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L Ē M U M S 
 

Rīgā 

Nr. 15 

 

(Prot. Nr. 52, 2.§) 

 

2020. gada 23. oktobrī 

 

 

Par tirgus dalībnieku apvienošanos  

 

Lieta Nr. KL\2.2-4\20\8 

Par SIA “Baltcom” vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār 

SIA “DAUTKOM TV” 

 

Konkurences padome (turpmāk – KP) 23.09.2020. saņēma ziņojumu par tirgus dalībnieku 

apvienošanos (turpmāk – Ziņojums), SIA “Baltcom” (Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība, 

reģistrācijas Nr. 40003005264) iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA “DAUTKOM TV” (Latvijas 

Republikā reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas Nr. 41503014963).  

 Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatēja: 
 

Apvienošanās rezultātā SIA “Baltcom” iegūs izšķirošu ietekmi pār 

SIA “DAUTKOM TV”. 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 minēto SIA “Baltcom” ir elektronisko sakaru uzņēmums, kura 

pamatdarbība ir saistīta ar fiksētā interneta pakalpojumu, televīzijas apraides pakalpojumu, 

fiksētās balss telefonijas pakalpojumu sniegšanu, elektroenerģijas tālākpārdošanu un iekārtu 

pārdošanu. SIA “Baltcom” ietilpst SIA “BITE Latvija” uzņēmumu grupā, kurā darbojas arī 

SIA “All Media Latvia” grupas uzņēmumi, kas galvenokārt darbojas mediju jomā, sniedzot 

tostarp radio un televīzijas veidošanas un izplatīšanas pakalpojumus. Savukārt 

SIA “DAUTKOM TV” ir elektronisko sakaru uzņēmums, kas sniedz fiksētā interneta, 

televīzijas apraides un fiksētās balss telefonijas pakalpojumus. Līdz ar to apvienošanās ietekme 

tika vērtēta balss telefonijas pakalpojumu, interneta pieslēguma un datu pārraides, kā arī 

televīzijas programmu izplatīšanas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgos. 

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

rezultātā nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais 

stāvoklis ietekmētajos tirgos Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Līdz ar to 

atbilstoši Konkurences likuma 16. panta ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama.  
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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, SIA “Baltcom” iegūstot izšķirošu ietekmi pār 

SIA “DAUTKOM TV”.  

 

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

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

 

 

Priekšsēdētājs J. Gaiķis 

 


