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PAKEITIMAI
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Bendrovės akcijų išpirkimas ar pardavimas

IŠPIRKIMO TEISĖ - akcininkas, veikdamas savarankiškai ar kartu su kitais sutartinai veikiančiais asmenimis, įsigijęs ne

mažiau kaip 95 % balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių bendrovės akcijų galės reikalauti kitų

bendrovės akcininkų parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, o pastarieji privalės šias akcijas parduoti

daugumos akcininkui.

IŠPIRKIMO PAREIGA - mažumos akcininkas turės teisę reikalauti daugumos akcininko išpirkti mažumos akcininko

turimas bendrovės akcijas, o daugumos akcininkas privalės šias akcijas išpirkti.

3 MĖNESIAI – per tiek laiko galės būti inicijuotas akcijų išpirkimas, nuo dienos, kai bendrovės akcininkas įgyja ne 

mažiau kaip 95 % balsų visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Šis terminas yra mažojo akcininko interesų saugiklis, kuomet daugumos akcininkui užkertama galimybė manipuliuoti 

laike ir laukti bendrovės akcijų vertės sumažėjimo. 

Be to, akcininkas, neįvykdęs pareigos išpirkti akcijas ir neužginčijęs akcijų išpirkimo kainos, privalės sumokėti 10 

procentų metinių palūkanų nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas.

Akcijos išpirkimo vertę nustatys nepriklausomas turto vertintojas. Siūloma akcijos išpirkimo kaina turės būti teisinga. 

Įstatymas teisingumo sąvokos neapibrėžia. Kas yra teisinga, parodys praktika.

Galioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d. 
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Patogesnė akcininkų susirinkimų 

organizavimo tvarka

Akcininkas ar akcininkų grupė (ne mažiau kaip 10% visų balsų bendrovėje) turi teisę pareikalauti, kad būtų sudaryta

teisė dalyvauti akcininkų susirinkime ir balsuoti jame elektroninių ryšių priemonėmis, o bendrovė privalės šį reikalavimą

patenkinti.

Esant visų akcininkų pritarimui bendrovės įstatuose galima numatyti, jog akcininkų susirinkime dalyvaujama ir

balsuojama tik elektroninių ryšių priemonėmis. Tačiau bendrovės įstatuose galima numatyti ir kitus akcininkų

susirinkimo organizavimo būdus ir tvarką.

Akcininkų susirinkimo protokolas turi būti surašomas per 7 dienas. Tuo atveju, jeigu vyko nuotolinis susirinkimas,

elektroniniu būdu pasirašyti protokolą galima tik kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Bendrovės vadovas (arba valdyba), turi patvirtinti dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime

elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašą.

Apraše turėtų būti aptarti:

A) reikalavimai dalyvaujančių asmenų tapatybei nustatyti;

B) reikalavimai perduodamos informacijos saugumui užtikrinti;

C) Techniniai reikalavimai įrangai ir naudojamai programinei įrangai, komunikacijos tvarka, registracijos vykdymas,

balsavimo tvarka, slapto balsavimo tvarka, balsų skaičiavimo tvarka, įrašo darymas ir kiti techniniai klausimai.
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Mažesnis UAB įstatinio kapitalo dydis

Esamas įstatinio kapitalo dydis – 2500 EUR.

Įsigaliojus pakeitimams, įstatinio kapitalo dydis bus 1000 EUR. 
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Pirmumo teisės netaikymo galimybė

Akcininkas, ketinantis parduoti bendrovės akcijas, turi pasiūlyti šias akcijas įsigyti kitam

tos bendrovės akcininkui. Jeigu akcininkas atsisako pirkti, tik tuomet parduodantis akcijas

akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra akcijas parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo

nurodyta jo pranešime apie ketinimą parduoti akcijas bet kokiam trečiajam asmeniui.

Bendrovės įstatuose galima numatyti kitokią pirmumo teisės atsisakymo tvarką, tačiau

visiško pirmumo teisės atsisakymo įtvirtinto nebuvo.

