CHAMBERS EUROPE 2018
Tarptautinis teisinis žinynas „Chambers & Partners“ paskelbė naujausius „Chambers Europe 2018“ 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“ 2018 m. reitinguose advokatų kontora PRIMUS vertinama tarp geriausių advokatų
kontorų Baltijos šalyse. Primus teisininkai taip pat aukštai vertinami atskirose teisės praktikos srityse.

Bankų ir finansų teisė
Pasak „Chambers Europe“, PRIMUS 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, apimančių skolų išieškojimo klausimus, srityse. Komanda turi patirties
finansų sandoriuose ir gali pasigirti stipriomis žiniomis reguliavimo klausimais, ji teikia konsultacijas finansų
institucijoms įėjimo į rinką ir išėjimo iš jos klausimais. Klientų ratą sudaro didieji bankai ir įvairių sektorių
įmonės, ypač energetikos.“
Kaip teigiama „Chambers Europe“ reitinguose, „klientai yra patenkinti bendradarbiavimu su komanda,
vertindami ją kaip „labai greitai reaguojančią ir patikimą, teikiančią savo paslaugas laiku.“
PRIMUS partnerė Latvijoje Sintija Radionova be turimos teisinės patirties taip pat vertinama už „strateginį
mąstymą ir derybų valdymo įgūdžius.“ Ji konsultuoja įvairiais klausimais, įskaitant finansavimo,
restruktūrizavimo ir bankroto klausimus bei ginčų sprendimą. Klientai vertina tai, jog ji „lengvai pasiekiama“
ir „tiksli“.

Įmonių ir komercinė teisė
PRIMUS 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.“
Šaltiniai giria komandos komercinį požiūrį, vienas klientas sako: „Jie yra tipiški sandorių vykdytojai –
siekiantys rasti geriausius sprendimus, apsaugančius klientą, ir tuo pačiu įgyvendinantys sprendimus,
užtikrinančius sandorio įvykdymą.“
Klientai taip pat pažymi komandos prieinamumą, teigdami, jog komanda yra „palaikanti ir lengvai pasiekiama“
bei „labai greita ir pakankamai lanksti.“
Remiantis „Chambers Europe“ apklausa, klientai teigia, jog partnerė Zane Eglīte-Fogele „dirba greitai bei
laikosi nustatytų terminų“ ir puikiai išmano nekilnojamojo turto sektoriaus specifiką. Ji nuolat kviečiama
vadovauti vykdant įvairius įmonių sandorius bei teisinio patikrinimo projektus, neseniai konsultavo „LR
Capital“ už 1,9 mln. EUR įsigyjant „Dubultu Poliklinika“ akcijų.“
Partnerė Sintija Radionova apibūdinama kaip „universali praktikė, vadovaujanti komandai įvairiose įmonių
ir komercinės teisės bylose, įskaitant pagalbą sandoriuose ir įmonės valdymo klausimais. Ji taip pat dalyvauja
sprendžiant finansų ir darbo teisės klausimus. „Rinka ją labai gerbia“, - sako vienas šaltinis.“
PRIMUS teisininkai Lietuvoje „konsultuoja įmonių teisės, susijungimų ir įsigijimų, nekilnojamojo turto,
komercinės teisės ir restruktūrizavimo klausimais. Pastaruoju metu kontora aktyviai konsultuoja klientus
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greitai vartojamų prekių (angl. FMCG), telekomunikacijų ir gamybos sektoriuose. Teikia vietos teisės
konsultavimo paslaugas daugeliui didelių tarptautinių ir regioninių įmonių, vykdančių veiklą Lietuvoje.“
Vadovaujantis partneris Lietuvoje Robert Juodka „vadovauja praktikos grupei ir konsultuoja klientus įvairiais
įmonių ir komercinės teisės klausimais. „Jis vadovaujasi į verslą orientuotu požiūriu, yra labai atviras ir lengvai
bendraujantis“, - teigia klientas. Jis puikiai kalba estiškai ir yra aktyvus Estijos bendruomenės Lietuvoje
narys.“

