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Par tirgus dalībnieku apvienošanos 

 

Lieta Nr. KL\2.2-4\21\6 

Par AS “Cēsu alus” vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “PIEBALGAS 

ALUS” 

 Konkurences padome (turpmāk – KP) 19.03.2021. saņēma ziņojumu par tirgus 

dalībnieku apvienošanos (turpmāk – Ziņojums), AS “Cēsu alus” (reģistrācijas numurs 

40003030721) iegūstot vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār SIA “PIEBALGAS ALUS” 

(reģistrācijas numurs 40003376664). 

 

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatēja: 

 

 Apvienošanās rezultātā AS “Cēsu alus” iegūs vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār 

SIA “PIEBALGAS ALUS”. 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 “Cēsu alus” pamatdarbība ir alus, bezalkoholisko un 

alkoholisko dzērienu ražošana, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Savukārt 

SIA “PIEBALGAS ALUS” nodarbojas ar alus un kvasa ražošanu, vairumtirdzniecību un 

mazumtirdzniecību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, apvienošanās ietekmē alus ražošanas un vairumtirdzniecības 

tirgu, alus vairumtirdzniecības tirgu turpmākai izplatīšanai viesnīcu, restorānu, bāru un 

kafejnīcu telpās (HoReCa) Latvijā, alus vairumtirdzniecības tirgu izplatīšanai citos 

mazumtirdzniecības kanālos Latvijā, alus mazumtirdzniecības tirgu, bezalkoholisko gāzēto 

dzērienu ražošanas un vairumtirdzniecības tirgu Latvijā, bezalkoholisko gāzēto dzērienu 

mazumtirdzniecības tirgu Latvijā un raudzēto dzērienu, tostarp sidra, vairumtirdzniecības tirgu 

Latvijā.  

Izvērtējot Ziņojumā sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, secināms, ka apvienošanās 

rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajos tirgos Latvijā, kuros darbojas 

apvienošanās dalībnieki. Līdz ar to atbilstoši Konkurences likuma 16. panta ceturtajai daļai 

apvienošanās ir atļaujama. 

 

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 “Cēsu alus” iegūstot vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār 

SIA “PIEBALGAS ALUS”. 

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 

 


