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1. Ievads 

  

(1) Šis dokuments ir Baltijas jaudas aprēķināšanas reģiona (turpmāk tekstā – Baltijas JAR) 

kopīgie noteikumi reģionālās darbības drošības koordinēšanai (turpmāk tekstā – Baltijas 

RDDK) saskaņā ar Komisijas 2017.gada 2.augusta Regulas (ES) 2017/1485 76. un 

77.pantu (turpmāk tekstā – SOGL). 

(2) Šajos kopīgajos noteikumos tiek ņemti vērā vispārējie principi un mērķis, kas noteikti 

SOGL, kā arī Komisijas Regulā (EK) 2015/1222, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un 

pārslodzes vadības vadlīnijas (turpmāk tekstā – CACM regula). 

(3) Saskaņā ar SOGL 75.panta 1.punktu darbības drošības analīze ir jāstandartizē vismaz 

vienā sinhronajā apgabalā un attiecīgi JAR ietvaros saskaņā ar SOGL 76.panta 

1.punktu. Vispārīgi standartizācijas principi, kas definēti kopējā koordinētas darbības 

drošības analīzes metodikā (turpmāk tekstā – KDDAM) saskaņā ar SOGL75. pantu, tiks 

uzskatīti par šo kopīgo noteikumu juridisko pamatu. 

(4) Šajos kopīgajos noteikumos ir ņemta vērā un vajadzības gadījumā papildināta KDDAM 

un, vajadzības gadījumā, metodikas, kas izstrādātas saskaņā ar CACM regulas 

35. pantu (turpmāk tekstā – KPK metodika) un 74. pantu (turpmāk tekstā – KPKTID 

metodika). 

(5) SOGL76. un 77. pants veido šo kopīgo noteikumu juridisko pamatu un nosaka vairākas 

minimālas prasības, kas tajos ir jāiekļauj: 

a) darbības drošības analīzes tekošās dienas koordinācijas nosacījumi un biežums, 

kā arī RSC kopīgā tīkla modeļa atjauninājumi; 

b) korektīvo darbību (turpmāk tekstā – KD) sagatavošanas metodika, kuras pārvalda 

koordinēti, ņemot vērā to pārrobežu nozīmi, kas noteikta saskaņā ar CACM 

regulas 35. pantu, ņemot vērā prasības, kas noteiktas SD regulas 20.–23. pantā, 

un nosakot vismaz: 

i. kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa par pieejamajām KD starp 

attiecīgajiem PSO un RSC; 

ii. ierobežojumu un KD klasifikāciju saskaņā ar SOGL22. pantu; 

iii. visefektīvāko un ekonomiski izdevīgāko KD identificēšanu darbības 

drošības pārkāpumu gadījumā, kas minēti SOGL22. pantā; 

iv. KD sagatavošanas un aktivizēšanas kārtību saskaņā ar SOGL23. panta 

2. punktu; 

v. KD izmaksu sadali, kas minēta SOGL22. pantā, vajadzības gadījumā 

papildinot kopējo metodiku, kas izstrādāta saskaņā CACM regulas 

74. pantu. 

(6) Noslēgumā jāsecina, ka šis kopīgo noteikumu dokuments veicina SOGL vispārējo 

mērķu sasniegšanu par labu visiem PSO, pārvaldes iestādēm un tirgus dalībniekiem. 

(7) Baltijas RDDK kopīgos noteikumus nākotnē var grozīt un precizēt, ņemot vērā Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija Regulas (ES) 2019/943 par 

elektroenerģijas iekšējo tirgu prasības. 
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1.1 Definīcijas un saīsinājumi 

Baltijas RDDK kopīgo noteikumu izpratnē šajā dokumentā izmantotajiem terminiem ir tāda 

pat nozīme, kā terminiem, kas  ietverti SOGL 3. pantā, CACM regulas 2. pantā, Regulas 

543/2013 2. pantā, KDDAM 2. pantā un citos šajā dokumentā minētajos tiesību aktos. 

Papildus izmanto šādas definīcijas: 

Pieejamais korektīvais pasākums – korektīva darbība, kas pieejama ierobežojumu 

risināšanā. Tā sevī ietver nepieciešamo tehnisko un izmaksu informāciju. 

Baltijas PSO – elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori Igaunijas Republikā, Latvijas 

Republikā un Lietuvas Republikā. 

Baltijas RSC – Baltijas reģionālais drošības koordinators, kas sniedz pakalpojumus trim 

Baltijas valstu PSO šādās valstīs: Igaunijas Republikā, Latvijas Republikā un Lietuvas 

Republikā. Baltijas RSC darbības apgabals ietver arī robežas starp EE–FI, EE–LV, LV–LT, 

LT–SE un LT–PL. 

Baltijas RSC Līgums – Baltijas reģionālā drošības koordinatora līgums, ko Elering, AST un 

Litgrid savstarpēji parakstīja 2016. gada 31. oktobrī. 

Baltijas JAR PSO – elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori Somijas Republikā, 

Igaunijas Republikā, Latvijas Republikā un Lietuvas Republikā, kā arī Polijas Republikā un 

Zviedrijā. 

Baltijas JAM – jaudas aprēķināšanas metodika Baltijas valstu jaudas aprēķināšanas 

reģionā saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 2015/1222 20. panta 2. punktu. 

KPKTID metodika – “Baltijas JAR” PSO kopīgu koordinētas pārdispečerizācijas un 

kompensācijas tirdzniecības izmaksu dalīšanas metodika saskaņā ar CACM regulas 

74. pantu. 

Baltijas valstu KTM – kopējais tīkla modelis, kas sastāv no Baltijas PSO individuālajiem 

tīkla modeļiem un no blakus esošo trešo valstu PSO tīkla modeļu datiem, kas darbojas tajā 

pašā sinhronajā apgabalā. 

