
Asi jautājumi & godīgas atbildes 2014. gada 10. maijs

Lai informācija 
mazina bailes! 
 

Kalnciemā daudzus uztrauc informācija par svina akumulatoru 
pārstrādes rūpnīcas izveidošanu pilsētas rūpnieciskajā teritorijā, 
Jelgavas ielā 21. Cilvēki ir satraukušies gan par to, vai rūpnīca 
neapdraud apkārtnes iedzīvotājus, vai nepiesārņos gaisu un ūdeni, vai 
nebūs trokšņi un citas neērtības.  
Cilvēki atceras vēl ne tik seno padomju laiku rūpniecību Kalnciemā. 
Daudzi joprojām cieš no arodslimībām, atceras ekoloģiskās problēmas 
upē un tās krastos, pat savā dārzā izzudušās sliekas. Tāpēc arī tik daudz 
satrauktu jautājumu, tik daudz izprotamas neticības…  
Ir nācies dzirdēt arī daudzus emocionālus un nepamatotus 
apgalvojumus, pieņēmumus un pat melus. Jautājums tiek arī politizēts.  
Lai kliedētu bažas, un lai iedrošinātu ar cerīgāku skatu raudzīties ne 
tikai uz jaunās rūpnīcas veidošanu, bet ražošanas attīstību Kalnciemā, 
turpmāk regulāri izdosim šādu ziņu lapu, rīkosim tikšanās klātienē.  
Te publicēsim atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem, ka arī 
komentārus par uzklausītajiem komentāriem. Esam izveidojuši e-pasta 
adresi: kalnciems@inbox.lv, lai mūsu saziņa būtu vēl vienkāršāka.  
Rakstiet mums! Jo vairāk jautājumu, jo  vairāk atbildes un skaidrības! 

Iedzīvotāju sapulce 
Otrdien, 13.maijā plkst. 18:30 Kalnciema 
kultūras namā notiks iedzīvotāju sapulce 
par akumulatoru pārstrādes rūpnīcas 
izveidošanu Kalnciemā, Jegavas ielā 21. 

Pēc sapulces arī kliņģeris, tēja un kafija.!

kalnciems@inbox.lv

Собрание жителей 

Во вторник, 13-го мая, 18:30, 
в Калнциемском доме 
культуры проводится 
собрание жителей по 
поводу создания завода по 
переработке аккумуляторов 
и свинца. 

Список вакансий 

Сколько же рабочих мест 
предложит новый завод? 
Актуально ли это для 
жителей Калнциемса? И 
какие зарплаты? Читайте 
полный список вакансий! 

Поехали, сравним! 

Такие заводы уже очень 
успешно действуют в 
Европе. Самый доступный 
для нас находится в Польше, 
близ города Катовице. 
Поехали! На месте и 
посмотрим, есть ли 
опасения?

PAR KALNCIEMA ATTĪSTĪBU
Вкратце на русском

Braucam uz Poliju apskatīt līdzīgu rūpnīcu darbībā!
JAUTĀJUMS: 
Kalnciema rūpnīcas investori 
jau pasen esot solījuši aizvest 
Kalnciema iedzīvotāju 
pārstāvjus uz kādu no 
līdzīgām rūpnīcām ārzemēs. 
Kāpēc tas vēl nav noticis? Vai 
ir ko slēpt? Kad būs solītais 
brauciens? 

!

Līdzīgas rūpnīcas atrodas vairākās 
Eiropas valstīs, arī  Polijas 
dienvidos, netālu no Katovices, kur 
uzstādītas tādas pašas iekārtas, 
kādas ieplānotas Kalnciemā. Esam 
vienojušies ar Polijas kolēģiem, ka 
viņi ir gatavi izrādīt savu rūpnīcu 
Kalnciema iedzīvotājiem, lai uz 
vietas varētu pārliecināties, cik 
droša ir šādas rūpnīcas darbs, vai un 
kā tā ietekmē vidi. 

Tiek organizēts 2 dienu bezmaksas 
brauciens ar autobusu. Izbraukšana 
būtu kādā no piektdienas vakariem, 
atgriešanās svētdienas vakarā. 
Nakšņošana autobusā. Pa ceļam būs 
iespēja redzēt arī Varšavu un 
Krakovu.  
Interesentus lūdzam brīvā formā 
atsūtīt pieteikumu uz e-pa’tu: 
kalnciems@inbox.lv. 
Braucējus noteiksim izlozē.
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Amats Skaits Alga (brutto), € Pieredze
VADĪBA Kopā 3 Vidēji €1755

Direktors 1 1 928 nepieciešama

Grāmatvedis 1 1 668 nepieciešama

Personāla vadītājs 1 1 668 nepieciešama

KOMERCDAĻA  Kopā 5  Vidēji €1293
Komercdaļas vadītājs 1 1236+% nepieciešama

Iepirkumu speciālists 1 989+% apmācība uz vietas

Noliktavas vadītājs 1 1 406 vēlama

Kraušanas operators 2 1 236 vēlama

INŽINIERI un TEHNIĶI Kopā 7  Vidēji €1533
Automātikas inženieris 1 1 755 nepieciešama

Ražošanas vadītājs 1 1 755 nepieciešama

Inženieris - enerģētiķis 1 1 755 nepieciešama

Inženieris - metalurgs 1 1 755 nepieciešama

Tehniķis 3 1 236 vēlama

LABORATORIJA Kopā 2 Vidēji €1406
Kvalitātes un laboratorijas vadītājs 1 1 668 nepieciešama

Laborants 1 1 143 apmācība uz vietas

KAUSĒŠANAS IECIRKNIS Kopā 21 Vidēji €1261
Izkraušanas operators 3 1 236 apmācība uz vietas

Krāsns operators 6 1 236 apmācība uz vietas

Maiņas vadītājs 3 1 409 apmācība uz vietas

Rafinācijas un liešanas operators 9 1 236 apmācība uz vietas

SMALCINĀŠANAS IECIRKNIS Kopā 4 Vidēji €1279
Izkraušanas operators 1 1 236 apmācība uz vietas

Kraušanas operators 1 1 236 apmācība uz vietas

Maiņas vadītājs 1 1 409 apmācība uz vietas

Operators 1 1 236 apmācība uz vietas

KOPĀ: 42

Darba iespējas jau 2015.gada nogalē

Prioritāte Kalnciema iedzīvotājiem!

JAUTĀJUMS: 
Vai Kalnciemā varēsim atrast 
pieredzējušos speciālistus? 
Vadošos ievedīs? Vai vietējie 
būs tikai daži, un tie paši 
sargi, apkopējas un krāvēji? 
Tad kāds labums 
Kalnciemam?  !

Jaunajā rūpnīcā ikdienā strādās 42 
darbinieki, tai skaitā vadība, 
inženieri un strādnieki.  
Vispirms darbiniekus, arī vadošos, 
meklēsim Kalnciemā. Esam 
pārliecināti, ka jaunajā un 
modernajā ražotnē strādāt gribēs 
gan tie, kas šobrīd ikdienā brauc no 
Kalnciema strādāt cituviet, gan arī 
tie, kas šobrīd darba meklējumos.  

Tāpēc jau tagad savlaicīgi 
publiskojam plānotās vakances.  
Kā redzams, ir vakances, kur 
nepieciešama pieredze, taču vēl ir 
daudz laika to iegūt. Bet ir arī 
daudz tādas vakances, kur 
piedāvāsim apmācības uz vietas.  
Jaunajā rūpnīcā darbinieki būs 
nepieciešami jau 2015.gada nogalē.  
Padomājiet! Piesakieties!
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