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4.pielikums  

KP 30.11.2017.  

lēmumam Nr. 26  

 

Dati par 13 minūšu brauciena izohronu 

 

13 minūšu brauciena izohronā ap Grostonas ielu 1, Rīgā iekļaujamie plaša sortimenta 

veikali (skatīt 1.attēlu): 

 RIMI veikali (14) – Stirnu iela 26, Nīcgales iela 53, Krasta iela 46 (MOLS), 

Tilta iela 32, Audēju iela 16 (GALERIJA CENTRS), Dzirnavu iela 67 

(GALERIA RIGA), Krišjāņa Barona iela 46, Pulkveža Brieža iela 33A, 

Kr.Valdemāra iela 62A, Kr.Valdemāra iela 112, Matīsa iela 26, Āzenes iela 5 

(OLIMPIA), Stacijas laukums 2 (ORIGO), Nīcgales iela 2A; 

 MAXIMA veikali (8) – Matīsa iela 23, Pulkveža Brieža iela 7, Dzelzavas iela 

6A, Ieriķu iela 3 (DOMINA), Pilsoņu iela 1, Mazā Nometņu iela 29, Melnsila 

iela 22, Nīcgales iela 46A; 

 TOP veikals (1) – Tērbatas ielā 33/35; 

 SKY veikali (2) – Duntes iela 19A (SKY & MORE), Krasta iela 56; 

 STOCKMANN veikals (1) – 13.janvāra iela 8 (STOCKMANN); 

 LATS veikali (4) – Brīvības iela 68, Miera iela 94, Avotu iela 76, Ropažu iela 

50; 

 BETA veikali (3) – Purvciema iela 35, Ieriķu iela 41B, Stirnu iela 45A. 
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1.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA (gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP 

(pelēks), LATS (violets), STOCKMANN (brūns), BETA (dzeltens) veikalu atrašanās 

vietas un 13 minūšu brauciena izohrons ap Grostonas ielu 1, Rīgā 

 

Avots: Publiski pieejamā un KP analizētā informācija 
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Tabula Nr.2 

 
13 minūšu brauciena izohronā ietilpstošo konkurentu tirgus daļas pēc 

apgrozījuma (%) (pirms/pēc darījuma) 
  

2014 2015 2016 
2017 (janvāris-

maijs) 

Pēc darījuma 

2017 (janvāris-

maijs) 

MAXIMA  (*) [10-20]%  (*) [10-20]%  (*) [10-20]%  (*) [10-20]%  (*) [20-30]% 

RIMI  (*) [60-70]%  (*) [60-70]%  (*) [60-70]%  (*) [60-70]%  (*) [60-70]% 

TOP  (*) [1-5]%  (*) [1-5]%  (*) [1-5]%  (*) [1-5]%  (*) [1-5]% 

PRISMA  (*) [5-10]%  (*) [5-10]%  (*) [5-10]%  (*) [1-5]% - 

SKY  (*) [5-10]%  (*) [5-10]%  (*) [5-10]%  (*) [5-10]%  (*) [5-10]% 

LATS  (*) [<1]%  (*) [<1]%  (*) [<1]%  (*) [1-5]%  (*) [1-5]% 

STOCKMANN  (*) [5-10]%  (*) [5-10]%  (*) [5-10]%  (*) [5-10]%  (*) [5-10]% 

BETA  (*) [1-5]%  (*) [1-5]%  (*) [1-5]%  (*) [1-5]%  (*) [1-5]% 

Kopā 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP aprēķini 

 

 (*) – Ierobežotas pieejamības informācija 