Ginčų sprendimas
Anot „Chambers Europe“ teisinio žinyno, PRIMUS Latvijos biuro ginčų sprendimo praktikos grupė yra
„gerbiama komanda dalyvaujanti sprendžiant didelio masto skolų išieškojimo ir bankroto bylas. Taip pat
nuolat dalyvauja sprendžiant mokestinius ir statybų ginčus bei konsultuoja klausimais, susijusias su garbės
ir orumo įžeidimu. Teikia teisines konsultacijas ekonominių nusikaltimų bylose. Atstovauja įvairias vietos ir
regiono įmones, turi didelės patirties konsultuojant logistikos, finansų ir transporto sektoriuose veikiančias
įmones.“
Remiantis apklausa, „klientai vertina komandos reagavimo greitį. Vienas klientas itin vertina „jiems paskirtų
teisininkų pasiekiamumą – nesvarbu, kuri diena ar koks laikas bebūtų, aš galiu iškart su jais susisiekti ir jie
išsprendžia bet kokią problemą.“
Partneris Mārtiņš Mežinskis vertinamas už teikiamas konsultacijas „įvairiuose ginčuose, atstovaujant
klientams civilinėse ir administracinėse bylose. Vienas iš šaltinių giria advokato „labai gerą patirtį bylinėjimosi
srityje“, pažymėdamas jo „atkaklumą ir žinias.“
Pasak „Chambers Europe“, „dėmesio verta ginčų sprendimų praktikos grupė“ PRIMUS Lietuvos biure yra
„aktyvi sprendžiant bylinėjimosi ir tarptautinio arbitražo bylas, atstovaujant vietos ir Baltijos regiono įmonėms.
Sprendžia įvairius ginčus, įskaitant viešųjų pirkimų, draudimo ir darbo, taip pat ginčytinas komercines ir
statybų bylas. Iš kitų išsiskiria patirtimi sprendžiant sporto ginčus ir arbitražo bylas, turi patirties sprendžiant
bankroto ir akcininkų ginčus.“
Klientai yra „sužavėti į verslą orientuotomis komandos konsultacijomis, vienas šaltinis giria teisininkų
gebėjimus „labai greitai suvokti technines subtilybes“, o kitas teigia: „Jie iniciatyvūs ir teikiantys praktiškus,
konkrečius ir įgyvendinamus pasiūlymus.“
Partneris ir ginčų sprendimo praktikos grupės vadovas Marius Devyžis „pakyla reitinguose dėl augančio
klientų skaičiaus ir teigiamų atsiliepimų. Jis vertinamas už „lengvą ir paprastą bendravimą“, vienas klientas
taip pat pažymi, jog jis „visuomet pasiūlo keletą situacijos sprendimo pasirinkimų.“ Marius dalyvauja
sprendžiant įvairius komercinius ginčus.“

Darbo teisė
PRIMUS darbo teisės praktikos grupė Latvijoje yra „vertinama darbo teisės komanda, konsultuojanti įvairiais
ginčytinais ir patariamaisiais klausimais pagrindinius klientus – dideles vietos ir regionines įmones. Teikiamos
teisinės konsultacijos apima tokius darbo teisės aspektus kaip tarptautinių kompanijų įvairūs įėjimo į rinką ir
išėjimo ir jos aspektai, įskaitant masinius atleidimus ir kolektyvinio darbo sutartis. Teikia konsultacijas
bendraisiais reguliavimo klausimais, įskaitant klausimus, susijusius su valdybos nariais ir bendrovės akcijų
suteikimu darbuotojams. Taip pat dalyvauja sprendžiant darbo ginčus ir tyrimus.“
Komanda vertinama už „puikų klientų aptarnavimą, klientai teisininkus apibūdina kaip „labai atsidavusius“ ir
teikiančius „tikslius patarimus.“
Partnerė Sintija Radionova nurodoma kaip „patyrusi praktikė, kuri ypač vertinama už atstovavimą klientams
darbo ginčuose. Ji taip pat teikia teisinę pagalbą neginčytinais klausimais, įskaitant darbo teisės aspektus
verslo reorganizavimo ir darbo sutarčių klausimais.“
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Nekilnojamojo turto teisė
Anot „Chambers Europe“ žinyno, PRIMUS 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, gyvenamuoju turtu ir logistikos objektais. Taip pat
sprendžia ginčus dėl statybų sutarčių nevykdymo. Klientų ratą sudaro nekilnojamojo turto vystytojai, fondai
ir kiti investuotojai.“
Šaltiniai vertina komandos klientų aptarnavimą: „Jie yra palaikantys ir lengvai pasiekiami.“
Partnerė Kristīne Gaigule-Šāvēja šiemet pirmą kartą reitinguose vertinama kaip „perspektyvi teisininkė
remiantis stipriu klientų ir konkurentų palaikymu. Ji žinoma už darbą statybų, nekilnojamojo turto susijungimų
ir įsigijimų sandoriuose, taip pat konsultacijas rengiant komercinės paskirties nuomos sutartis. „Ji visuomet
žino, kaip pasiekti abiem pusėms priimtiną rezultatą“, - sako klientas.“

Mokesčių teisė
PRIMUS mokesčių teisės praktikos grupė Latvijoje apibūdinama kaip “aktyvi mokesčių teisės grupė,
atstovaujanti vietinius prekių ženklus, tarptautines kompanijas ir fizinius asmenis. Turi reikšmingos patirties
bendro pobūdžio konsultavimo ir reguliavimo klausimais, konsultuoja mokesčių struktūros, mokestinio
patikrinimo ir teisiniais aspektais akcijų pasirinkimo sandoriuose. Turi patirties PVM ir pelno mokesčių
klausimais. Teisinės paslaugos taip pat apima ir ginčytinų mokestinių klausimų sprendimą.“
Šaltiniai vertina į klientą orientuotą komandos požiūrį: „Jie labai geri. Teikė mums teisines išvadas ir paaiškino
visas vėliau kilusias abejones.“
Mokesčių grupės vadovė ir sertifikuota mokesčių konsultantė Ingūna Ābele yra pagrindinis kontaktinis
asmuo mokesčių klausimais Latvijos biure.