Identificētais ierobežojums – pāris elementi, ko veido viens (vai vairāki) novērtētie 

elementi un bojājumsituācija, kas noved pie darbības drošības limita vai šīs darbības 

drošības limita funkcijas pārkāpuma. 

Novērtētais elements – tīkla elements, kura elektrisko stāvokli novērtē reģionālā vai 

starpreģionālā procesā un kura vērtība, sagaidāms, ka izpildīs reģionālo noteikumu 

funkcionālās drošības robežu funkciju. Novērtēto elementu saraksts sastāv no 

nodrošinātiem elementiem un skenētiem elementiem. 

Nodrošinātais elements – novērtētais elements, kurā darbības drošības ierobežojumu 

pārkāpumi jāidentificē un koordinēti jānovērš. 

Skenētais elements – novērtētais elements, kurā jāuzrauga darbības drošības 

ierobežojumu pārkāpumi. 

Koordinētā darbības drošības analīze (KDDA) – darbības drošības analīze, ko saskaņā 
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ar SOGL72. panta 2. un 4. punktu, izmantojot kopīgo tīkla modeli, veic katrs PSO; 

Koordinētais reģionālās darbības drošības novērtējums (KRDDN) – darbības drošības 

analīze, ko, izmantojot kopīgo tīkla modeli, saskaņā ar SOGL78. pantu veic RSC; 

Kvantitatīvā pieeja – matemātiskā aprēķina metode korektīvie pasākumi pārrobežu 

atbilstības noteikšanai, kas definēta saskaņā ar KDDAM 15. panta 4. un 5. punktu. 

Kvalitatīva pieeja – empīriski pamatota metode korektīvo darbību pārrobežu nozīmes 

noteikšanai. 

Saīsinājumi 

KTM – kopējais tīkla modelis; 

ITM – individuāls tīkla modelis; 

RDDK – reģionālā darbības drošības koordinācija; 

KD – korektīvais pasākums; 

PKD – attiecīga pārrobežu korektīva darbība; 

RSC – reģionālais drošības koordinators; 

VRI – valsts regulatīvā iestāde; 

AL – atskaites laiks; 

ND – nākamā diena; 

TD – tekošā diena; 

KTE – kritisks tīkla elements; 

ALS – augstsprieguma līdzstrāva; 

PTE – pārrobežu attiecīgais tīkla elements; 

DPDV – darbības plānošanas datu vide. 

2. Vispārīgi noteikumi par reģionālo darbības drošības 

koordinācijas procesu 

1. Visi Baltijas JAR PSO un Baltijas RSC pārvalda darbības drošības ierobežojumu 

pārkāpumus un KD, kas tiek uzskatītas par gan iekšēji, gan pārrobežu līmeni 

nozīmīgām Baltijas JAR, saskaņoti ar skartajiem PSO nākamās dienas un tekošās 

dienas KRDDN procesos. 

2. Visi Baltijas JAR PSO un Baltijas RSC veic reģionālās darbības drošības 

koordinēšanu Baltijas JAR nākamās dienas un tekošās dienas termiņos saskaņā ar 

šī dokumenta noteikumiem. 
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3. Katrs PSO veic koordinētas darbības drošības analīzi (turpmāk tekstā – KDDA) ND 

un TD laika grafika procesiem. KDDA prasa, lai PSO veiktu neparedzētu gadījumu 

analīzi par nākamo gadu, ND un TD KTM, lai nodrošinātu, ka jebkura ārkārtas 

situācija nerada situāciju, kad tās kontroles zonā tiek pārsniegti darbības drošības 

ierobežojumi. 

4. Koordinēto reģionālās darbības drošības novērtējumu (turpmāk tekstā – KRDDN) 

veic Baltijas RSC sadarbībā ar PSO ND un TD laika grafika procesos. KRDDN 

pieprasa, lai Baltijas RSC veiktu reģionālo darbības drošības novērtējumu vismaz 

visiem JAR PSO. Ja tiek atklāts ierobežojums, tas attiecīgajam PSO iesaka 

visefektīvāko un ekonomiski izdevīgāko korektīvo darbību (turpmāk tekstā – KD). 

Baltijas RSC arī koordinē KD sagatavošanu kopā ar PSO, lai PSO reāllaikā varētu 

koordinēti aktivizēt KD un pārrobežu attiecīgās korektīvie pasākumi (PKD) ar citiem 

RSC. 

5. Pirms RDDK procesa sākšanas ITM sagatavošanas nolūkā katram PSO ir tiesības 

veikt vietēju sākotnējo novērtējumu, lai atklātu jebkādus iekšējā tīkla elementu 

darbības drošības ierobežojumu pārkāpumus. Katrs PSO var izvēlēties, vai 

atvieglot iekšējā tīkla elementu darbības drošības ierobežojumu pārkāpumus, 

izmantojot attiecīgas pārrobežu koriģējošas darbības. 

6. Gatavojot ITM, katrs PSO iekļauj jebkurus, kas nav pārrobežu, attiecīgos korektīvos 

pasākumus, kas izriet no vietējā sākotnējā novērtējuma. 

7. Katrs Baltijas PSO informē visus Baltijas JAR PSO un Baltijas RSC par jebkuras 

KD iekļaušanu tā ITM. 

8. Baltijas RSC veic KRDDN, pamatojoties uz KTM, bojājumsituāciju sarakstu un PSO 

sniegtajiem darbības drošības ierobežojumiem. Tas sniedz KRDDN rezultātus 

vismaz visiem Baltijas JAR PSO. Atklājot ierobežojumu, tā attiecīgajiem PSO iesaka 

visefektīvākās un ekonomiski izdevīgākās KD un var ieteikt arī citas KD, izņemot 

tās, ko nodrošina PSO. 

9. Visi PSO nodrošina konsekventu attieksmi pret PKD izmaksu dalīšanas principiem, 

kas noteikti saskaņā ar Baltijas KPKTID metodiku. Papildus tam papildu izmaksu 

sadales principi ir noteikti šo kopīgo noteikumu 5.7. punktā.. 

