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Par tirgus dalībnieku apvienošanos  

 

Lieta Nr. KL\5-4\18\26 

„Par REITAN CONVENIENCE AS izšķirošas ietekmes iegūšanu pār UAB 

„KETURI KAMBARIAI”” 

 

 Konkurences padome (turpmāk – KP) 05.11.2018. saņēma ziņojumu par tirgus 

dalībnieku apvienošanos (turpmāk – Ziņojums), kurā paredzēts, ka REITAN 

CONVENIENCE AS, kurai Latvijas teritorijā pieder SIA „NARVESEN BALTIJA” un 

SIA „PRESES SERVISS”, iegūst izšķirošu ietekmi pār UAB „KETURI 

KAMBARIAI”, kurai Latvijas teritorijā pieder SIA „Coffee Inn”. 

 

 

  Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

     konstatēja: 

  

 Apvienošanās rezultātā REITAN CONVENIENCE AS iegūst  izšķirošu ietekmi 

pār UAB „KETURI KAMBARIAI”. 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, REITAN CONVENIENCE AS Latvijas 

teritorijā ir izšķiroša ietekme pār SIA „NARVESEN BALTIJA”, kura veic darbību 

kiosku un citu veikalu ar nelielu platību, kuri piedāvā tā sauktās sīkpreces, patērētāju 

„ātro” vajadzību apmierināšanai tirgū un netieša  ietekme SIA „PRESES SERVISS”, 

kura nodarbojas ar preses izdevumu vairumtirdzniecību. UAB „KETURI 

KAMBARIAI” piederošā SIA „Coffee Inn” veic darbību ātrās apkalpošanas 

kafejnīcu/restorānu tirgū Rīgas pilsētas teritorijā. 

 

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

apvienošanās rezultātā nemazināsies konkurence un neradīsies un nenostiprināsies 

dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem Latvijā, kur darbojas apvienošanās 

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

ir atļaujama. 

 

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar 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, REITAN CONVENIENCE AS,  iegūstot izšķirošu ietekmi 

UAB „KETURI KAMBARIAI”. 

 

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu KP lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.  

 

 

 

Priekšsēdētāja                           S. Ābrama

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


