
R I M I  L AT V I A S A D A R B Ī B A A R  
R A Ž O T Ā J I E M

MILANS BLŪMS

RIMI LATVIA KATEGORIJU DEPARTAMENTA DIREKTORS



Rimi atzīti kvalitātes standarti ražotnēm atbilstoši preču 
kategorijai:

Sociālās atbildības standarti /auditi ražotnēm, kas atrodas 
augsta riska valstīs*

Rimi/ ICA Gruppen mērķi:
▪ 90% korporatīvā zīmola preču ražotāju jābūt Rimi atzītam kvalitātes sertifikātam

▪ 100% korporatīvā zīmola preču ražotāju augsta riska valstīs jābūt 
sociālās atbildības sertifikātam

Kvalitātes standarti RIMI darbībām:
▪ Preču iepirkumiem: ISO 9001 & ISO 14001 

▪ Loģistikai: BRC for Storage & Distribution

▪ Veikaliem: Swedish Standard for Food Handling in Stores

KVALITĀTE PIEGĀDES ĶĒDĒ 
«NO LAUKA LĪDZ GALDAM»

* augsta riska valstu saraksts balstās uz Amorfi BSCI riska valstu sarakstu, kas tiek veidots 

ievērojot Pasaules Bankas Globālos pārvaldības rādītājus 

BSCI - Business Social Compliance Initiative

Pārtikai Augļiem & dārzeņiem Augiem & ziediem

Nepārtikas precēmPersonīgās higiēnas & mājsaimniecības precēm



KVALITĀTES STANDARTI PĀRTIKAS RAŽOTNĒM

GFSI

atzīts

standarts

ICA / RIMI 

audits

Cits

līdzvērtīgs

Rimi atzīts

standarts

…



«Mēs esam pirmā recirkulācijas
tipa audzētava Latvijā, kas audzē 
augstvērtīgu lašveidīgo zivi -
arktisko paliju.

Mēs esam prasīgi pret sevi un pret 
darbu ko mēs darām, tāpēc
ir patīkami sadarboties ar patiešām 
profesionālo Rimi komandu.»

ZIVIS UZ LEDUS

Uzņēmuma vadītājs Lauris Apsis 

un ražošanas vadītājs Helmuts Apsis



MILZU! PĀRSLAS

''MILZU! un Rimi saista kopīgas vērtības, plaša 

patēriņa tirgū nodrošinot veselīgus un nākotnes 

tendencēm atbilstošus produktus. 

MILZU! sadarbība ar Rimi ir nozīmīga ne tikai 

pārdošanas ietvaros, bet arī produktu izstrādē. 

Veiksmīgi ieviešot produktus vietējā tirgū, MILZU! 

attīsta sortimentu arī eksportā.''

Uzņēmuma dibinātājs un vadītājs Enno Ence



BALTIJAS DĀRZEŅI 

«Īsi sakot - kvalitāte pār cenu. 

Rimi ir ilgtermiņa sadarbība, vairāk 

nekā 20 gadu garumā. Rimi pievērš 

uzmanību vietējiem un sezonāliem 

produktiem, izglītojot patērētājus par 

veselīgu dzīvesveidu, kā arī aicinot 

tam pievērsties. 

Augam un attīstāmies kopā!» 

Tirdzniecības vadītājs Andrejs Bondars



DIAMONDS FOOD GROUP

«Ja tu spēj par to sapņot, tad spēj tam arī ticēt, 

un, ja tici, tad vari to sasniegt.

Sadarbībā ar RIMI no pašiem pirmssākumiem

esam jutušies pieņemti un sadzirdēti.

Šī sadarbība ir ieviesusi uzņēmumā stabilitāti 

un attīstības iespējas. Pakāpjoties uz milža 

pleciem, mēs varam justies drošāki savos 

pirmajos soļos un labāk saredzēt ceļu uz 

izvirzītiem mērķiem.»

Valdes priekšsēdētāja Monika Ziemele



IESPĒJAS 
RAŽOTĀJIEM

Latvijā audzētas zivis

Kazas piena produkti

Bio/eko piena un siera 

produkcija

Bio gaļa



PRIVĀTĀS PREČU ZĪMES KVALITĀTES PRASĪBAS 

Kvalitatīvi un atzīti ražotāji

9 mēnešu garš pārbaužu 
process pirms produkta 
ieviešanas

Degustācijas, pārbaudes 
laboratorijās

Sertifikācija atbilstoši GFSI 
(globālās pārtikas drošuma 
iniciatīvas) standartiem 



PRIVĀTĀS PREČU ZĪMES RAŽOŠANAS PROCESS



VIETĒJIE RAŽOTĀJI SVARĪGI GAN RIMI, GAN LATVIJAI

milj. EUR

gadā valsts ekonomikai*

+20% 
vietējie produkti 

+200

* “Citadele Banka” ekonomista Mārtiņa Āboliņa aprēķini



PALDIES