3. Ievades datu definēšana koordinētiem darbības drošības 

analīzes procesiem 

3.1 Bojājumsituāciju saraksts 

1. Katrs Baltijas JAR PSO izveido to neparedzēto izdevumu sarakstu, kuri jāanalizē 

ND un TD drošības analīzes procesos saskaņā ar SOGL33. pantu. 

2. Katrs Baltijas JAR PSO nodrošina Baltijas RSC bojājumsituāciju sarakstu, ko 

izmanto ND un TD drošības analīzes procesos. 

3. Vajadzības gadījumā katrs Baltijas JAR PSO atjaunina savu bojājumsituāciju 

sarakstu un iesniedz atjauninātu bojājumsituāciju sarakstu Baltijas RSC. 
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4. Baltijas RSC izveido kopēju bojājumsituāciju sarakstu, kas ir jāizmanto KRDDN 

procesu laikā, pamatojoties uz jaunāko individuālo sarakstu, ko katrs Baltijas JAR 

PSO nodrošina ND un TD drošības analīzes procesiem. 

5. Baltijas RSC saskaņā ar 4.1. punktu veic iesniegtā bojājumsituāciju saraksta 

atbilstības pārbaudi. 

6. Ja dati ir pretrunīgi un ir pietiekami daudz laika līdz turpmākiem KRDDN procesa 

posmiem, Baltijas RSC informē attiecīgo PSO. PSO nosūta izlaboto 

bojājumsituāciju sarakstu. Ja dati ir pretrunīgi un nav pietiekami daudz laika līdz 

turpmākiem KRDDN procesa posmiem, Baltijas RSC izmanto jaunāko pieejamo 

bojājumsituāciju sarakstu. 

7. Baltijas RSC izmanto jaunāko pieejamo kopējo bojājumsituāciju sarakstu ND un TD 

KRDDN procesos Baltijas JAR. 

3.2 Novērtētie elementi, PTE un darbības drošības ierobežojumi 

1. Katrs Baltijas JAR PSO nosaka to novērtēto elementu sarakstu, kas ir svarīgi 

Baltijas JAR KRDDN, ņemot vērā tā novērošanas zonu un darbības drošības 

ierobežojumus saskaņā ar SOGL25. pantu. Neviens PSO neietver nekādu drošuma 

rezervi darbības drošības ierobežojumiem. Novērtēto elementu saraksts sastāv no 

nodrošinātiem elementiem un skenētiem elementiem. 

2. Nodrošinātie elementi ir visi kritiskie tīkla elementi (turpmāk tekstā – KTE) un visi 

tīkla elementi, kuru sprieguma līmenis ir vienāds vai lielāks par 330 kV, un visas 

ALS (augstsprieguma līdzstrāvas) sistēmas. 

3. Katram Baltijas JAR PSO, kas ir vairāk nekā viena JAR sastāvdaļa, ir tiesības izslēgt 

no nodrošināto elementu saraksta jebkuru elementu, kas ir pakļauts cita JAR 

KRDDN. 

4. Baltijas JAR pārrobežu attiecīgie tīkla elementi (turpmāk tekstā – PTE) ir 

nodrošinātie elementi, kas definēti saskaņā ar šī punkta 2. apakšpunktu. 

5. Katram Baltijas JAR PSO ir tiesības, ja visi Baltijas CCR PSO piekrīt, izslēgt jebkuru 

elementu no savas kontroles zonas nodrošināto elementu saraksta, izņemot KTE. 

6. Katrs Baltijas JAR PSO var definēt skenētos elementus, kas ir daļa no KRDDN 

procesa. 

7. Skenēts elements var būt jebkurš elements, kura sprieguma līmenis ir mazāks par 

330 kV un kas ir veidots ITM, un jebkurš elements, kas izslēgts no nodrošināto 

elementu saraksta. 

8. Katrs Baltijas JAR PSO nodrošina Baltijas RSC novērtēto elementu sarakstu, ko 

izmanto ND un TD drošības analīzes procesos. 

9. Vajadzības gadījumā katrs Baltijas JAR PSO atjaunina savu novērtēto elementu 

sarakstu un iesniedz atjauninātu novērtēto elementu sarakstu Baltijas RDK. 

10. Baltijas RSC izveido kopēju novērtēto elementu sarakstu, kas jāizmanto KRDDN 

procesos, pamatojoties uz jaunāko individuālo sarakstu, ko sniedz katrs Baltijas 

JAR PSO, un kopīgo sarakstu kopīgo ar Baltijas JAR PSO. 

11. Baltijas RSC saskaņā ar 4.1. punktu veic iesniegtā novērtēto elementu saraksta 

atbilstības pārbaudi. 
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12. Ja dati ir pretrunīgi un ir pietiekami daudz laika līdz turpmākiem KRDDN procesa 

posmiem, Baltijas RSC informē attiecīgo PSO. PSO nosūta izlaboto novērtēto 

elementu sarakstu. Gadījumā, ja dati ir pretrunīgi un nav pietiekami daudz laika līdz 

turpmākiem KRDDN procesa posmiem, Baltijas RSC izmantos jaunāko pieejamo 

novērtēto elementu sarakstu. 

13. Baltijas RSC izmantos jaunāko pieejamo novērtēto elementu sarakstu ND un TD 

KRDDN procesos Baltijas JAR. 

3.3 Korektīvie pasākumi 

1. Katrs Baltijas JAR PSO izstrādā KD saskaņā ar KDDAM 14. pantu. 

2. Gatavojot KD, katrs Baltijas JAR PSO ņem vērā KD, kas definētas saskaņā ar 

SOGL 22. pantu. 

3. Visi Baltijas JAR PSO sadarbībā ar Baltijas RSC, izmantojot 5.1. punktā aprakstītos 

noteikumus, identificē, vai KD, kas sagatavotas saskaņā ar šī punkta 

1. apakšpunktu, ir pārrobežu nozīme. 