Įsigaliojus pakeitimui, įstatuose bus galima numatyti, kad pirmumo teisė uždarosios

akcinės bendrovės akcijų pardavimo atveju yra netaikoma.
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BDAR VIRAŽAI
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Klientų biometrinių duomenų tvarkymas 

Pvz. praėjimo kontrolė į patalpas su piršto antspaudu). Klientui reikia sudaryti

galimybę pasirinkti alternatyvą pateikti į patalpas (pvz. su kortele, raktu ir pan.), kitu

atveju, nors ir duodamas sutikimas, nėra laikomas savanoriškas sutikimas (Jei

klientai (duomenų subjektai) neturi laisvo pasirinkimo, toks sutikimas nėra laikomas

duotu laisva valia, atitinkamai ir sutikimo pagrindu surinktų biometrinių duomenų

tvarkymas yra laikomas neteisėtu.).

Žinoma, prieš tvarkant tokius duomenis reikia atlikti ir kitus veiksmus – „prieš

pradėdama tvarkyti biometrinius duomenis, įmonė nebuvo atlikusi poveikio

duomenų apsaugai vertinimo, netvarkė ir veiklos įrašų (t. y. už BDAR 5 str. 1 d. a p.,

9 str. 1 d., 13 str. 1–2 d., 30 str. 1 ir 3 d., 35 str. 1 d. ir 3 d. b p. nuostatų pažeidimus“

SKIRTA 6.000 EUR BAUDA. Už tai, taip pat, buvo nubaustas ir Vs fitness sporto

klubas. Skirta 20.000 EUR bauda.
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Darbuotojų soc. tinklų paskyros

Darbuotojas atleistas, nes darbo kompiuteryje darbdavys pamatė

susirašinėjimą, kuris buvo prieštaringas įmonės veiklai.

Inspekcija skundą pripažino pagrįstu ir sprendė, kad Įmonė pareiškėjos

asmeninį susirašinėjimą socialiniame tinkle tvarkė (peržiūrėjo ir panaudojo,

inicijuojant drausminės atsakomybės taikymo procedūrą), nesant tam nė vienos

teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

Kalbant ir apie darbuotojų sekimą / kontrolę (pvz. el. laiškų). Galima bet, turi

būti parengtos tvarkos, darbuotojai informuoti ir t.t.
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Tiesioginė rinkodara SPA Vilnius

Apsistojus Įmonės valdomame viešbutyje, Įmonė į pareiškėjo elektroninio pašto

dėžutę ėmė siųsti reklaminius pranešimus. Pareiškėjas pažymėjo, kad Įmonė

nesuteikė galimybės nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės

rinkodaros tikslu

Kadangi Įmonė sudarė asmenims, įskaitant ir pareiškėjui, galimybę atlikti viešbučio

rezervaciją tik kartu sutinkant gauti ir tiesioginės rinkodaros pranešimus

(naujienlaiškius), Inspekcija konstatavo pažeidimą.

Kitaip tariant, turi gauti kliento realų, išankstinį / savanorišką sutikimą. Bet tokio

nebuvo, nes klientas negalėjo išreikšti tokio nesutikimo. Sutikimą reikia gauti aktyviu

veiksmu (pvz. pačiam pažymint varnelę).

Skirtas įspėjimas.
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BDAR Nr. 1

Duomenų rinkimas pagal teisės aktų nurodymus (Vilniaus darželių byla).

Teismai konstatavo, kad net jeigu tam tikri teisės aktai numato rinkti tam tikrus

duomenis, visada pirmiausiai reikia įsivertinti ar tai neprieštarauja BDAR. Kitaip

tariant, renkant tam tikrus duomenis, negalima aklai vadovautis nacionaliniais

teisės aktais.

Jeigu kyla abejonės, reikia konsultuotis su VDAI, ar teisininkais, nes skundo

atveju, grėsmė gauti baudą.

Darželiai nebuvo nubausti, gautas įspėjimas.
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Slapukų mitai

„Galima uždėti sutikimo varnelę iš anksto dėl slapukų naudojimo“ (ne, reikia pačiam vartotojui

uždėti);

„Galima palikti mygtuką sutinku dėl visų, o jeigu netinka vėliau galės keisti“ (ne, dėl kiekvienos

grupės slapukų reikia gauti atskirą sutikimą);

„Įmonės teisėtas interesas aukščiau už vartotojo, todėl galime slapukus rinkti šiuo pagrindu“

(ne, vartotojas turi duoti sutikimą visais atvejais, nebent tai būtinieji slapukai);

„Surašykime, kad visi slapukai būtinieji ir bus gerai“ (galima, bet skundo atveju teks pagrįsti)

„Jeigu nėra techninių galimybių ar kainuoja brangiai, slapukus galima naudoti ir be sutikimo“

