
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, tālr. 67282865, fakss 67242141, e-pasts pasts@kp.gov.lv, www.kp.gov.lv 

 
 
 
 
 

 
Par tirgus dalībnieku apvienošanos 
 
Lieta Nr. KL\2.2-4\21\5 
Par AS “Ceļu pārvalde” izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “Ostas celtnieks” 

 

 Konkurences padome (turpmāk – KP) 09.02.2021. saņēma saīsināto ziņojumu par tirgus 
dalībnieku apvienošanos (turpmāk – Ziņojums), AS “Ceļu pārvalde” (reģistrācijas numurs 
40003034263) iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA “Ostas celtnieks” (reģistrācijas numurs 
41203004237). 

 
Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 
 

konstatēja: 
 
 apvienošanās rezultātā AS “Ceļu pārvalde” iegūs izšķirošu ietekmi pār SIA “Ostas 

celtnieks”. Līdz ar to apvienošanās atbilst Konkurences likuma 15. panta pirmās daļas 
3. punktam un saskaņā ar Konkurences likuma 15. panta otro daļu ir paziņojama KP. 

 
 Saskaņā ar Ziņojumā norādīto AS “Ceļu pārvalde” pamatdarbības veidi ir ceļu un tiltu 

būvniecība, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu (turpmāk – ŪKT) būvniecība, pilsētas ielu un 
ceļu uzturēšana, būvniecībā izmantojamās tehnikas noma un remonts, asfalta un ceļa seguma 
ražošana un realizācija. Savukārt SIA “Ostas celtnieks” pamatdarbības veidi ir ŪKT 
būvniecība, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvniecība, ceļu 
būvniecība un dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība. 

Izvērtējot Ziņojumā sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, secināms, ka apvienošanās 
rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai 
nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem Latvijā, kuros darbojas 
apvienošanās dalībnieki. Līdz ar to atbilstoši Konkurences likuma 16. panta ceturtajai daļai 
apvienošanās ir atļaujama. 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 
 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 
5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un 16. panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences 
padome  

 
nolēma: 

 
atļaut apvienošanos, AS “Ceļu pārvalde” iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA “Ostas 

celtnieks”. 
Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 
 
Priekšsēdētājs  J. Gaiķis 

 


