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Ātros kredītus pārsvarā ņem, lai izdzīvotu līdz nākamajai algai vai izbrauktu no valsts. 
 
Pēdējā gada laikā ātro kredītu procentu likmes samazinājās vairāk kā 2 reizes, bet vidējā aizņēmuma 
summa bija 70-100 Ls. Pēc ātro kredītu salīdzināšanas servisa Gudriem.lv datiem, visbiežāk cilvēki 
aizņemas, jo viņiem nepietiek līdzekļu līdz nākamajai algai un ikmēneša rēķinu apmaksai. Jaunākā 
tendence – cilvēki ņem ātros kredītus, lai brauktu strādāt uz ārzemēm.  
 
Aptaujas, kura veikta vietnē Gudriem.lv,  parāda, ka lielākā daļa (35%) aptaujāto pēdējā gada laikā 
izmantojuši ātros kredītus vai banku overdraftus, lai izdzīvotu līdz nākamajai algai, 16% aptaujāto bija 
spiesti ņemt ātro kredītu, lai segtu hipotekārā kredīta vai līzinga ikmēneša maksājumus. 11% aizņēmās, lai 
izdarītu lielus pirkumus – pirktu sadzīves tehniku vai mēbeles, bet 10% - lai atdotu parādu radiniekiem vai 
draugiem. Tikai 2% aptaujāto ņēma ātro kredītu, lai aizbrauktu ceļojumā. 27% aptaujāto atzina, ka nekad 
nav noformējuši ātro kredītu un tādā veidā aizņēmušies naudu.  
 
Komentējot veiktās aptaujas rezultātus, ātro kredītu nozares pārstāvis apstiprināja, ka pieprasījums pēc 
ātrajiem kredītiem gada laikā ievērojami pieaudzis – izsniegto kredītu apjoms pieaudzis par 100-150%. To 
visvairāk ietekmējis tas, ka procentu likmes gada laikā samazinājušās pat divas reizes. „Tas padarījis 
kredītus pieejamākus,” stāsta SMScredit.lv pārstāvis Alberts Pole, „Ja pirms gada kredīta ar 30 dienu 
termiņu un summu 100 Ls cena bija 20-30Ls, tad šobrīd kredītņēmēji procentos samaksā 10-20 Ls.”  
 
Ātro kredītu ņemšanas nosacījumu analīze parāda interesantu tendenci: kredītu procentu likmes dažādās 
kompānijās svārstās no 150-200% gadā. Piemēram, ja cilvēks noformē pirmo aizņēmumu 100 Ls uz 3 
nedēļu termiņu, tad vietnē gudriem.lv redzams, ka 19 ātro kredītu devēju vidū vislētākā kredīta procentu 
likme ir 195% gadā, bet visdārgākā – 347% gadā. Pie tam ir 3-4 kompānijas, kas, lai piesaistītu klientus, 
pirmo reizi aizņemoties, piedāvā bezprocentu kredītu. Kompānijas pārstāvis skaidro, ka gada laikā nozarē 
notikušas izmaiņas – daži ātro kredītu devēji tirgu atstājuši, bet to vietā nākuši jauni spēlētāji, kuri spiesti 
piesaistīt klientus, piedāvājot īpaši izdevīgus nosacījumus. Tas var izraisīt tālāku procentu likmju 
samazināšanos visa nākamā gada laikā. Eksperti prognozē, ka nākamā gada laikā procentu likmes varētu 
samazināties vēl par 30-40%. 
 
Kā rāda gudriem.lv veiktie pētījumi, cilvēkiem nepietiek naudas lieliem pirkumiem, kā arī izdzīvošanai  līdz 
nākamajai algai. „Mēs esam pamanījuši, ka ātro kredītu pieprasījumu skaits būtiski palielinās mēneša 
beigās,”atzīst Albert Pole, „cilvēkiem ir vieglāk aizņemties pie mums, nekā lūgt avansu darba devējam.” 
Pēc kredītu devēja Open Credit pārstāvja Armanda Broka teiktā, klienti visbiežāk aizņemas, lai segtu 
neparedzētus izdevumus vai veiktu neplānotus pirkumus. Viena no jaunajām tendencēm – noformēt 
kredītu, lai izbrauktu peļņā uz ārzemēm, lai pārvarētu nelabvēlīgās ekonomiskās situācijas sekas.”  
 
Parasta ātro kredītu ņēmēja portrets: jauns vīrietis vecumā no 20 līdz 40 gadiem ar vidējo algu 200- 300 Ls. 
Tomēr pēc Greencredit pārstāvja Maksima Ivanova novērojumiem pēdējā laikā ātrie kredīti kļūst populāri 
cilvēkiem vecumā no 40 līdz 60 gadiem, kuri vēl pirms gada ne visai uzticīgi izturējās pret šo kreditēšanas 
veidu. Visbiežāk kredītņēmēji aizņemas nelielas summas – līdz 100 Ls uz laiku līdz 1 mēnesim. Šī iemesla 
dēļ lielās kompānijas, kas jau ilgi darbojas šajā tirgū, darbojas ar lielākām summām un gatavi piedāvāt 
kredītus uz garāku termiņu. Piemēram,  Open Credit vidējā kredīta summa ir 100-200 Ls (var aizņemties 
pat līdz 1000 Ls), tajā pašā laikā jaunā kompānija Greencredit piedāvā aizņemties līdz 75 Ls. Kompānija 
SMScredit.lv  atzīmē divas pēdējā laika tendences: pēdējā laikā cilvēki biežāk aizņemas pavisam nelielas 
summas 20-50 Ls, tāpat daudz vairāk cilvēku ar ātro kredītu palīdzību sedz citu savu kredītu ikmēneša 
maksājumus.  
 
Pēc SMScredit.lv pārstāvja domām nākamā gada lakā pieaugs risku kontroles efektivitāte, kā arī 
samazināsies kredītdevēju skaits. Armands Broks uzskata, ka nebanku kredītdevēju licenzēšana  no 2011. 
gada 1. jūlija ierobežos jauno tirgus spēlētāju skaitu. Viņš ir pārliecināts, ka dažas šobrīd aktīvas 
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kompānijas varētu tirgu pamest. Pēc Alberta Pola teiktā, ir svarīgi ne tikai likt tirgu atstāt neprofesionāliem 
kredītu devējiem, bet racionalizēt un attīstīt nozari kopumā.  

Par www.gudriem.lv 
 
Gudriem.lv ir no pakalpojumu sniedzējiem neatkarīga interneta vietne, kas no 2009. gada saviem 
lietotājiem nodrošina iespēju salīdzināt dažādu servisu izmaksas. Iesākumā popularitāti ieguva mobilo 
tarifu plānu salīdzināšana, bet šobrīd atpazīstamībā neatpaliek priekšapmaksas sarunu karšu, bankas 
depozītu, ātro kredītu, OCTA polišu cenu salīdzināšana, interneta un televīzijas piedāvājumu 
salīdzināšana. Drīzumā lietotāji varēs salīdzināt vēl citus aktuālus tirgus pakalpojumus. 
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