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Par tirgus dalībnieku apvienošanos 

 

Lieta Nr. KL\2.2-4.1\23\1 

Par AS “RECIPE PLUS” izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “NOVUS VET” 

 

Konkurences padomē (turpmāk – KP) 28.12.2022. tika iesniegts ziņojums par tirgus 

dalībnieku apvienošanos (turpmāk – Ziņojums), AS “RECIPE PLUS” (reģistrācijas 

numurs 40003234547) iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA “NOVUS VET” (reģistrācijas 

numurs 40203405665). Ziņojums atbilda Ministru Kabineta noteikumu Nr. 800 “Kārtība, kādā 

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

– Noteikumi Nr.800) prasībām, tādējādi atbilstoši Noteikumu Nr. 800 4. punktam Ziņojuma 

saņemšanas diena ir 28.12.2022. 

 

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatēja: 

 

Apvienošanās rezultātā AS “RECIPE PLUS” iegūs izšķirošu ietekmi pār SIA “NOVUS 

VET”. Līdz ar to apvienošanās atbilst Konkurences likuma (turpmāk – KL)  15. panta pirmās 

daļas 3. punktam un saskaņā ar KL15. panta otro daļu ir paziņojama KP. 

 

Saskaņā ar Ziņojumā norādīto AS “RECIPE PLUS” darbojas kā zāļu lieltirgotava, pamatā 

vairumtirdzniecībā pārdodot humānās zāles (medikamentus), kā arī nelielos apjomos 

veterinārās zāles. Ar AS “RECIPE PLUS” saistītā uzņēmuma AS “SENTOR FARM 

APTIEKAS” pamatdarbība ir farmaceitisko izstrādājumu, medicīnas un ortopēdisko preču 

mazumtirdzniecība aptiekās. Vienlaikus, daļā šo aptieku tiek tirgotas arī veterinārās zāles, 

dzīvnieku barība un papildbarība, kā arī citas veterinārās preces. 

SIA “NOVUS VET“ ir holdingkompānija ar kuru saistītie uzņēmumi SIA “VETIMPEX“ 

un UAB “VETA“ ir veterināro zāļu un preču vairumtirdzniecības uzņēmumi, kas saviem 

klientiem piedāvā veterinārās zāles, barību, papildbarību, veterināros līdzekļus dažādu 

problēmu novēršanai, dezinfekcijas un kopšanas līdzekļus, kā arī citas preces. 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, apvienošanās ietekmē veterināro zāļu, barības un citu 

veterināro preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgus. 

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 KL16. panta ceturtajai daļai apvienošanās ir 

atļaujama. 

 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz KL8. panta pirmās daļas 5. punktu, 15. panta 

pirmās daļas 3. punktu un 16. panta pirmo un ceturto daļu, KP 

 

nolēma: 

 

atļaut apvienošanos, AS “RECIPE PLUS” iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA “NOVUS 

VET”. 

Saskaņā ar KL 8. panta otro daļu KP lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā 

viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Priekšsēdētājs  J. Gaiķis 

 


