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RĪKOJUMS 

 

Rīgā, 11.12.2020.       Nr. 1-2/156 

 

 

Par dabas lieguma “Diļļu pļavas”  

dabas aizsardzības plāna apstiprināšanu 
 

 
Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 18. panta otro daļu: 

 

1. Apstiprināt dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plānu (turpmāk – dabas 

aizsardzības plāns). 

 

2. Uzdot Dabas aizsardzības pārvaldei (turpmāk – pārvalde) atbilstoši Ministru kabineta 

2007. gada 9. oktobra noteikumu Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

dabas aizsardzības plāna satura un izstrādes kārtību”: 

2.1. 38. punktam nodrošināt dabas aizsardzības plāna kopiju nodošanu šajā punktā 

minētajām institūcijām; 

2.2. 39. punktam nodrošināt dabas aizsardzības plāna ievietošanu pārvaldes 

tīmekļvietnē. 

 
Pielikumā:  

1. Dabas aizsardzības plāns uz 112 lapām (datne: Dillu_plavas_dabas_plans.docx); 

2. Dabas aizsardzības plāna 1. pielikums uz astoņām lapām 

(datne: 1_PIELIKUMS_Attēli.pdf); 

3. Dabas aizsardzības plāna 2.1. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.1_PIELIKUMS_zemes_lietošanas_veidi.jpg); 

4. Dabas aizsardzības plāna 2.2. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.2_PIELIKUMS_apsaimniekošanas_pasākumi.jpg); 

5. Dabas aizsardzības plāna 2.2.1. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.2.1_PIELIKUMS_apsaimniekošanas_pasākumi_M_1_1250.jpg); 

6. Dabas aizsardzības plāna 2.3. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.3_PIELIKUMS_ES_nozīmes_biotopi.jpg); 

7. Dabas aizsardzības plāna 2.4. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.4_PIELIKUMS_zemes_īpašuma_formas.jpg); 

8. Dabas aizsardzības plāna 2.5. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.5_PIELIKUMS_esošā_un_plānotā_tūrisma_infrastruktūra.jpg); 

9. Dabas aizsardzības plāna 2.6. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.6_PIELIKUMS_mežsaimnieciskā_darbība.jpg); 

10. Dabas aizsardzības plāna 2.7. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.7_PIELIKUMS_LAD_lauku_bloki.jpg);  
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11. Dabas aizsardzības plāna 2.8. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.8_PIELIKUMS_funkcionālais_zonējums.jpg); 

12. Dabas aizsardzības plāna 2.9. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.9_PIELIKUMS_dabas_vērtības_augi.jpg); 

13. Dabas aizsardzības plāna 2.10. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.10_PIELIKUMS_dabas_vērtības_bezmugurkaulnieki.jpg); 

14. Dabas aizsardzības plāna 2.11. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.11_PIELIKUMS_dabas_vērtības_dzīvnieki.jpg); 

15. Dabas aizsardzības plāna 2.12. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.12_PIELIKUMS_dabas_vērtības_visas.jpg); 

16. Dabas aizsardzības plāna 2.13. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.13_PIELIKUMS_hidroloģija_un_noteces_virziens.jpg); 

17. Dabas aizsardzības plāna 2.14. pielikums uz vienas lapas 

(datne: 2.14_PIELIKUMS_entomologa_transektes.jpg); 

18. Dabas aizsardzības plāna 3.1. pielikums uz 12 lapām 

(datne: 3.1_PIELIKUMS_Ornitologa_atzinums.pdf); 

19. Dabas aizsardzības plāna 3.2. pielikums uz 14 lapām 

(datne: 3.2_PIELIKUMS_Entomologa_atzinums.pdf); 

20. Dabas aizsardzības plāna 3.3. pielikums uz 16 lapām 

(datne: 3.3_PIELIKUMS_Vaskulāro_augu_un_biotopu_eksperta_atzinums.pdf); 

21. Dabas aizsardzības plāna 4. pielikums uz 67 lapām 

(datne: 4_PIELIKUMS_SA_pārskats.pdf); 

22. Dabas aizsardzības plāna 5. pielikums uz 13 lapām 

(datne: 5_PIELIKUMS_Citi_pielikumi.pdf). 

 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra p.i. - 

aizsardzības ministrs Artis Pabriks 
 

 

 

 

Daudzvārde, 67026503 

dagnija.daudzvarde@varam.gov.lv 

 

 

 

Izsūtīt: lietā, valsts sekretāra vietniekam vides aizsardzības jautājumos, Dabas aizsardzības departamentam, 

Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts vides dienestam, Vides pārraudzības valsts birojam 

 

 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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