(ne, jeigu negali užtikrinti, nenaudok iš viso, IT nenori dirbti ir palieka įmones ant ledo, tai

grubus pažeidimas).
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Duomenų subjekto prašymas ištrinti jo 

asmens duomenis

Savivaldybės darbuotojai itin supyko gavę “vieno sakinio” prašymą ištrinti

asmens duomenis. Todėl nusprendė tokį asmenį “pamokyti”. Nurodė, kad

prašymas turi atitikti VDAI rekomendacijas, todėl atmetė bei uždėjo varnelę,

kad prašymas išnagrinėtas

Asmuo su skundu, kreipėsi į VDAI. Tiek VDAI, tiek teismai sukritikavo

savivaldybės veiksmus ir konstatavo, jog buvo pažeisti BDAR reikalavimai,

nurodė, jog duomenų valdytojai neturėtų suabsoliutinti prašymo formos ir jo

turinio. Tai, kad prašymas nebuvo tinkamai suformuluotas dokumento formos

prasme, negali būti kliūtis tokio prašymo nenagrinėti.

BDAR konkrečios prašymo formos ir turinio nenustato, o VDAI rekomendacijų

dėl prašymo ir formos turinio reikalavimų nėra privaloma laikytis.

Advokatų profesinė bendrija „Avocad“ 13



Teisė būti pamirštam... Bažnyčioje

Asmuo siekė pasinaudoti BDAR įtvirtinta "teise būti pamirštam" bei reikalavo ištrinti įrašą

apie krikštą, nes jo manymu, jis niekada nebuvo davęs sutikimo tvarkyti jo asmens

duomenis ir atšaukia tėvų duotą sutikimą.

Kaip papildomas argumentas buvo toks, kad toks įrašas asmenį verčia praktikuoti religiją,

nors jis yra oficialiai išstojęs iš bažnyčios bendruomenės.

Slovėnijos teismas konstatavo, jog toks prašymas nepagrįstas.

Teismo vertinimu, pagal valstybės teisinį reguliavimą bažnyčios renkama medžiaga turi

archyvinei medžiagai būdingų požymių ir jai taikomi pastovumo bei vientisumo principai.

Teismo nuomone, tokie įrašai yra svarbūs archyvavimo tikslais viešojo intereso labui.

Išimtys taikomos, jeigu asmens duomenų tvarkymas būtinas archyvavimo tikslais viešojo

intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais.
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230.000 EUR baudą skyrė Suomijos duomenų apsaugos inspekcija už tai, kad

buvo renkami darbuotojų sveikatos duomenis nesant tam teisinio pagrindo.

45.000 EUR baudą skyrė Lenkijos BDAR prievaizdai, už tai, kad el.laiškas buvo

išsiųstas ne tam adresatui. O tai yra duomenų nutekinimas. Nebuvo imtasi jokių

veiksmų.
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DUOMENŲ NUTEKINIMAS / PAVOGTI DUOMENYS

ATSAKOMYBĖ
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72 val. 

Kodėl yra taip svarbu apie pažeidimus pranešti per 72 val.? 

Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo, jei dėl jo laiku nesiimama tinkamų priemonių, fiziniai
asmenys gali:

- patirti turtinę ar neturtinę žalą;

- prarasti savo asmens duomenų kontrolę;

- patirti teisių apribojimą, gali būti pavogta ar suklastota jo asmens tapatybė;

- patirti finansinių nuostolių;

- gali būti pakenkta jo reputacijai, prarastas asmens duomenų, kurie saugomi profesine paslaptimi,
konfidencialumas ir kt.

Vos sužinojęs, kad padarytas asmens duomenų saugumo pažeidimus, duomenų valdytojas turėtų
pranešti kompetentingai priežiūros institucijai praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms. Taip pat
informuojami visi asmenys, kurių duomenys buvo atskleisti.

Galima ir nepranešti, jeigu duomenų valdytojas mano, kad žalos nebus padaryta, tačiau tam reikia
turėti tvirtus argumentus.

Pvz. Nyderlandų asmens duomenų apsaugos tarnyba skyrė 475.000 EUR baudą Booking.com dėl
pavėluoti pranešimo apie pažeidimą (nutekinti kreditinių kortelių duomenys, CVV kodai ir kt.).
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Bendrovė gali išvengti atsakomybės, jeigu:

1. Buvo vykdomas aktyvus stebėjimas ir grėsmių prevencija;

2. Buvo identifikuotos ir reaguota į realias grėsmes;

3. Tinkami IT sprendimai duomenų apsaugai „debesyje“;

4. Tinkamai vertinti darbuotojus, IT specialistus turinčius aiškiai išreikštų

grėsmių, išmanantys socialinės inžinerijos metodus, juos identifikuoti ir nuo

jų apsisaugoti.

