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4.pielikums  

KP 13.10.2017.  

lēmumam Nr. 24  

 

Dati par 19 minūšu brauciena izohronu 

 

19 minūšu brauciena izohronā ap “RĪGA PLAZA” izvērtējumā iekļaujamie plaša 

sortimenta veikali (skatīt 4.attēlu): 

 RIMI veikali (30) – Mārupes ielā 10a (Rīgā), Vienības gatvē 95 (Rīgā), 

Krišjāņa Barona ielā 46 (Rīgā), Prūšu ielā 2 (Rīgā), Imantas 15.līnija 7 (Rīgā), 

Zolitūdes iela 34 (Rīgā), Dzirciema ielā 42 (Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 33a 

(Rīgā), Matīsa ielā 26 (Rīgā), Nīcgales ielā 53 (Rīgā), Andreja Saharova ielā 

23a (Rīgā), Kurzemes prospektā 1a (Rīgā), Maskavas ielā 400 (Rīgā), Krišjāņa 

Valdemāra ielā 62 (Rīgā), Anniņmuižas bulvārī 40a (Rīgā), Augusta Deglava 

ielā 110 (Rīgā), Nīcgales ielā 2a (Rīgā), Krišjāņa Valdemāra ielā 112 (Rīgā), 

Stirnu ielā 26 (Rīgā), Dzelzavas ielā 78 (Rīgā), Daugavas ielā 31 (Mārupē), 

“Džutas” (Krustkalni), “MOLS”(Krasta ielā 46, Rīgā), “SPICE” (Lielirbes ielā 

29, Rīgā), “AZUR” (Rencēnu ielā 1, Rīgā), “OLIMPIA”(Āzenes ielā 5, Rīgā), 

“GALERIJA CENTRS” (Audēju ielā 16, Rīgā), “ORIGO” (Stacijas laukumā 2, 

Rīgā), “GALLERIA RIGA” (Dzirnavu ielā 67, Rīgā), „DOLE” (Maskavas ielā 

357, Rīgā); 

 MAXIMA veikali (31) –Kārļa Ulmaņa gatvē 88a (Rīga), Vienības gatvē 113 

(Rīga), Mūkusalas ielā 73 (Rīgā), Mazā Nometņu ielā 29 (Rīgā), Pilsoņu ielā 1, 

K-1 (Rīgā), Melnsila ielā 22 (Rīgā), Maskavas ielā 267 (Rīgā), Rītupes ielā 2 

(Rīgā), Pulkveža Brieža ielā 7 (Rīgā), Matīsa ielā 23 (Rīgā), Lubānas ielā 117a 

(Rīgā), Maskavas ielā 332a (Rīgā), Nīcgales ielā 46a (Rīgā), Ilūkstes ielā 24a 

(Rīgā), Jūrmalas gatvē 85 (Rīgā), Kurzemes prospektā 141 (Rīgā), Slokas ielā 

115 (Rīgā), Augusta Deglava ielā 67 (Rīgā), Dzelzavas ielā 6a (Rīgā), Kurzemes 

prospektā 59a (Rīgā), Andreja Saharova ielā 20a (Rīgā), Višķu ielā (Rīgā), 

Dzelzavas ielā 51 (Rīgā), Kurzemes prospektā 110b (Rīgā), Augusta Deglava 

ielā 160 (Rīgā), Ulbrokas ielā 4 (Rīgā), Grostonas ielā 1 (Rīgā)1, Gaismas ielā 

1 (Ķekavā), Pededzes ielā 1 (Mārupē), Jūrmalas ielā 14 (Piņķos), „DOMINA” 

(Ieriķu ielā 3, Rīgā); 

 STOCKMANN veikals (1) – “STOCKMANN” (13. janvāra ielā 8, Rīgā). 

