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RIMILATVIA

• Rimi Latvia ir viens no vadošajiem pārtikas

mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā.

• Rimi Latvia ir daļa no Rimi Baltic.

• Šobrīd pircējiem visā Latvijā ir atvērti 126

Rimi veikali. 

• Nodarbina vairāk nekā 5 600 darbinieku.



KĀPĒC IR SVARĪGI, LAI RIMI 

DARBINIEKI ZINĀTU KĀ RĪKOTIES 

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS?

• Mazumtirdzniecība ir nozare, kurā darba vide un tajā

strādājošo drošība ir cieši saistīta ar klientu

drošību. 

• Katru dienu mūsu veikalā strādā desmitiem, bet 

iepērkas tūkstošiem cilvēku. 

• Lai mūsu darbinieki zinātu kā rīkoties ārkārtas

gadījumos ir nepieciešams veikt preventīvus

pasākumus pirms notikusi nelaime – darbinieku

izglītošana ir viens no būtiskākajiem pasākumiem. 



KO MĒS DARĀM, LAI IZGLĪTOTU DARBINIEKUS

• Instruktāžas darba drošībā un 

ugunsdrošībā

• Praktiskās ugunsdrošības mācības

• Drošības diena – apmācību diena

jaunajiem veikalu vadītājiem

• Informatīvi materiāli darba vidē

• Darba drošības e-mācības





DARBA VIDE 



DARBA VIDE 



DROŠĪBAS DIENA

• Jaunos un topošos vadītājus

aicinām uz “Drošības dienu”, 

kurā būtiska daļa dienas veltīta

darba drošības un ugunsdrošības

jautājumu padziļinātākas

izpratnes veicināšanai, t.sk. 

rīcībai ārkārtas situācijās. 



ILEARN MĀCĪBU PLATFORMA

• Rimi darbiniekiem

pieejama jauna, 

izglītojoša un 

mūsdienīga e-mācību

platforma iLearn.



ILEARN MĀCĪBU PLATFORMA
• iLearn platformā var atrast:

• savas obligātās e-mācības;

• ekspertu ieteiktus mācību resursus, 

piemēram, emociju vadībā, digitalizācijā, 

projektu vadībā, loģistikā;

• citu darbinieku atziņas par mācīšanos,

• palīgu attīstības mērķu noteikšanā;

• un kopumā 18 veidus, kā mācīties.

• Mācību platformā Rimi darbinieki paši var ērti

plānot savu laiku e-mācību apguvei pie 

datora. Tas nozīmē ne tikai digitālu mācīšanos, 

bet arī katra personīgu iesaisti savā attīstībā

un mācībās. 



DARBA DROŠĪBAS E-MĀCĪBAS

• Mācību mērķis ir sniegt Rimi

darbiniekiem darba drošības

un ugunsdrošības zināšanas, 

kā arī izpratni kā rīkoties

dažādās situācijās.

• Tās darbiniekiem sniedz ne tikai

nepieciešamās zināšanas par 

drošu darba vidi, bet arī atraktīvā

veidā ar komiksu palīdzību dod

iespēju iejusties situācijās un 

padomāt par pareizajiem

risinājumiem. 



DARBA DROŠĪBAS E-MĀCĪBAS



IEGUVUMI

• Darbinieku zināšanu paaugstināšana

• Atbildīga attieksme pret ārkārtas situācijām

• Pārliecināta rīcība ārkārtas situācijās

• Droša darba vide gan darbiniekiem, gan

klientiem

• Lielāka darbinieku iesaiste par nedrošām

situācijām darba vietā



PALDIES! 


