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VERSIJA 

 
 

 

Par tirgus dalībnieku apvienošanos 

 

Lieta Nr. KL\2.2-4\19\2 

Par AS “Kesko Senukai Latvia” aktīvu izmantošanas tiesību iegūšanu no SIA “Nodus” 

 

 

 Konkurences padome (turpmāk – KP) 22.01.2019. saņēma saīsināto ziņojumu par tirgus 

dalībnieku apvienošanos, kuras ietvaros AS “Kesko Senukai Latvia” (Latvijā reģistrēta 

sabiedrība, reģ. Nr.40003311719) plāno iegūt tiesības nomāt daļu no SIA “NODUS” (Latvijā 

reģistrēta sabiedrība, reģ. Nr.40003228822) piederošām tirdzniecības telpām, kas atrodas  

tirdzniecības centrā “NODUS”, Cēsu novadā, Vaives pagastā, “Piebalgas 85”, LV-4136 

(turpmāk – Ziņojums). 

 

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

 

konstatēja: 

 

 

 AS “Kesko Senukai Latvia” iegūs tiesības nomāt daļu no SIA “NODUS” piederošām 

telpām tirdzniecības centrā “NODUS”, kas atrodas Cēsu novada, Vaives pagasta, “Piebalgas 

85” (turpmāk – Telpas). Ziņojuma izskatīšanas laikā tirdzniecības centrā līdz ar SIA “NODUS”, 

kura vietā turpmāk tirdzniecību veiks AS “Kesko Senukai Latvia”, tirdzniecību veic arī citi 

mazumtirgotāji. AS “Kesko Senukai Latvia” nomās arī daļu no tirdzniecības centram 

“NODUS” pieguļošās teritorijas. Līdz ar to apvienošanās atbilst Konkurences likuma 15. panta 

pirmās daļas 3. punktam, AS “Kesko Senukai Latvia” iegūstot tiesības izmantot daļu SIA 

“NODUS” aktīvus, un saskaņā ar Konkurences likuma 15. panta otro daļu ir paziņojama KP. 
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 Saskaņā ar Ziņojumā norādīto AS “Kesko Senukai Latvia” darbojas būvmateriālu, 

mājsaimniecības, dārza un remonta preču un iekārtu mazumtirdzniecības un 

vairumtirdzniecības tirgū. AS “Kesko Senukai Latvia” mazumtirdzniecība tiek veikta, 

izmantojot lielveikalu ķēdi Latvijā. SIA “NODUS” minētajās Telpās nodarbojās ar  

būvmateriālu, mājsaimniecības un remonta preču un iekārtu, un citu preču mazumtirdzniecību. 

  

Saskaņā ar Ziņojumā norādīto tika identificēts ietekmētais tirgus “dari pats”, 

būvmateriālu un dārza preču tirdzniecība lielveikalu vidē Cēsīs un Valmierā, tomēr precīzu 

konkrēto ģeogrāfisko tirgu lietā KP atstāj atvērtu. AS “Kesko Senukai Latvia” uz doto brīdi 

darbību konkrētās preces tirgū Cēsīs, Valmierā vai tuvākā apkārtnē neveic. Vienlaikus 

ietekmētajā tirgū darbojas vairāki citi konkurenti.  

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

rezultātā, AS “Kesko Senukai Latvia” attiecīgās Telpās, kurās SIA “NODUS” pati šobrīd veic 

konkurējošu preču tirdzniecību, netiks ietekmēta tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un 

neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajā tirgū. 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 “Kesko Senukai Latvia” iegūstot tiesības nomāt daļu no                   

SIA “NODUS” piederošām telpām tirdzniecības centrā “NODUS”, kurās SIA “NODUS” pati 

šobrīd veic tirdzniecību, un daļu no tirdzniecības centram “NODUS” pieguļošās teritorijas, kas 

atrodas Cēsu novadā, Vaives pagastā, “Piebalgas 85”, LV-4136. 

 

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

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

 

 

 

Priekšsēdētāja S. Ābrama 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 


