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PIELIKUMS
Riskgatavības plāna modelis
Šos modeļus aizpilda angļu valodā.
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
–

Par šā plāna sagatavošanu atbildīgās kompetentās iestādes nosaukums

–

Dalībvalstu skaits reģionā

1.

ELEKTROENERĢĒTISKĀS KRĪZES SCENĀRIJU KOPSAVILKUMS
Īsi apraksta saskaņā ar 6. un 7. pantu reģionālā un nacionālā līmenī apzinātos riska
scenārijus, tostarp apraksta izmantotos pieņēmumus.

2.

KOMPETENTĀS IESTĀDES LOMA UN PIENĀKUMI
Definē lomu un pienākumus, kas noteikti kompetentajai iestādei un struktūrām,
kurām deleģēta uzdevumu veikšana.

3.

ELEKTROENERĢĒTISKĀS

KRĪZES GADĪJUMĀ IZMANTOJAMĀS PROCEDŪRAS UN

PASĀKUMI

3.1.

3.2.
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Nacionālās procedūras un pasākumi
(a)

Apraksta procedūras, kas jāievēro elektroenerģētiskās krīzes gadījumā, tostarp
attiecīgās informācijas plūsmas shēmas.

(b)

Apraksta preventīvos un sagatavošanās pasākumus.

(c)

Apraksta pasākumus, kā mīkstināt elektroenerģētiskās krīzes situācijas, proti,
piedāvājuma un pieprasījuma puses pasākumus, vienlaikus norādot, kādos
apstākļos šos pasākumus var izmantot, jo īpaši katra pasākuma ierosu. Ja tiek
izskatīti ārpustirgus pasākumi, tie pienācīgi jāpamato, ņemot vērā 15. pantā
noteiktās prasības.

(d)

Sniedz detalizētu slodzes nomešanas plānu, tostarp norāda, kādos gadījumos un
kādos apstākļos notiek slodzes nomešana, nometamās slodzes vērtības un tos,
uz kuriem attiecas slodzes nomešana. Norāda, kurām elektroenerģijas lietotāju
kategorijām būtu jāsaņem īpaša aizsardzība pret atslēgšanu, un paskaidro,
kāpēc ir vajadzīga to aizsardzība, lai aizsargātu personisko drošību.

(e)

Apraksta mehānismus,
elektroenerģētisko krīzi.

ko

izmanto

sabiedrības

informēšanai

par

Reģionālās procedūras un pasākumi
(a)

Apraksta apstiprinātos mehānismus, ko izmanto sadarbībai reģiona līmenī un ar
ko nodrošina pienācīgu koordināciju pirms un pēc elektroenerģētiskās krīzes,
tostarp lēmumu pieņemšanas procedūras atbilstošai rīcībai reģionālā mērogā.

(b)

Apraksta apstiprinātos pasākumus, kas izmantojami vienlaicīgas krīzes
situācijās, tostarp norāda patērētāju prioritāro kārtību un reģionālos slodzes
nomešanas plānus, kā arī finanšu noteikumus, ko piemēro palīdzības sniegšanai
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nolūkā novērst vai mīkstināt elektroenerģētisko krīzi. Aprakstot šos
noteikumus, iekļauj tādus elementus kā palīdzības ierosas definīcija, aprēķinu
formula vai summa, maksātājas un saņēmējas puses un arbitrāžas noteikumi.
Norāda, kad un kā aktivizē reģionālos jaudas nomešanas plānus.
(c)

4.

Apraksta ieviestos mehānismus, ko izmanto sadarbībai un darbību
koordinācijai pirms un pēc elektroenerģētiskās krīzes ar citām dalībvalstīm
ārpus reģiona, kā arī ar trešām valstīm attiecīgajā sinhronajā zonā.

KRĪZES PĀRVALDĪTĀJS VAI KRĪZES PĀRVALDĪBAS GRUPA
Norāda, kas ir krīzes pārvaldītājs vai krīzes pārvaldības grupa un kāda ir tā(-s) loma.
Norāda kontaktinformāciju.

5.

APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
Saskaņā ar 10. panta 1. punktu apraksta šā plāna izstrādes gaitā izmantoto
apspriešanās mehānismu un šīs apspriešanās rezultātus; apspriešanās notiek ar:

6.

(a)

elektroenerģijas un gāzes uzņēmumiem,

(b)

mājsaimniecību intereses pārstāvošām organizācijām,

(c)

rūpniecisko elektroenerģijas patērētāju, t. sk. gāzes uzņēmumu, intereses
pārstāvošām organizācijām,

(d)

valstu regulatīvajām iestādēm.

ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA TESTI
(a)

Norāda grafiku, kādā notiek reģionālās (ja piemērojams, arī nacionālās)
ikgadējās reāllaika simulācijas reaģēšanai uz elektroenerģētiskās krīzes
situācijām.

(b)

Norāda saskaņā ar 12. panta 1. punkta d) apakšpunktu apstiprinātās procedūras
un iesaistītos aktorus.

Attiecībā uz plāna atjauninājumiem: īsi apraksta, kādi testi ir veikti kopš pēdējā plāna
pieņemšanas, un to galvenos rezultātus. Norāda, kādi pasākumi ir pieņemti šo testu
iespaidā.
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