5.pielikums
Skanstes apkaimes teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
Vieglās rūpniecības apbūves (13001) darbību veidi
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Nozare
Metālu ražošana un apstrāde:
amatniecībā izmantojamas lietuves, arī zelta un sudraba liešanai
elektrotehnisku izstrādājumu ražošanas iekārtas, izņemot iekārtas transformatoru vai
iespiedshēmu ražošanai
iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metāla un plastmasas virsmu
apstrādei un kuru apstrādes tvertņu kopējais tilpums nepārsniedz 3 m3
citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību
no 1000 m2 līdz 10000 m2
elektrotehniskās iekārtas transformatoru vai iespiedshēmu ražošanai ar ražošanas jaudu,
kas nepārsniedz 15 m 2 dienā
citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no 100 m2 līdz
1000 m2
plastmasas izstrādājumu metalizācija
Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem:
iekārtas ziepju, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu ražošanai ar ražošanas jaudu līdz 10
tonnām gadā
austuves, vērptuves un trikotāžas ražotnes, ja ražošanas jauda ir no 100 līdz 1000
kilogramiem dienā
Pārtikas rūpniecība:
iekārtas piena savākšanai, pirmapstrādei un pārstrādei, kurās uzņemtais piena daudzums
ir no 1 līdz 10 tonnām dienā (vidējais gada rādītājs)
iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā:
dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 0,1 līdz 1 tonnai gatavās
produkcijas dienā
augu izcelsmes produktus un saražo no 0,5 līdz 10 tonnām gatavās produkcijas dienā
(vidējais ceturkšņa rādītājs)
gaļas, gastronomijas ražotnes (arī veikalos), kurās saražo 500 un vairāk kilogramu
pārtikas produktu dienā
iekārtas maizes cepšanai un konditorejas izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai, kuru
ražošanas jauda pārsniedz 2 tonnas dienā
iekārtas piena savākšanai, pirmapstrādei un pārstrādei, kurās piena daudzums ir no 10
līdz 200 tonnām dienā (gada vidējais rādītājs)
iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes
produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 25 tonnām gatavās produkcijas dienā vai
kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 100 tonnām
gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā:
augu un dzīvnieku izcelsmes eļļas un tauku ražošana
alus un iesala ražošana
bezalkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana
cietes un kartupeļu cietes rūpnieciskās ražošanas iekārtas
cukura ražotnes
kafijas, tējas un pārtikas piedevu ražošana
graudu pārstrāde
rauga ražošana
spirta un alkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana
dzīvnieku un augu izcelsmes produktu konservēšana, iepildīšana un iepakošana
citas pārtikas produktu ražošanas iekārtas, kurās apstrādā un pārstrādā dārzeņus
iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu un saldētu produktu
ražošanai
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sadedzināšanas iekārtas, kuras nominālā ievadītā siltuma jauda ir no 5 līdz 20
megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu (arī koksni un kūdru) vai
gāzveida kurināmo
iekārtas kurināmā ražošanai no koksnes atlikumiem
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde:
mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m 2 un vairāk
Citas nozares:
visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās
lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu
pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta
2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu
remontdarbnīcu izveidei un darbībai" 2.punktā paredzētās darbības
ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas)
iekārtas un fotolaboratorijas, kurās apstrādā 1000 un vairāk kvadrātmetru fotofilmu gadā
iekārtas pakešu logu un durvju ražošanai ar ražošanas platību līdz 1000 kvadrātmetriem
iekārtas pakešu logu un durvju ražošanai ar ražošanas platību virs 1000 kvadrātmetriem
iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai
starpproduktu uzglabāšanai
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