4. Sniegtajos KD datos ir jābūt vismaz šādai informācijai: 

a. KD pieejamības termiņš; 

b. paredzamās izmaksas; 

c. aktivizēšanas laiks; 

d. jebkura papildu informācija, kas attiecas uz KD piemērošanu. 

5. Gatavojot KD, katrs Baltijas CCR PSO ņem vērā ierobežojumus, kas var ierobežot 

KD izmantošanu. Jāņem vērā vismaz šādi ierobežojumu veidi: 

a. tehniskie ierobežojumi, piemēram, rampveida izmaiņu ierobežojumi, 

min./maks. izejas jauda, min./maks. pārsūtīšana vai jaudas maiņa, izmantojot 

ALS sistēmas; 

b. darbības ierobežojumi un lietošanas noteikumi, piemēram, pārslēgšanās 

ierobežojumi, pieejamais atzarojumu diapazons, atkarības starp topoloģijas 

mērījumiem; 

c. procesuālie ierobežojumi, kas izriet no laikiztures iestatīšanas jautājumiem 

vietējo vai reģionālo procesu dēļ. 

6. Baltijas JAR PSO sniedz informāciju par iespējamiem ierobežojumiem, kas noteikti 

saskaņā ar 3.3.5. punkta a) līdz c) punktu, Baltijas RSC kopā ar pieejamo KD 

sarakstu. 

3.4 Individuālā un kopējā tīkla modeļa noteikumi 

1. Visi Baltijas JAR PSO sagatavo individuālā tīkla modeli (turpmāk tekstā – ITM), kas 

jāizmanto drošības analīzes procesos. Saskaņā ar SOGL70. panta 2. punktu 

darbības plānošanas datu videi (turpmāk tekstā – DPDV) jānodrošina ITM. 

2. DPDV izmanto ITM un KTM datu apmaiņai starp PSO un Baltijas RSC. 

3. Visiem Baltijas JAR PSO ir tiesības veikt vietēju sākotnēju novērtējumu un 

izvēlēties, vai novērst ITM darbības drošības ierobežojumu pārkāpumus. 

4. Visi Baltijas JAR PSO savā ITM var iekļaut visas, kas nav pārrobežu, attiecīgās 

profilaktiskās KD, kas iegūtas sākotnējā vietējā novērtējuma laikā. 
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5. Visi Baltijas JAR PSO iekļauj savā ITM profilaktiskās KD, par kurām vienojās un 

koordinēja iepriekšējos KRDDN procesos. 

6. Baltijas JAR PSO informē Baltijas RSC par visām ITM iekļautajām KD. 

7. Baltijas RSC ir tiesības lejupielādēt tos ITM, kas nepieciešami Baltijas KTM izveidei. 

8. Baltijas RSC jāapvieno Baltijas PSO ITM Baltijas KTM, vajadzības gadījumā 

iekļaujot attiecīgās vienas sinhronās zonas tīkla modeļu daļas. 

9. ITM un KTM (Baltijas KTM) sagatavo saskaņā ar kopējā tīkla modeļa metodiku, kas 

izstrādāta saskaņā ar SOGL70. panta 1. punktu. 

4. Reģionālā drošības koordinatora noteikumi 

4.1 Datu konsekvences novērtēšana 

1. Baltijas RSC uzrauga katra Baltijas JAR PSO sniegto ievaddatu konsekvenci un 

pareizību, kas definēta šo kopīgo noteikumu 3. punktā, ņemot vērā vismaz šādus 

faktorus: 

a. datņu formāta pareizība; 

b. datu konsekvence ITM un KTM ietvaros; 

c. datu konsekvence iepriekšējos KRDDN procesos un termiņos. 

2. Baltijas RSC pārbauda konsekvenci starp katra Baltijas PSO ITM iekļautajām KD 

un informāciju, kas koplietota saskaņā ar 2.7. un 3.4.5. punktu. Neatbilstības 

gadījumā Baltijas RSC informē attiecīgo PSO par šo faktu un iegūst paskaidrojumu 

no PSO ar izlabotiem datiem. 

3. Ja Baltijas RSC identificē problēmas vai nepareizu informāciju iesniegtajos 

ievaddatos, tad Baltijas RSC informē attiecīgos PSO un pieprasa datu labošanu un 

atjaunināšanu. 

4.2 KRDDN Baltijas JAR ietvaros 

1. KRDDN jāveic ND laika periodam saskaņā ar 6. punktu un KD laika periodam 

saskaņā ar 7. punktu. 

2. Baltijas JAR veic KRDDN, pamatojoties uz Baltijas KTM, kas izveidots saskaņā ar 

3.4. punktu. 

3. Visi Baltijas JAR PSO apmainās ar attiecīgajiem PSO un Baltijas RSC ar informāciju 

par pieejamajām KD ND un TD KRDDN procesiem, ko var izmantot Baltijas JAR. 

4. Baltijas RSC apkopo visus KRDDN veikšanai nepieciešamos datus, tostarp: 

a. kopīgs neparedzēto izdevumu saraksts saskaņā ar 3.1. punktu; 

b. kopīgs novērtēto elementu saraksts saskaņā ar 3.2. punktu; 

c. pieejamo KD sarakstu saskaņā ar 3.3. un 5.3. punktu, nosakot to pārrobežu 

nozīmi saskaņā ar 5.2. punktu. 

5. Baltijas RSC novērtē katra Baltijas JAR PSO iesniegtā ievades datu datnes 

pilnīgumu un konsekvenci saskaņā ar 4.1. punktu. Gadījumā, ja piegādātajās 

datnēs ir pretrunas, Baltijas RSC ziņo par šo faktu attiecīgajam PSO un pieprasa 

viņu datu labošanu un atjaunināšanu. 

