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Par tirgus dalībnieku apvienošanos 

 

Lieta Nr. KL\2.2-4.1\22\17 

“Par AS “Latvijas Zaļais punkts” vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA 

“PILSĒTAS EKO SERVISS”, SIA “PES serviss”, SIA “B 124”” 

 

Konkurences padome (turpmāk – KP) 03.11.2022. saņēma AS “Latvijas Zaļais punkts” 

(reģistrācijas numurs 40003475890) apvienošanās ziņojumu (turpmāk – Ziņojums) par 

vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “PILSĒTAS EKO SERVISS” 

(reģistrācijas numurs 40003633117), SIA “PES serviss” (reģistrācijas numurs 40103299520), 

SIA “B 124” (reģistrācijas numurs 40003640087).  

Ziņojums neatbilda Ministru Kabineta noteikumu Nr. 800 “Kārtība, kādā iesniedz un 

izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos” (turpmāk – Noteikumi 

Nr. 800) prasībām, par ko KP informēja AS “Latvijas Zaļais punkts”, norādot uz nepilnībām 

Ziņojumā. KP papildus informāciju saņēma 21.11.2022., 28.11.2022. un 02.12.2022., tādējādi 

atbilstoši Noteikumu Nr. 800 4. punktam Ziņojuma saņemšanas diena KP ir 02.12.2022. 

 

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatēja: 

 

apvienošanās rezultātā AS “Latvijas Zaļais punkts” iegūs izšķirošu ietekmi pār SIA 

“PILSĒTAS EKO SERVISS”, SIA “PES serviss” un SIA “B 124”. 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 “Latvijas Zaļais punkts” pamatdarbība ir izlietotā 

iepakojuma, elektropreču un videi kaitīgu preču pārstrādes sistēmas organizēšana. AS “Latvijas 

Zaļais punkts” saistītās AS “Eco Baltia” grupas sabiedrības un SIA “PILSĒTAS EKO 

SERVISS”, SIA “PES serviss” un SIA “B 124” pamatdarbība pārklājas ceļu, ielu un teritoriju 

tīrīšanā un uzturēšanā Latvijas teritorijā, kā arī būvniecības atkritumu savākšanā un 

pārvadāšanā Rīgas un Pierīgas teritorijā. 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

 

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.  

 

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 “Latvijas Zaļais punkts” iegūstot vienpersonisku izšķirošu 

ietekmi pār SIA “PILSĒTAS EKO SERVISS”, SIA “PES serviss” un SIA “B 124”. 

 

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 

 


