NETO norēķinu sistēma
Elektroenerģijas NETO norēķinu sistēma ir attiecināma uz visām mājsaimniecībām, kuras,
ierīkojot mikroģeneratoru, ražo elektroenerģiju savām vajadzībām no atjaunīgajiem
energoresursiem, piemēram, no saules vai vēja.
Ikmēneša elektroenerģijas izmaksas veido trīs
komponentes: sistēmas operatoru pakalpojumi (40%),
obligātā iepirkuma komponente (OIK) (28%) un maksa
par elektroenerģiju (32%). Mājsaimniecībām, kuras
elektroenerģiju ražo no atjaunīgajiem resursiem, ir
iespēja samazināt maksu par elektroenerģiju un OIK
mainīgo daļu.

Svarīgi zināt!

Elektroenerģijas izmaksu komponentes,
bez PVN



Ja NETO patēriņš mēneša norēķinu periodā ir negatīvs (tīklā nodotās kWh ir vairāk
nekā patērētās), tad NETO patēriņa uzkrāto apjomu ieskaita nākamā mēneša
norēķinu periodā, kā elektrotīklā nodoto elektroenerģiju. Savukārt, ja NETO
patēriņš ir pozitīvs (patērēts vairāk nekā tīklā nodotās kWh), tiek izmantotas
iepriekšējā periodā uzkrātās kWh vai arī no tīkla tiek ņemts papildu elektroenerģijas
apjoms.



NETO norēķinu sistēmas norēķinu periods ir kalendārais mēnesis. Tīklā nodoto
elektrību jāizmanto viena gada ietvaros, kas ilgst no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31.
martam. Sākoties jaunam norēķinu gadam, visi uzkrājumi tiek dzēsti. NETO
norēķinu sistēma darbojas tikai viena sadales sistēmas pakalpojumu līguma
ietvaros, gadījumā, ja tiek mainīts līgums, uzkrājums tiek dzēsts.



Klientu ērtībām elektroenerģijas NETO pārskats, aktuālais elektroenerģijas
uzkrājums pieejams e-st.lv klientu portālā, sadaļā Elektroenerģijas NETO norēķinu
sistēma!

E-st.lv klientu portāls, Elektroenerģijas NETO norēķinu pārskats


Atceries, ka Sadales tīkls neuzskaita to elektroenerģijas apjomu, kas izmantots
pašpatēriņam. Pilno sistēmas saražoto apjomu iespējams apskatīt invertorā. Lai
uzzinātu, kur visērtāk apskatīt sistēmas saražoto apjomu, vērsies pie saules
sistēmas uzstādītāja!

NETO norēķina lietotājiem veicamie maksājumi


Elektroenerģija: starpība starp tīklā nodoto un no tīkla saņemto elektroenerģijas
apjomu;



Pārvades un sadales sistēmas pakalpojumi: par papildu no tīkla saņemtā
elektroenerģijas apjomu;



OIK «mainīgā» komponente: starpība starp tīklā nodoto un no tīkla saņemto
elektroenerģijas apjomu;



OIK «fiksētā» komponente: atbilstoši pieslēguma jaudai.

Informācijas avots: sadalestikls.lv

Klients: Jānis Bērziņš Pierīgā uzstādījis saules paneļu sistēmu ar 7kW jaudu
1. Piemērs: visu Jāņa mājsaimniecības patēriņu nosedz saules sistēmas saražotā enerģija,
pašpatēriņā
Jānis Bērziņš augustā patērējis 456,70 kWh elektroenerģijas. Visu mājsaimniecības patēriņu Jānim
ir izdevies nosegt ar saules sistēmas saražoto elektroenerģijas apjomu. Papildus no tīkla
elektroenerģija augustā netiek ņemta.
Par elektroenerģiju
nav jāmaksā, jo Jānis
Jāņa Bērziņa elektrības rēķins:
pašpatēriņam ir
izmantojis saules
sistēmas saražoto
enerģiju.

Par sadales sistēmas
pakalpojumiem un
OIK ir jāmaksā tikai
fiksētās maksas, kas
nav atkarīgas no
enerģijas patēriņa.

2. Visu patēriņu nosedz saules saražotā un iepriekš uzkrātā enerģija
Jānis Bērziņš augustā patērējis 456,70 kWh elektroenerģijas. Ar saules sistēmu pašpatēriņam
saražojis 50 kWh (šis apjoms netiek fiksēts ST rēķinā), no tīkla paņēmis 406,70 kWh no iepriekš
NETO sistēmā uzkrātā apjoma - 500 kWh. Uzkrājuma neizmantotais atlikums - 93,3 kWh tiek
pārcelts uz nākamo periodu.
Jāņa Bērziņa elektrības rēķins:
Par elektroenerģiju nav
jāmaksā.

Maksa tiek piemērota
par no tīkla ņemto
elektroenerģijas
apjomu.

Par OIK mainīgo daļu
nav jāmaksā, jāmaksā
tikai fiksētā maksa.

3. Visu patēriņu nosedz saules saražotā un iepriekš uzkrātā enerģija
Jānis Bērziņš augustā patērējis 456,70 kWh elektroenerģijas. Saules sistēma pašpatēriņam
saražojusi 0 kWh, no tīkla ir paņemtas 456,70 kWh, no iepriekš NETO sistēmā uzkrātā apjoma ir
paņemtas 50 kWh. Uzkrājuma atlikums - 0 kWh.
Jāņa Bērziņa elektrības rēķins:

Par elektroenerģiju
jāmaksā starpība
starp patēriņu un
iepriekš uzkrāto,
saražoto enerģiju.
Maksa par
elektroenerģijas
sadalīšanu ir
attiecināma tikai par
konkrētajā mēnesī
fiksēto, patērēto
enerģiju.
Par OIK jāmaksā
fiksētās maksas un
starpība starp
patēriņu un iepriekš
uzkrāto, saražoto
enerģiju.