6. Veicot KRDDN, Baltijas RSC: 

a. veic darbības drošības analīzi (kas aptver enerģijas plūsmas un 
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bojājumsituāciju analīzi) un identificē ND un TD plānošanas procesu darbības 

drošības pārkāpumus N-situācijā un (N-1) situācijā; 

b. sniedz operatīvās drošības analīzes rezultātus visiem Baltijas JAR PSO; 

c. iesaka attiecīgajiem PSO KD, kas mazinātu KRDDN laikā identificēto 

nodrošināto elementu darbības drošības pārkāpumus saskaņā ar 5.4. punktu; 

d. koordinē ierosināto KD pieņemšanu PSO un dalīties ar informāciju par visām 

saskaņotajām KD visu Baltijas JAR PSO starpā. 

7. Baltijas RSC veic KRDDN saskaņā ar KDDAM 30. pantu, ņemot vērā šādus 

nosacījumus: 

a. Baltijas RSC apmainās ar KRDDN procesa rezultātiem ar attiecīgajiem blakus 

esošo JAR RSC starpreģionālai koordinācijai; 

b. Baltijas valstu RSC koordinē ar blakus esošo JAR RSC darbības drošības 

pārkāpumus par PTE pārklāšanos saskaņā ar KDDAM 27. pantu un tā 

grozījumiem. 

8. Baltijas RSC informē visus skaros PSO par šādas starpreģionālās koordinācijas 

rezultātiem. 

4.3 KD uzraudzība 

1. Baltijas RSC KRDDN procesu laikā pārbauda saskaņoto KD pareizu iekļaušanu 

PSO ITM attiecīgajos laika periodos. 

2. Ja Baltijas RSC konstatē, ka PSO iepriekš saskaņoto KD nav iekļāvis ITM, Baltijas 

RSC sazinās ar attiecīgo PSO. Informētais PSO novērš problēmas un nodrošina 

atjauninātu ITM turpmākajiem KRDDN procesa posmiem. 

5. KD sagatavošanas, koordinēšanas un aktivizēšanas noteikumi 

5.1 PKD identifikācija 

1. Visi Baltijas JAR PSO kvalitatīvi nosaka katras KD pārrobežu nozīmi saskaņā ar 

KDDAM 14. un 15. pantu. Rezultātu nesaskaņas gadījumā PSO un Baltijas RSC 

piemēro kvantitatīvu pieeju saskaņā ar KDDAM 15. panta 4. punktu un 15. panta 

5. punktu. 

2. Kvantitatīvās pieejas gadījumā novērtējumu veic vismaz attiecībā uz XNEC 

elementiem saskaņā ar KDDAM 15. panta 4. punktu. 

3. Kvantitatīvās pieejas izmantošanas gadījumā visas KD uzskata par ar pārrobežu 

nozīmi esošām, kuru ietekmes faktors vismaz vienam elementam, kas noteikts 

saskaņā ar 2. punktu, ir lielāks par 5%. 

4. Baltijas JAR PSO kvantitatīvās pieejas gadījumā var deleģēt KD ietekmes faktoru 

aprēķinu veikšanu Baltijas RSC. 

5. Visas KD, kas nav identificētas ar pārrobežu nozīmi, uzskata par tādām, kurām nav 

pārrobežu nozīmes. 
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5.2 Informācijas apmaiņa par JAR iekšienē pieejamajām KD 

1. Visi Baltijas JAR PSO nodrošina pieejamo KD sarakstu iesaistītajiem PSO un 

Baltijas RSC ND un TD KRDDN procesu vajadzībām Baltijas JAR. Pieejamo KD 

sarakstu atjaunina atkarībā no PSO vajadzībām. PSO informē citus PSO un Baltijas 

RSC par visiem šī saraksta atjauninājumiem. 

2. Sniedzot Baltijas RSC KD sarakstu, katram PSO jāņem vērā un jāsniedz arī jau 

saskaņotās KD no vienas un tās pašas MTU iepriekšējiem koordinētajiem 

reģionālajiem darbības drošības novērtējumiem, izņemot gadījumus, ja: 

a. neparedzēta notikuma dēļ, KD nav bijusi pieejama, vai 

b. KD ir kļuvusi tehniski nepieejama, vai 

c. ir pieejama jauna efektīvāka un iedarbīgāka KD. 

3. Ja iepriekšējā KRDDN procesa KD vairs nav pieejama, PSO norāda Baltijas RSC 

iemeslu, kāpēc KD nav pieejama KRDDN procesam. 

5.3 Apmaiņa ar informāciju par pieejamajām KD pārrobežu JAR 

1. KRDDN procesa laikā Baltijas RSC saskaņo ar blakus esošo JAR RSC, jebkura KD 

lietošanu, kurai ir ietekme uz JAR (turpmāk tekstā – pārrobežu JAR pārklāšanās 

PKD). 

2. Baltijas RSC apmainās ar visiem būtiskajiem KRDDN procesa rezultātiem Baltijas 

JAR ietvaros un ar blakus esošo JAR RSC, lai koordinētu pārrobežu JAR 

pārklāšanās PKD starp Baltijas JAR un blakus esošajām JAR. 

3. PSO, koordinējot ar RSC, novērš sastrēgumus attiecībā uz PTE pārklāšanos un 

koordinē pārrobežu JAR pārklāšanās PKD, kas ietekmē šīs pārklājas PTE, saskaņā 

ar grozījumu priekšlikumu, kas jāizstrādā saskaņā ar KDDAM 27. panta 3. punktu. 

4. Baltijas RSC informē visus PSO par koordinācijas rezultātiem ar blakus esošo JAR 

RSC par attiecīgajām pārrobežu JAR pārklāšanās PKD. 

5.4 Visefektīvāko un ekonomiski izdevīgāko KD noteikšana 

1. ND un KD KRDDN procesos Baltijas RSC iesaistītajiem PSO sniedz ieteikumu par 

visefektīvāko un ekonomiski izdevīgāko KD ieviešanu. 

