
 
“SKOLU  KRĀJAIZDEVU  SABIEDRĪBAS” 

AIZDEVUMA PIEPRASĪJUMS 
 
Rīga                                                                                   2018. gada _____.__________________                                 
 
Vārds, uzvārds  _______________________________________________________________ 

Personas kods  _______________________    Pase/pers. apliec. Nr._____________________ 

Izdošanas datums, iestāde ______________________________________________________ 

 
Lūdzu piešķirt man aizdevumu: 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                        /summa vārdiem/ 

uz laika periodu _____________________________________________________________ 
                                                                                                      /mēneši , dienas/ 

Aizdevuma mērķis:          patēriņam 

    cits ______________________________________________________________________ 
                                                    /kādam nolūkam aizdevums paredzēts/ 

 
Vēlos saņemt aizdevumu sākot ar _______________________________________________ 
                                                                                                                  / datums, gads/ 

Deklarētā adrese _____________________________________________________________ 
 
Faktiskā dzīves vieta, telefons___________________________________________________ 

___________________________________________ e-pasts: _________________________ 
  

Precējies                                                  Neprecējies  

Apgādājamo skaits (uzrādot radniecību)_________________________________________ 

Darba vieta, adrese, telefons __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Amats, nodarbošanās _______________________________________________________ 

Darba stāžs ___________________ Arodbiedrības  biedra stāžs _____________________  

 Darba alga (neto vidējā) _____________ eiro pamatdarbā 

Citi ienākumi _____ eiro  _________________________________________________ 

Pastāvīgie ikmēneša izdevumi :  ______________________________________________ 
                                                                                                       / komunālie maksājumi, citi/ 
 

Ikmēneša izdevumi citu kredītsaistību segšanai :  ________________________________________ 
                                                                                                                                / summa, kredītiestāde/ 

  ______________________________________________________________________________ 
                                                                                            / summa, kredītiestāde/ 

 

Algas un avansa izmaksas datumi katru mēnesi: ___________________________ 

Konta numurs |L|V|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Apņemos atmaksāt saņemto aizdevumu un uzskaitītos procentus noteiktā termiņā. 
 
Aizdevuma prasītājs _______________________________        ________________ 
                                                             / paraksts/                                             / datums/ 
 

         /mēnesis vārdiem/ 



“SKOLU  KRĀJAIZDEVU  SABIEDRĪBAS” 
AIZDEVUMA PIEPRASĪJUMS 

 
 
Mantiskais stāvoklis, īpašumi un iespējamais kredīta nodrošinājums 
Nekustamais īpašums 
 
 

 

Kustamais īpašums, kura vērtība 
pārsniedz 700 EUR 
 

 

Līdzdalība citu uzņēmējsabiedrību 
kapitālā  
 

 

 
 

 Vārds, uzvārds, radniecības pakāpe, kontakttālrunis 

Saistītās personas- 
radinieki, 
(dzīvesbiedrs), kuri ir 
krājaizdevu sabiedrības 
biedri) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Personīgie/ģimenes ieņēmumi:  

 

Darba alga pēc nodokļu ieturēšanas ......................................................  

Dzīvesbiedra ienākumi pēc nodokļu ieturēšanas ...................................  

Citi ienākumi, pabalsti, pensijas, ienākumi no saimniecības utt.............   

Kopējie ieņēmumi ...........................................................................  

 
 
Summa, kuru mēnesī varēsiet maksāt no sava vai ģimenes budžeta kredīta dzēšanai:________EUR. 
 
Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka visa šajā pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, un piekrītu, 
ka kooperatīvā sabiedrība  „Skolu krājaizdevu sabiedrība”, reģ.Nr.40003372253, var pieprasīt informāciju no 
citām personām un iestādēm (piemēram, no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra), lai 
pārbaudītu šajā pieteikumā sniegto datu pareizību. Pieteikumā pieprasīto ziņu nesniegšana tiek uzskatīta par šo 
ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi. Esmu informēts(a), ka pieteikumā sniegtās nepatiesas vai nepilnīgas ziņas 
ir pamats KS „Skolu krājaizdevu sabiedrība” atteikties no slēgtā aizdevuma līguma izpildes jebkurā tā izpildes 
stadijā. 

Parakstot šo pieteikumu, piekrītu, ka KS „Skolu krājaizdevu sabiedrība” veic šajā pieteikumā sniegto personas 
datu reģistrēšanu, uzglabāšanu un izmantošanu.  
Esmu informēts(a), ka KS „Skolu krājaizdevu sabiedrība” ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankai un ir 
tiesības saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumi ir pieejami Latvijas Bankas mājas lapā internetā: www.bank.lv. 

 
Parakstot šo pieteikumu, piekrītu, ka KS „Skolu krājaizdevu sabiedrība” var pārbaudīt manis sniegto informāciju 
pie darba devēja vai arodorganizācijas priekšsēdētāja.  

 
Piekrītu, ka kredīta summa tiks ieturēta no manas darba algas.  
 
 
 
Datums____________________     Aizdevuma prasītāja paraksts________________ 

 


