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Vēsture

1913. gada decembris

- 50 allažnieki dibina krājaizdevu sabiedrību, jo 
zemniekiem bija naudas pārpilnība.
- Pirmajā darbības gadā tika uzņemti 100 jauni 
biedri.
- Puse no aktīviem tika izsniegta kredītos 
biedriem, bet brīvie naudas līdzekļi tika ieguldīti 
valsts vērtspapīros. Pirmā pasaules kara laikā tika 
pirktas kara aizņēmuma obligācijas.



Vēsture

1923. gada decembris
- Rīgas apgabaltiesā tiek reģistrēti jaunie statūti.

1924. gada janvāris

- Sabiedrība atjauno darbību. Svarīgākais 
darbības virziens – biedru kreditēšana, lai 
atjaunotu kara izpostītās saimniecības. 
Sabiedrībai kredītus izsniedza Latvijas banka 
un Latvijas tautas banka.



Vēsture

2000.gada 21.augusts

 - 37 allažnieki dibina KS "Allažu saime“. Paju 
kapitāls 2080,- Ls (2959,57 EUR). Esam 17. 
Latvijas KS

2001.gada 2.janvāris

- Krājaizdevu sabiedrība izsniedz pirmos kredītus 
un uzņem jaunus biedrus.
- Pirmajā darbības gadā uzņemam 40 jaunus 
biedrus ,aktīvi palielinās četras reizes.



Vēsture

2004. gads

   Par "Allažu saime" biedriem kļūst:

- Allažu pagasta padome (iegādājās 101 paju)
- Mālpils pagasta padome (iegādājās 100 pajas)
- Inčukalna pagasta padome (iegādājās 100 pajas)



2014.gada decembris

Biedru skaits                                      848              
 
Aktīvi                                         1 005 082 EUR
Kredīti                                         804 253 EUR
Noguldījumi                                    529 405 EUR 

Pašu kapitāls                                   257 894 EUR
t.sk.paju kapitāls                             196 566 EUR
Rezerves kapitāls                              31 552 EUR



Siguldas novads



Krājaizdevu sabiedrību likums

(1) Krājaizdevu sabiedrības veido noteiktam 
biedru lokam. Biedru loku nosaka:

1) pēc teritoriālā principa;                 

2) pēc nodarbinātības principa;                    

3) pēc interešu kopības principa.                 



Krājaizdevu sabiedrību likums

(1) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedriem 
var būt pilngadīgas rīcībspējīgas fiziskās 
personas, kuras vai nu dzīvo vienā 
administratīvajā teritorijā, vai ir nekustamā 
īpašuma īpašnieki, vai veic komercdarbību vai 
aroddarbību šajā teritorijā. Krājaizdevu 
sabiedrības biedrs var būt arī tā pašvaldība, 
kuras iedzīvotāji ir attiecīgās krājaizdevu 
sabiedrības biedri. Vienu krājaizdevu sabiedrību 
var veidot darbībai arī blakus esošajās 
administratīvajās teritorijās.



Krājaizdevu sabiedrību likums
(5) Par vienas krājaizdevu sabiedrības biedru var 
būt persona, kas ir:

1) individuālais komersants, individuālais 
(ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka 
saimniecība, ja to īpašnieki ir krājaizdevu 
sabiedrības biedri;

2) komercsabiedrība (personālsabiedrība un 
kapitālsabiedrība), kuras dalībnieki ir fiziskās 
personas, ja vienam vai vairākiem krājaizdevu 
sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 
procentu balsstiesību šādu sabiedrību 
pamatkapitālā;



Krājaizdevu sabiedrību likums

3) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 
sabiedrība, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība 
vai cita sabiedrība, kurai nav komersanta statusa, 
ja vismaz vienam krājaizdevu sabiedrības 
biedram pieder balsstiesības šādu sabiedrību 
pamatkapitālā;
4) biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas 
un vismaz viens no viņiem ir krājaizdevu 
sabiedrības biedrs.



Teritoriālais princips

1. Visdemokrātiskākais, jo pakalpojumi pieejami 
visiem iedzīvotājiem tos nedalot pēc piederības 
kādai interešu grupai.
2. Par biedru var kļūt pašvaldība un visi tās 
teritorijā dzīvojošie, strādājošie vai citādi nodokļus 
maksājošie iedzīvotāji
3. Vismazākie riski, jo darbība nav atkarīga no 
kāda uzņēmuma vai nozares darba rezultātiem.
4. Teritoriju attīstību veicinošs, jo biedru 
vairākuma interesēs ir vēlme dzīvot sakārtotā 
vidē.



Atbalsta instrumenti

MK 18.06.2013. sēdē 35#7

Noteikumi par mikro aizdevumiem saimnieciskās 
darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai

8.)Aizdevumi tiek piešķirti, lai nodrošinātu finansējumu 
saimnieciskās darbības veicēju izveidei, izaugsmei un 
darbības paplašināšanai, kā arī piesaistītu apgrozāmos 
līdzekļus dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu 
īstenošanai.



Latvijas KS

.



Lietuva



KS Pakalpojumi

1. Bankomāta funkcijas (skaidras naudas 

iemaksa un izmaksa)                        

2. Pārskaitījumi biedru uzdevumā.           

3. Kases funkcijas sabiedriskām               

organizācijām un daudzdzīvokļu mājām.

4. Naudas nominālu maiņa                      



Kredīti 2008 -2010

1. Kredīti uzņēmējiem (pārkreditācija, apgrozāmie 
līdzekļi, kredīti reorganizācijai un darbības 
uzsākšanai)  2/3 izsniegto kredītu

2. Kredīti darbavietas iegūšanai, saglabāšanai.
(dzīvojamās platības ieguvei, transportam)

3. Pārkreditācija, lai mazinātu kredītatkarību.(lai 
mazinātu kredītlikmes, lai sagalabātu ķīlas)



Kredīti šodien
1. Kredīti uzņēmējiem                             

- apgrozāmajiem līdzekļiem                             
- līdzfinansējums projektiem (lielākā 

investīcija 180 tūkstoši EUR)                               
           
   - darbības uzsākšanai                                      
      - kompleksie kredīti                                      
   

 2. Kredīti iedzīvotājiem                                   

- patēriņa                                                          
   - sociālie (dzīvojamā fonda sakārtošana)      



Kompleksie kredīti

Kredīti uzņēmējiem, lai risinātu kompleksas 
problēmas:

1. Speciālistu un darbinieku piesaistei         

2. Infrastruktūras objektu izbūvei, remontam

3. Nepieciešamo pakalpojumu izveidei.         



Kreditēšanas loma 

Kredīts no KS apgrozāmiem līdzekļiem 10%
(bankas piedāvājums 18%, novada ieguvums 13 līdz 18%)      

             

         
Bankas atvieglo kredītnoteikumus, jo uzņēmējam 
ir alternatīva                                                           
            
Pretendējot uz Eiropas projektiem, nepieciešams 
apliecinājums par uzņēmēja spēju finansēt 
realizāciju.               

                              



Mājaslapa: www.allazusaime.lv

E-pasts: kks@allazusaime.lv

Fax.: +371 67970813

Telefons: +371 67970250

Mob.Nr.: +371 26546152

Jautājumi?

Krājaizdevu sabiedrība 
“Allažu saime”