2. Ja nepieciešams, Baltijas RSC pirms ND un TD ieviešanas KRDDN procesos, 

saskaņojot ar iesaistītajiem PSO un blakus esošo JAR RSC, novērtē KD efektivitāti 

un ekonomisko izdevīgumu. 

3. Kad Baltijas RSC iesaka KD, tas galvenokārt iesaka KD, kas nav dārgas. Ja nav 

lētu KD, kas novērš darbības drošības ierobežojumu pārkāpumus, vai to efektivitāte 

ir nepietiekama, tad Baltijas RSC jāiesaka arī dārgas KD. 

5.5 KD koordinācija 

1. PSO un Baltijas valstu RSC novērš pārblīvi nodrošinātajos elementos un koordinē 

PKD, kas ietekmē šos elementus, saskaņā ar grozījumu priekšlikumu, kas 

jāizstrādā saskaņā ar KDDAM 27. panta 3. punktu. 
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2. Ja tiek atklāts darbības drošības ierobežojumu pārkāpums, Baltijas RSC 

iesaistītajiem PSO iesaka atbilstošu KD no pieejamām PSO nodrošinātām KD. 

Baltijas RSC var ieteikt arī citas KD, izņemot tās, ko jau nodrošina PSO. Šāda veida 

KD ieteikumus pamato Baltijas RSC un apstiprina iesaistītais PSO. 

3. Iesakot KD saskaņā ar šī punkta 2. apakšpunktu, Baltijas RSC ņem vērā 

iespējamos ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar 3.3.6. punktu, kas var ierobežot 

tās lietošanu. 

4. KD, kas identificētas, lai novērstu darbības drošības ierobežojumu pārkāpumus 

saskaņā ar šī punkta 3. apakšpunktu: 

a. nerada papildu skenēto elementu darbības drošības ierobežojumu 

pārkāpumus; 

b. nevajadzētu pasliktināt esošos darbības drošības ierobežojumu pārkāpumus 

skenētajos elementos. 

5. Katrs PSO novērtē, vai ieteiktās KD atbilst šādiem nosacījumiem: 

a. KD var uzskatīt par piemērotu konkrētai tirgus laika vienībai atbilstošā veidā 

no lēmuma pieņemšanas brīža koordinācijas procesā līdz turpmākajai 

drošības pasākumu analīzei, ieskaitot reāllaikā; 

b. KD būtu jāatbrīvo no nodrošināto elementu pārkāpumiem; 

c. KD nenosaka skartā PSO tīklu trauksmes vai ārkārtas stāvoklī, pamatojoties 

uz koordinācijas procesā izmantoto KTM; 

d. pēc attiecīgās bojājumsituācijas, pamatojoties uz koordinācijas procesā 

izmantoto KTM, KD nerada novērtēto elementu darbības drošības 

ierobežojumu pārkāpumus; 

e. KD tiek uzskatīta par visefektīvāko un ekonomiski efektīvāko KD, lai mazinātu 

sastrēgumus. 

6. Kad iesaistītais PSO pieņem ierosināto KD, šo KD uzskata par saskaņotu un 

iekļautu ITM, ko PSO atjaunina saskaņā ar KDDAM 21. pantu. 

7. Kad PSO noraida ieteikto KD, PSO sniedz paskaidrojumu par šo lēmumu Baltijas 

RSC un citiem skartajiem PSO. Iesaistītais PSO identificē ar Baltijas RSC un citiem 

PSO alternatīvas KD, lai atvieglotu darbības drošības ierobežojumu pārkāpumus 

vai atstātu pārkāpumu, ja ir iespēja to novērst nākamā KRDDN procesa laikā. 

5.6 KD aktivizēšana 

1. Katrs PSO laicīgi aktivizē KD, par ko panākta vienošanās ND un TD KRDDN 

procesos. 

2. Ja drošības pārkāpumi katra koordinācijas procesa beigās paliek neatrisināti, 

iesaistītie PSO vienojas par reāllaika darbībā nepieciešamajām KD, lai koordinētu 

šo atlikušo darbības drošības ierobežojumu pārkāpumu pārvaldību. 

3. Ja KD, par kurām panākta vienošanās ND un TD KRDDN procesu laikā un kas 

aktivizētas attiecīgajā laika posmā, izrādās nepietiekamas, lai reāllaikā atrisinātu 

visas pārslodzes, skartais PSO aktivizē visas citas pieejamās KD reāllaika 

operācijās, lai uzturētu darbības drošību. Iesaistītie PSO informē Baltijas RSC par 

aktivizētām papildu KD. 
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4. Ierosinātās KD aktivizēšanai jāievēro šādi nosacījumi: 

a. šo KD var uzskatīt par piemērotu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 

turpmākajai drošības pasākumu analīzei, kas sekos lēmumam par korektīvo 

pasākumu reālajā laikā; 

b. šī KD tiek uzskatīta par visefektīvāko un ekonomiski izdevīgāko, lai mazinātu 

darbības drošības ierobežojumu pārkāpumus; 

c. ja šī KD ir profilaktiska, tā nenosaka skarto PSO tīklu trauksmes vai ārkārtas 

stāvoklī, pamatojoties uz tās lēmumam izmantotajām KTM; 

d. kad šī KD novērš cēloni, tas nenoved pie darbības drošības limita pārkāpuma 

skartajā PSO tīklā pēc tam, kad ir simulēta attiecīgā bojājumsituācija, 

pamatojoties uz tās lēmumam izmantotajām KTM. 

5. Ja saskaņota KD kļūst nevajadzīga, iesaistītais PSO var noraidīt KD aktivizēšanu 

vai deaktivizēt jau aktivizēto KD. Iesaistītais PSO nodrošina, ka aktivizēšanas 

atteikums vai KD deaktivizēšana netiek uzskatīta par pārrobežu ietekmējošu un 

neietekmē citus PSO. Iesaistītais PSO sniedz paskaidrojumu par šo lēmumu 

Baltijas RSC un pārējiem PSO. 