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

 SKY veikali (3) – Krasta ielā 56 (Rīgā), Kārļa Ulmaņa gatvē 122 (Rīgā), 

„SKY&MORE” (Duntes ielā 19, Rīgā); 

 MEGO veikali (10) – Valdeķu ielā 56 (Rīgā), Jāņa Čakstes gatvē 72 (Rīgā), 

Prūšu ielā 2 (Rīgā), Andreja Saharova ielā 2 (Rīgā), Lidoņu ielā 27 (Rīgā), 

Andreja Saharova ielā 14 (Rīgā), Kleistu ielā 9 (Rīgā), Kurzemes prospektā 132 

(Rīgā), Dzelzavas ielā 74 (Rīgā); Rīgas ielā 14 (Baložos) 

 ELVI veikali (3) – Rīgas ielā 22a (Ķekavā), Liepu alejā 15a (Babītē), Rīgas ielā 

8 (Piņķi); 

 BETA veikali (4) – Rušonu ielā 17a (Rīgā), Purvciema ielā 35 (Rīgā), 

Dārzciema ielā 53 (Rīgā); Pļavnieku ielā 1a (Rīgā); 

 LATS veikali (8) – Brīvības ielā 68 (Rīgā), Avotu ielā 76 (Rīgā), Valdeķu ielā 

1 (Rīgā), Slokas ielā 171a (Rīgā), Gaismas ielā 4 (Olaines novadā); Miera ielā 

94 (Rīgā); Rīgas ielā 5 (Piņķos); Lokomotīves ielā 68 (Rīgā); 

                                           
1 Skatīt Lēmuma 38. rindkopu. 
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 PRISMA veikali (2) – Kurzemes prospektā 3 (Rīgā), Saharova ielā 30 (Rīgā)2. 

 

 
 

 

4.attēls. RIMI (sarkans), MAXIMA (gaiši zils), PRISMA (zaļš), SKY (melns), TOP 

(pelēks), MEGO (oranžs), BETA (dzeltens), STOCKMANN (brūns), LATS (violets), 

ELVI (tumši zils) veikalu atrašanās vietas un 19 minūšu brauciena izohrons ap “RĪGA 

PLAZA” 

 

Avots: Publiski pieejamā un KP analizētā informācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabula Nr.7 

                                           
2 PRISMA savu saimniecisko darbību A. Saharova ielā 30 pārtrauca 03.06.2016. Skatīt, piemēram, 

https://goo.gl/JeGP8r 

https://goo.gl/JeGP8r
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19 minūšu brauciena izohronā ietilpstošo veikalu tirgus daļas pēc apgrozījuma 

(%) (pirms/pēc darījuma) 
 

 2014 2015 2016 
2017 (janvāris-

maijs) 

Pēc darījuma 2017 

(janvāris-maijs) 

MAXIMA  (*) [30-40]% 
 (*) [30-40] %  (*) [30-40] %  (*) [30-40] %  (*) [30-40] % 

RIMI (*) [40-50] %  (*) [40-50] %  (*) [40-50] %  (*) [40-50] %  (*) [40-50]% 

TOP  (*) [<1] %  (*) [<1]%  (*) [<1] %  (*) [<1] %  (*) [<1] % 

ELVI  (*) [<1] % (*) [<1] %  (*) [<1] %  (*) [<1] %  (*) [<1] % 

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

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

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

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

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

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

 

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP aprēķini 

 
Tabula Nr.8 

 

Tirgus daļas (pēc apgrozījuma) multifunkcionālo iepirkšanās centru segmentā 

(%) (pirms/pēc darījuma) 

 

 2014 2015 2016 
2017 (janvāris-

maijs) 

Pēc darījuma 

2017 (janvāris-

maijs) 

PRISMA/MAXIMA (*) [5-10]% (*) [5-10] % (*) [1-5] % (*) [5-10] % (*) [10-20] % 

RIMI (*) [60-70] % (*) [60-70] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % (*) [70-80] % 

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

STOCKMANN (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % (*) [10-20] % 

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

 

Avots: Tirgus dalībnieku sniegtā informācija un KP veiktie aprēķini 
 

(*) – Ierobežotas pieejamības informācija 
 