5. Turėti tinkamai paruoštas tvarkas duomenų nutekinimo atveju;

6. Atitinkamai reaguoti ir vertinti duomenų vagystės atvejus.
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VAIZDO STEBĖJIMAS – PIGI ALTERNATYVA, KURI „DRAUDŽIAMA“ 

NAUDOTI
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Vaizdo stebėjimas – ar galima saugoti ilgiau 
nei 72 val.? 

Duomenų kiekio mažinimo principas - asmens duomenys negali būti saugomi ilgiau, negu
būtina siekiant tikslų, kuriais asmens duomenys tvarkomi;

Saugojimo trukmės apribojimo principas – saugomi tiek, kad duomenų subjektų tapatybę
būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra
tvarkomi;

Esant pagrįstai argumentacijai (asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais
viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus
atitinkamas technines ir organizacines priemones, siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises
ir laisves) vaizdo stebėjimo duomenų saugojimas galimas ir ilgesnį laiką.

BDAR yra pirmoje vietoje. Nors ir brangesnės priemonės, bet yra teikiamas prioritetas
alternatyvioms priemonės.

Pvz. vietoje to, kad įrengti įmonės teritorijoje vaizdo stebėjimo kameras siekiant turto apsaugos
visų pirma, reikia įvertinti, kiek buvo vagysčių ir ar tikrai vaizdo stebėjimas yra adekvati
priemonė, antra, reikia rinktis alternatyvą ir pvz. sudaryti sutartį su saugos tarnyba arba
samdyti apsaugos darbuotojus. Taip pat galima visą bendrovės teritoriją apjuosti tvora. Šios
priemonės yra žymiai brangesnės nei vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas, bet BDAR ir
duomenų kiekio mažinimo principas svarbiausia.
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VAIZDO STEBĖJIMAS

2021 metais Vokietijos įmonei, kurios veikla susijusi su kompiuterių pardavimu,

buvo skirta 10,4 mln. EUR bauda už tai, jog, pažeidžiant Bendrąjį duomenų

apsaugos reglamentą, buvo vykdomas neteisėtas patalpų (prekių atsiėmimo

vietos, sandėliai, darbuotojų darbo vietos) vaizdo stebėjimas įmonės patalpose,

vaizdo įrašai saugomi 2 mėnesius ar netgi ilgiau. Įmonė motyvavo, jog tokiais

veiksmais kontroliavo prekių srautų stebėseną bei siekė išvengti galimų

vagysčių.

Vaizdo stebėjimas yra kraštutinė priemonė, o vaizdo stebėjimas BDAR prasme

pateisinamas tik nesant švelnesnių priemonių.
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SUTARTYS KEITIMO BEI VYKDYMO 

YPATUMAI
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Pirkėjo nuostoliais gali būti pripažinta nauda, kurią pardavėjas gavo parduodamas turtą brangiau kitam

pirkėjui.

Jeigu pardavėjas pakelia preliminarioje sutartyje nurodytą kainą ir dėl šios priežasties nutraukia sutartį ir

būstą parduoda kitam pirkėjui, galima kreiptis į teismą ir reikalauti, kad pardavėjas atlygintų patirtą žalą. T.y.

išmokėtų kainos skirtumą tarp preliminarioje sutartyje nurodytos ir galutinės būsto pardavimo sumos.

Pavyzdys: nuspręsta įsigyti dar nepastatytą butą ir pasirašyta preliminari sutartis, kurioje turto kaina nurodyta

110 tūkst. eurų. Po metų, kai namo statybos eina į pabaigą, pardavėjas ir praneša, kad išaugus statybos

sąnaudoms ir gerokai padidėjus turto rinkos kainai, turtas bus parduodamas už 140 tūkst. eurų.

Esant nesutikimui, pardavėjas prašo nutraukti preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį ir turtą už didesnę kainą

parduoda kitam pirkėjui.