5.7 KD izmaksu dalīšana 

1. PKD izmaksu sadales principi, par kuriem panākta vienošanās ND un TD KRDDN 

procesos un reāllaika darbībās, attiecas uz šādām situācijām: 

a. PKD izmaksu dalīšanas principi, ko KRDDN procesi attiecina uz PTE, par 

kuriem attiecinātās izmaksas tiek sadalītas starp iesaistītajiem PSO saskaņā 

ar “KPKTID metodiku saskaņā ar pārslodzes vadības 2015. gada 24. jūlija 

regulas (ES) 2015/1222 74. pantu ar ko izveido jaudas piešķiršanas un 

pārslodzes vadības vadlīnijas”. 

b. Situācijās, kad PKD tiek aktivizētas, lai novērstu pārkāpumus attiecībā uz PTE, 

kas pieder tikai vienam PSO kontroles apgabalam (t. i., ne pārrobežu 

starpsavienojumiem), PKD piešķirtās izmaksas sedz tikai PTE, kas savieno 

PSO. 

c. Situācijās, kad tiek aktivizētas ne PKD, KD izmaksas sedz PSO tajā kontroles 

zonā, kur tika novērsti tīkla elementu pārkāpumi. 

6. Nākamās dienas KRDDN 

1. Visi Baltijas JAR PSO sadarbībā ar Baltijas RSC veic ND KRDDN, pārvaldot 

darbības drošības limitu un PKD pārkāpumus Baltijas JAR. 

2. Baltijas ND KRDDN veic saskaņā ar KDDAM 23. un 33. pantu. Kā aprakstīts šo 

kopīgo noteikumu 1. pielikumā (1. tabula), ir jāievēro vietējie aspekti, tostarp datu 

sniegšana un Baltijas reģionā piemēroto rezultātu koordinēšana. 

3. KRDDN ND laika posmā veic, pamatojoties uz labākās prognozes pieeju, kuru 

nosaka saskaņā ar turpmāk norādīto: 

a. saskaņā ar 3.2.1. punktu, ikviens PSO neietver nekādu drošuma rezervi 

darbības drošības ierobežojumiem; 

b. ITM un turpmākie KTM ietver slodzes un periodiskas ražošanas prognozes, 
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tirgus rezultātus, grafikus un plānoto pārvades sistēmas topoloģiju saskaņā ar 

SOGL70. panta 3. punktu; 

c. KD iekļauj ITM un turpmākajos KTM saskaņā ar 3.4.5. punktu. 

4. ND KRDDN procesa darbības atskaites laikā (turpmāk tekstā – AL) veic no T0 līdz 

T5 saskaņā ar KDDAM 1. pielikumu (1. tabula) un 33. panta 1. punktu. Jāpiemēro 

standartvērtības: T0 = 18.00 CET; T1 = 19.00 CET; T2 = 20.00 CET; T3 = 20.45 

CET; T4 = 21.30 CET; T5 = 22.00 CET. Ja iespējams, lai īstenotu, visiem Baltijas 

JAR PSO ir tiesības ieviešanas posmā veikt izmaiņas laikiztures iestatījumos no T0 

līdz T5 atbilstoši Baltijas JAR īpatnībām, ja tas nav pretrunā ar pārrobežu JAR 

koordinācijas procedūrām un kopīgi saskaņotajiem procesiem citos JAR. 

5. Ja ND KRDDN beigās paliek darbības drošības ierobežojumu pārkāpumi, iesaistītie 

PSO un Baltijas RSCvienojas par mērķiem un nepieciešamajiem pasākumiem, kas 

jāievēro pašreizējās dienas laikā, lai uzlabotu šo atlikušo pārkāpumu pārvaldību. 

Iemesli varētu būt šādi, bet ne tikai: 

a. trešo valstu ietekme; 

b. laika ierobežojumi, lai veiktu KRDDN laikā. 

6. Iesaistītie Baltijas JAR PSO un Baltijas RSC organizē telekonferenci, lai apstiprinātu 

ND KRDDN procesa rezultātus. 

7. Tekošās dienas KRDDN 

1. Visi Baltijas JAR PSO sadarbībā ar Baltijas RSC veic TD KRDDN un koordinē PKD 

Baltijas JAR ietvaros. 

2. Baltijas TD KRDDN veic saskaņā ar procesu aprakstu, kas ieviests šo kopīgo 

noteikumu 1. pielikumā (2. tabula), ņemot vērā noteikumus, kas pieņemti saskaņā 

ar KDDAM 24. pantu. 

3. TD KRDDN procesu veic vismaz trīs reizes dienā. TD KRDDN tiek piemērots šāds 

atsauces laiks: 00.00, 08.00 un 16.00 pēc Viduseiropas laika (CET), kas aptvers 

vismaz visas turpmāko astoņu stundu horizonta tirgus atsauces laika vienības. PSO 

pēc pieprasījuma vienojas par papildu termiņiem vai pagarinātiem horizontiem un 

tehniskajām iespējām ieviešanas vai darbības posmā. 

4. TD KRDDN veic, pamatojoties uz labāko prognozēšanas pieeju, kur saskaņā ar 

6.3. punkta a) līdz c) apakšpunktiem jānosaka katra laika zīmoga prognozēto 

situāciju TD laika posmā. 

5. Kad KRDDN rezultāti, salīdzinot ar iepriekšējiem, ir ievērojami attīstījušies ar jau 

reģionālu ietekmi, skartie PSO saskaņo ar Baltijas RSC, lai: 

a. apmainītos ar informāciju par būtiskām rezultātu izmaiņām, vismaz attiecībā 

uz (jaudas) plūsmām; 

b. vienotos par iepriekš saskaņota KD vai par PKD, kas var kļūt nepieciešama, 

rezultātiem pietuvojoties darbības drošības robežām vai pārsniedzot tās. 

