II. Līdzfinansējuma apmērs
7. Līdzfinansējums tiek piešķirts nekustamā īpašuma īpašniekam fiziskai personai (turpmāk –
Īpašnieks) Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai, pie nosacījuma, ja
pieslēguma izbūves attālums līdz centralizētajiem kanalizācijas tīkliem ir vairāk nekā 10 m (turpmāk
– Izmaksas).
8. Līdzfinansējums tiek noteikts 100% apmērā Izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā
3000 euro viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam, ja:
8.1. Īpašnieks ir persona ar I invaliditātes grupu, ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā
īpašumā;
8.2. Īpašnieks ir persona vai ģimene ar trūcīgas personas statusu, ja statuss ir spēkā
iesnieguma iesniegšanas brīdī un ja Īpašnieks (ģimene) ir deklarēti un faktiski dzīvo
nekustamā īpašumā;
8.3. Īpašnieks ir persona vai ģimene ar maznodrošinātas personas statusu, ja statuss ir
spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī un ja Īpašnieks (ģimene) ir deklarēti un faktiski dzīvo
nekustamā īpašumā;
8.4. Īpašniekam ir daudzbērnu ģimene vai ģimene, kurai ir piešķirts audžu ģimenes statuss
un tā ir deklarēta un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
8.5. Īpašnieks ir pensionārs un īpašumā ir deklarēta un faktiski dzīvo viena persona.
9. Līdzfinansējums tiek noteikts 50% apmērā Izmaksu segšanai citām fiziskajām personām, vai
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopībai, bet ne vairāk kā 1500 euro viena nekustamā
īpašuma Pieslēgumam, ievērojot saistošo noteikumu 5. punktu.
10. Līdzfinansējums tiek noteikts 60% apmērā Izmaksu segšanai, ja fiziskajai personai jau ir
izstrādāts un apmaksāts Pieslēguma būvprojekts, bet ne vairāk kā 1600 euro viena nekustamā
īpašuma Pieslēgumam, ievērojot saistošo noteikumu 5. punktu.
11. Gadījumos, kad pamatojoties uz institūciju izdotajiem tehniskajiem vai īpašajiem
noteikumiem, Pieslēguma būvprojektā paredzēts, ka Pieslēguma izbūve ir iespējama tikai ar
caurduršanas metodes piemērošanu vai izmantojot apvalkcauruli, līdzfinansējuma apmērs viena
nekustamā īpašuma Pieslēgumam tiek noteikts ne vairāk kā 3500 euro apmērā, attiecīgi palielinot
noteikto procentuālo apmēru visām līdzfinansējuma saņēmēju kategorijām.
12. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
12.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;
12.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas
pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas
nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā);
12.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve;
12.4. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums
centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs
izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