Keli aspektai:

A) Prarandama galimybė įsigyti turtą;

B) Išaugus NT rinkos kainoms nebegalima už anksčiau planuotą sumą įsigyti kito panašaus objekto.
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Pirkėjas įgyja visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą nuo visos

preliminariojoje sutartyje nustatytos statybos kainos sumokėjimo. Tačiau nėra

reglamentuotos pirkėjo nuosavybės teisės įgijimo tvarkos, kai pirkėjas yra sumokėjęs ne

visą, o dalį sutartyje numatytos statybos kainos.

Formuluotė „visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja“ negali

būti aiškinama taip, kad tik sumokėjęs visą kainą pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į

gyvenamąjį namą ar butą, o sumokėjęs tik dalį kainos daiktinių teisių neįgyja.

Objekto nuosavybės teisės klausimas turi būti nustatomas kiekvienu atveju atskirai,

atsižvelgiant į sumokėtą kainos dalį, sukurto objekto dalį, į tai, ar gyvenamasis namas ar

butas perduotas pirkėjui. Be to, nedraudžiama pripažinti bendrosios dalinės pirkėjo ir

pardavėjo nuosavybės, kai pirkėjas yra finansavęs dalį statybos.
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. lapkričio 3 d. 

nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-381/2022

Nuostolių apskaičiavimo metodai - objektyvus (abstraktus) ir subjektyvus (konkretus).

Subjektyvus nuostolių apskaičiavimo metodas taikomas, kai nukentėjusi šalis nutraukė sutartį ir per

protingą laiką sudarė kitą sandorį. Tokiu atveju, ji gali susigrąžinti nutrauktos sutarties kainos ir naujai

sudaryto sandorio kainos skirtumą, t. y. nuostolius, apskaičiuotus taikant konkretų metodą

(subjektyvus metodas).

Objektyvus nuostolių apskaičiavimo metodas taikytinas, kai nukentėjusi sutarties šalis nebesudaro

naujos sutarties – šiuo atveju ji turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, jo dydį grįsdama nutrauktos

sutarties kainos ir šios sutarties nutraukimo metu esamos kainos skirtumu. „Esama kaina“ įprastai

reiškia rinkos kainą.

Tam tikrais atvejais (šalių deryboms pasiekus aukščiausią pažangos laipsnį) galimas lūkesčio intereso

gynimas ir ikisutartiniuose teisiniuose santykiuose (preliminari sutartis), pardavėja, kaip nukentėjusi

preliminariosios sutarties šalis, remdamasi sutarties nuostatomis, turi teisę reikalauti nuostolių,

skaičiuojamų taikant objektyvų (abstraktų) nuostolių apskaičiavimo metodą, atlyginimo priteisimo iš

preliminariąją sutartį pažeidusios pirkėjos.
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Nenugalima jėga ir Sutarties keitimas

Laiko atžvilgiu egzistuoja dvejopo pobūdžio nenugalima jėga: nuolatinė ir laikina.

Tuo atveju, kai nenugalima jėga yra nuolatinio pobūdžio, sutartinės prievolės pasibaigia.

Jeigu nenugalima jėga yra laikina, tai sutartinės prievolės pačios savaime nepasibaigia, o sutarties šalis, besiginanti šiomis

aplinkybėmis, atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties

įvykdymui.

Taikant esminiam sutarties suvaržymui, visų pirma, yra inicijuojamos derybos dėl sutarties pakeitimo. Kita šalis turi pareigą

dalyvauti derybose. Nepavykus susitarti, šalys gali kreiptis į teismą su prašymu pakeisti sutartį, kad būtų atkurta tarpusavio

sutartinių įsipareigojimų pusiausvyra.

Esant laikinojo force majeure aplinkybėms, tiek sutarties vykdymo esminiam suvaržymui, sutartiniai santykiai nepasibaigia.

Nenugalimos jėgos aplinkybių atveju automatiškai sustabdomas sutartinių įsipareigojimų vykdymas ir jomis besiginanti šalis

atleidžiama nuo sutartinės atsakomybės.

Tuo tarpu, jeigu šalis ginasi naudodama esminio sutarties vykdymo suvaržymo savigynos būdą, tokiu atveju pradedamos

privalomos šalių derybos dėl sutarties pakeitimo, kurios gali baigtis teismo intervencija į sutartinius santykius. Tačiau šio

savigynos būdo naudojimas savaime nestabdo ir nesuteikia teisės nukentėjusiajai šaliai sustabdyti sutarties vykdymą.
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Mob: +370 659 65989
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