
DELFINGROUP SADARBOSIES AR BANKU AUGSTSKOLU UN 

RĪGAS TEHNISKO UNIVERSITĀTI 

Latvijas fintech jomas uzņēmums DelfinGroup ar gandarījumu informē, ka ir 

noslēdzis sadarbības līgums ar Banku augstskolu (BA) un Rīgas Tehnisko 

universitāti (RTU) studiju un pētniecības jomā. Augstākās izglītības iestādes un 

finanšu koncerns ir vienojušies par sadarbību BA un RTU īstenotās kopīgās 

profesionālās bakalaura studiju programmas "Finanšu pārvaldības informācijas 

sistēmas" ietvaros. 

DelfinGroup jau vairākus gadus aktīvi iesaistās izglītības projektos, lai palīdzētu 

Latvijas iedzīvotājiem iegūt konkurētspējīgu izglītību un laikmetam atbilstošas 

prasmes, kuras ir pieprasītas mūsdienu darba tirgū. Savukārt, starpdisciplināra 

profesionālā bakalaura studiju programma "Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas" 

apvieno divu augstskolu spēcīgākos resursus – RTU informācijas tehnoloģiju un 

datorzinātnes studiju bāzi un Banku augstskolas finanšu izglītības un biznesa vadības 

lietpratību un pieredzi. Ciešā sadarbība ar nozares pārstāvjiem, studiju programma 

sagatavo finanšu sistēmu programmatūras izstrādātājus, un tādejādi nodrošina finanšu 

un fintech industrijas ar augsti kvalificētiem un darba tirgū pieprasītiem speciālistiem. 

Nauris Bloks, DelfinGroup inovāciju vadītājs: "Mana veiksmīgā sadarbība ar Banku 

augstskolu turpinās jau vairāku gadu garumā. Jāsaka, ka no abu augstskolu puses ir 

jūtama vēlme iesaistīt industrijas speciālistus un sniegt studentiem maksimāli reālu 

studiju pieredzi, lai pēc studiju pabeigšanas viņiem ir izpratne par darbu finanšu un 

finanšu tehnoloģiju nozares dažādās jomās. Savukārt, DelfinGroup ir gadiem uzkrāta 

industrijas pieredze, ar kuru mēs vēlamies dalīties. Mūsu sadarbība sniegs studentiem 

praktiskās zināšanas un atvieglos viņu iesaistīšanos darba tirgū, kā arī nodrošinās nozari 

ar augsti kvalificētiem un darboties spējīgiem speciālistiem." 

Profesionālās bakalaura studiju programmas "Finanšu pārvaldības informācijas 

sistēmas" direktors, Banku augstskolas docents Andris Fomins ir pārliecināts par 

sadarbības daudzpusīgumu un produktivitāti: "Jaunizveidotā sadarbība viennozīmīgi 

programmu papildinās ar jaunākajām nozares tendencēm un tirgus aktualitātēm, kas 

dos iespēju studentiem vēl labāk novērtēt iegūto zināšanu kvalitāti un pielietojumu 

biznesa vidē – finanšu tehnoloģiju nozarē." 

RTU profesors Ingars Eriņš:"Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas" jeb FinTech¸ 

kā to dēvē saīsināti, ir Latvijā unikāla, pirms pieciem gadiem RTU un BA izveidota 

studiju programma, kurā sagatavo finanšu sistēmu programmēšanas inženierus. Šī gada 

vasarā studiju programmu absolvēja pirmie studenti. Šī programma ir radusies pēc 

finanšu nozares pieprasījuma, kur tiek izmantoti aizvien sarežģītāki risinājumi. Ņemot 

vērā to, ka šādu speciālistu sagatavošanā ir ieinteresēta FinTech nozares "spēlētāji", tika 

parakstīts trīspusējās sadarbības līgums starp RTU, BA un DelfinGroup." 

"Kā nozares pārstāvis, ļoti novērtēju iespēju iesaistīties studentu gada projektu, 

kvalifikācijas un noslēguma darbu un prakses aizstāvēšanas komisijās, vieslekcijās un 

pieredzes apmaiņas semināros, lai gan vērtētu speciālistu zināšanas, gan dalīties ar savu 

profesionālo pieredzi ar studentiem. Nozares un izglītības iestāžu sadarbība ir abpusēja 



sinerģija, kas ir būtisks priekšnoteikums kopējai attīstībai un izaicinošajā darba tirgus 

situācijā ilgtermiņā pievieno lielu vērtību," secina N. Bloks. 

Sadarbības līguma mērķis ir nodrošināt DelfinGroup uzņēmuma darbiniekiem un 

profesionālās bakalaura studiju programmas "Finanšu pārvaldības informācijas 

sistēmas" studentiem un mācībspēkiem plašākas sadarbības iespējas zinātniskajā 

pētniecībā, akadēmiskajā un administratīvajā darbā. Tā rezultātā studentiem būs iespēja 

nostiprināt savas zināšanas praksē un saņemt padomus no nozares praktiķiem visa 

studiju procesa ietvaros. 

Par DelfinGroup 

DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas 

dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi 

attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas 

pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību 

vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup vairāk nekā 300 

profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma 

kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000. DelfinGroup kopš 2014. gada ir 

pazīstama Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju 

emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums 2021. gadā veica IPO, piesaistot 

gandrīz 6000 jaunu akcionāru. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu 

izmaksu. 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 

59,7 miljonus eiro, EBITDA bija 9,3 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 

5,4 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, 

fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites 

ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. 
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