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RIMI LATVIA

▪ Rimi Latvia ir daļa no Rimi Baltic, Zviedrijas 

mazumtirgotāja ICA Gruppen meitasuzņēmuma

▪ Latvijā ir 132 Rimi veikali: 

- 37 Rimi Hypermarket

- 33 Rimi Supermarket

- 54 Rimi Mini

- 8 Rimi Express

▪ Rimi e-veikals ar 6 pirkumu saņemšanas punktiem 

Rīgā un ar piegādi uz adresēm Rīgā un Jūrmalā, 

Jelgavā, Ķekavā, Ogrē, Saulkrastos, Zvejniekciemā un 

teritorijā starp šīm pilsētām

▪ Rimi centrālā virtuve - 2021.gada jūlijā atklāta lielākā 

un mūsdienīgākā īsa derīguma termiņa produktu 
ražošanas rūpnīca Latvijā

▪ Rimi Latvia strādā vairāk nekā 6 000 darbinieku



RIMI CENTRĀLĀ VIRTUVE

Lielākā un mūsdienīgākā īsa derīguma termiņa produktu 

ražošanas rūpnīca Latvijā – nodrošina gatavos ēdienus 

visiem Rimi veikaliem Latvijā

▪ 2788 m2 plašas telpas darbam un atpūtai

▪ 150 darbinieku 

▪ 3 produktu sagatavošanas līnijas - līdz pat 18 tonnām 

salātu, kulinārijas un gaļas izstrādājumu dienā

▪ Tehnoloģijas un elastīgais ražošanas process veicina jaunu 

produktu izveidi un efektivitāti, nodrošinot vienotu produktu 

kvalitātes kontroli un ilgtspējīgu ražošanu ar samazinātiem 

pārtikas atlikumiem, rūpējoties arī par darba vides 

ergonomiku



ERGONOMIKA DARBA VIETĀ

▪ Darbinieku apmācība un instruktāža - efektīva sinerģija 

starp tehnoloģijām un cilvēku kopdarbu 

▪ Palīglīdzekļi smagumu pārvietošanai - rollkonteineri, rati, 

rohlas, lielizmēra trauki uz riteņiem, elektriskais pacēlājs

▪ Grūtāko daļu ēdienu pagatavošanas darba paveic iekārtas 

- automātisks salātu maisītājs, cepšanas un vārīšanas process 

konvekcijas krāsnī, dažādu veidu produktu smalcinātāji, 

iepakošanas un produktu marķēšanas iekārtas, tvaika plīts

▪ Uzkopšana bez spaiņiem – zema spiediena putu mazgātāji 

katrā cehā

▪ Pielāgojami biroja darba galdi un krēsli





REZULTĀTI

▪ Darbinieku veselības un labbūtības veicināšana

▪ Droša un sakārtota darba vide

▪ Labas ražošanas prakse, izpildot ES un LR normatīvo aktu

prasības

▪ Produktu kvalitātes paaugstināšana

▪ Efektīva darba organizācija un uzlabots ražīgums

▪ Ražošanas sadrumstalotības un pārtikas atlikumu

samazināšana

▪ Darbinieku mainības samazināšanās

▪ Iespēja nodrošināt atbilstošus darba uzdevumus dažāda

vecuma darbiniekiem un piedāvāt elastīgu darba grafiku

atbilstoši nodarbināto spējām

▪ Identificēti un ieviesti videi draudzīgi un ilgtspējīgi risinājumi



IEGUVUMI

▪ Darba ražīguma un darbinieku motivācijas

pieaugums

▪ Samazināts nelaimes gadījumu skaits darbā

▪ Darba vides riska faktoru ietekmes samazinājums

▪ Darbnespējas lapu samazinājums

▪ Epidemioloģisko prasību nodrošināšana

▪ Darbinieku veselības saglabāšana

▪ Elastīgas darba vietas

▪ Darbinieku kompetenču paaugstināšana

▪ Produktu kvalitātes paaugstināšana un pārdošanas

apjomu pieaugums



PALDIES! 


