje bei sprendžiant ginčus tarp akcininkų.
Pasak „Chambers Europe“, ginčų sprendimo praktikos grupė PRIMUS DERLING Lietuvos
biure „atstovauja vietos ir regiono įmones įvairaus pobūdžio bylose, apimančiose viešųjų
pirkimų, draudimo ir sutartinius ginčus. Jie atstovauja energetikos sektoriaus klientams,
neseniai kontoros klientais tapo energetikos sektoriuje veikianti bendrovė „Topray Solar“. Taip
pat vertinama už patirtį tarptautinių arbitražų srityje.“
Apklausos šaltiniai vertina komandą už klientų aptarnavimo kokybę, vienas šaltinių pažymi:
„Mes vertiname efektyvius atsakymus ir pagalbą.“
Partneris Marius Devyžis sulaukia pagyrų už patirtį sporto ginčuose. Jo plataus masto
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praktika apima ginčus, susijusius su sutartimis, įmonių akcininkais ir konkurencijos teise.

Darbo teisė
DERLING PRIMUS Estijoje komandos patirtis apima darbo ginčus, privatumo ir duomenų
apsaugos klausimus bei tarpvalstybinius apmokestinimo klausimus. Kontora taip pat
konsultuoja darbuotojų perkėlimo ir imigracijos klausimais. Teisininkai konsultuoja įspūdingą
skaičių tarptautinių klientų, daugiausia dirbančių informacinių technologijų, logistikos ir
farmacijos sektoriuose.
Partneris Toomas Taube yra „labai geras specialistas“, kuris konsultuoja įvairiais darbo teisės
klausimais, apimančiais darbo santykių nutraukimą, ginčus ir personalo reorganizacijas.
PRIMUS DERLING darbo teisės praktikos grupė Latvijoje yra vertinama kaip „dėmesio verta
darbo teisės komanda, kuri sprendžia įvairius ginčytinus ir neginčytinus klausimus.
Konsultuoja klientus darbo ginčų, tyrimų ir įėjimo į rinką klausimais. Taip pat turi patirties
teikiant teisines paslaugas darbo sutarčių, kolektyvinių atleidimų klausimais bei darbo santykių
nutraukimo bylose.“
Komanda vertinama už „puikų požiūrį, gerą komunikaciją ir inovatyvias idėjas.“
Partnerė Sintija Radionova vertinama už patirtį darbo ginčų srityje. Ji taip pat teikia teisinę
pagalbą neginčytinais klausimais, įskaitant darbo teisės aspektus verslo reorganizavimo ir
darbo sutarčių klausimais.

Intelektinės nuosavybės teisė
DERLING PRIMUS Estijoje partneris Toomas Taube konsultuoja klientus prekių ženklų
registracijos ir jų pažeidimų klausimais bei atstovauja klientus su prekių ženklais susijusiuose
ginčuose. „Jis yra itin patyręs teisininkas su kuriuo malonu dirbti. Aš jį rekomenduočiau
visiems, kurie turi problemų, susijusių su prekių ženklų ar IP klausimais Estijoje,“ teigia vienas
sužavėtas šaltinis.

Nekilnojamojo turto teisė
Anot „Chambers Europe“ žinyno, PRIMUS DERLING biuras Latvijoje yra „populiarus vietinių
klientų pasirinkimas sprendžiant nekilnojamojo turto įsigijimo ir nuomos sutarčių derybų
klausimus. Turi patirties statybų ir plėtros projektuose, įskaitant tuos, kurie susiję su
energetika. Taip pat sprendžia ginčus dėl statybų sutarčių nevykdymo. Klientų ratą sudaro
nekilnojamojo turto vystytojai, fondai ir kiti investuotojai.“
Partnerė Kristīne Gaigule-Šāvēja konsultuoja klientus, vykdančius statybų projektus,
nekilnojamojo turto sandoriuose bei nuomos sutarčių klausimais.
Vadovaujantis partneris Lietuvoje Robert Juodka vertinamas kaip pripažintas praktikas
nekilnojamojo turto teisės srityje.
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Mokesčių teisė
PRIMUS DERLING mokesčių teisės praktikos grupė Latvijoje apibūdinama kaip “aktyvi
mokesčių teisės grupė, atstovaujanti vietinius prekių ženklus, Europos šalių bendroves ir
fizinius asmenis. Konsultuoja reguliavimo klausimais, mokestinių patikrinimų ir teisiniais
aspektais akcijų pasirinkimo sandoriuose. Turi patirties PVM ir pelno mokesčių klausimais.
Teisinės paslaugos taip pat apima ir ginčytinų mokestinių klausimų sprendimą.“
Klientai teigia: „Mūsų nuomonė apie PRIMUS yra labai gera,“ pažymėdami, jog „jie pasižymi
žiniomis, savalaikiškumu ir klientų poreikių supratimu.“
Mokesčių grupės vadovė ir sertifikuota mokesčių konsultantė Ingūna Ābele yra nurodoma
kaip pagrindinis kontaktinis asmuo mokesčių klausimais Latvijos biure.
Šaltinis: „Chambers & Partners“
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