6. Baltijas RSC TD KRDDN nodrošina, ka: 

a. PTE darbības drošības ierobežojumu pārkāpumi ar identificētām 

bojājumsituācijām tiek novērsti, izmantojot vismaz PSO sniegtās KD. Ja 

pārkāpums netiek novērsts, Baltijas RSC jācenšas atrast un ieteikt papildu 
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pieejamās KD, ievērojot 5.5.2. punktā aprakstītos noteikumus; 

b. katrs PSO, kuru skārusi PKD, ir informēts par darbības drošības ierobežojumu 

pārkāpumiem, kas jāatrisina šai KD. 

7. Ja nav izpildīti KD īstenošanas nosacījumi saskaņā ar 5.5. punktu, katrs skartais 

PSO pieņem vai noraida ierosinātās KD ieviešanu. Gadījumā, ja KD noraida viens 

vai vairāki Baltijas JAR PSO, iesaistītajiem PSO ir jāsniedz lēmuma paskaidrojums. 

8. Visi Baltijas JAR PSO reāllaikā ņem vērā TD KRDDN rezultātus un saskaņotās KD. 

Ja drošības pārkāpumi katras TD KRDDN beigās paliek neatrisināti, iesaistītie PSO 

reāllaikā aktivizē nepieciešamās darbības saskaņā ar 5.6.3. punktu un koordinē šo 

atlikušo darbības drošības ierobežojumu pārkāpumu pārvaldību. 

8. RDDK organizācija 

8.1 Reģionālā drošības koordinatora pārvaldība un darbība 

1. Baltijas RSC ir Baltijas JAR PSO pakalpojumu sniedzējs. Baltijas RSC veic 

uzdevumus, ko deleģējuši Baltijas JAR PSO saskaņā ar šo kopīgo noteikumu 

9. punktu. 

2. Baltijas RSC ir: 

c. jānodrošina visiem Baltijas JAR PSO koordinācijas pakalpojumi drošai un 

efektīvai pārvades sistēmas darbībai; 

d. jāveido konsekventi reģionālie dati saskaņā ar šo kopīgo noteikumu 3. punktu; 

e. jāatvieglo reģionālās darbības drošības koordinācija un jāveic koordinēts 

reģionālās darbības drošības novērtējums; 

f. jāsniedz ieteikumi Baltijas JAR PSO attiecībā uz viņu sniegtajiem 

pakalpojumiem; un 

g. jāatbalsta Baltijas JAR PSO darbības procedūru un standartu saskaņošana, 

lai uzturētu piegādes drošību. 

3. Baltijas RSC līguma puses ir atbildīgas par Baltijas RSC biroja (-u) darbību un katra 

no šīm pusēm veic visus nepieciešamos pasākumus un piešķir nepieciešamos un 

saskaņotos resursus, kas birojam (-iem) ļauj darboties un sniegt saskaņotos 

koordinācijas pakalpojumus saskaņā ar 9.3. punktu. 

4. Kopējo sadarbību Baltijas JAR PSO starpā pārvalda Baltijas JAR vadības komiteja. 

5. par piegādes drošību joprojām atbild katrs atsevišķs Baltijas JAR PSO saskaņā ar 

nacionālajiem likumiem un noteikumiem. Atbildība par drošu sistēmas darbību un 

jebkuru lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz Baltijas RSC sniegtajiem 

pakalpojumiem, paliek Baltijas JAR PSO. 

8.2 Reģionālās drošības koordinatora pārvaldības apgabals 

1. Baltijas RSC pārvaldības apgabals ir vienāds ar apgabalu, kas noteikts saskaņā ar 

lēmumu par jaudas aprēķināšanas reģioniem (JAR) saskaņā ar CACM regulas 

15. panta 1. punktu attiecībā uz Baltijas JAR, un tajā ietilpst šādas PSO atbildības 

jomas: 

a. Igaunijas PSO – “Elering AS”; 

b. Latvijas PSO – “Augstsprieguma tīkls”; 
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c. Lietuvas PSO – “LITGRID AB”; 

2. Koordinētiem reģionālajiem darbības drošības procesiem tiek ņemti vērā šādi 

Baltijas JAR pārrobežu starpsavienojumi: 

a. Igaunija – Somija, Igaunijas PSO un Somijas PSO; 

b. Igaunija – Latvija, Igaunijas PSO un Latvijas PSO; 

c. Latvija – Lietuva, Latvijas PSO un Lietuvas PSO; 

d. Lietuva – Zviedrija, Lietuvas PSO un Zviedrijas PSO; 

e. Lietuva – Polija, Lietuvas PSO un Polijas PSO. 

3. Atbildība par drošu sistēmas darbību un jebkuru lēmumu, kas pieņemts, 

pamatojoties uz Baltijas RSC sniegtajiem pakalpojumiem, ir visiem Baltijas JAR 

PSO. 

9. RSC iecelšana un uzdevumu deleģēšana RSC 

1. Visi Baltijas JAR PSO ieceļ Baltijas RSC par reģionālo drošības koordinatoru, kas 

Baltijas JAR izpildīs uzdevumus, kas uzskaitīti saskaņā ar SOGL 77. panta 

3. punktu. 

2. Baltijas RSC caurredzamā un nediskriminējošā veidā izpildīs Baltijas JAR 

SOGL77. panta 3. punktā uzskaitītos uzdevumus visiem Baltijas JAR PSO. 

3. Saskaņā ar SOGL77. panta 3. punktu visi Baltijas JAR PSO deleģē Baltijas RSC 

šādus uzdevumus, kas attiecīgi jāveic: 

a. reģionālās darbības drošības koordinācija saskaņā ar SOGL78. pantu, lai 

atbalstītu Baltijas valstu JAR PSO savu nākamā gada saistību izpildē, ND un 

TD termiņi ir saskaņā ar SOGL34. panta 3. punktu, 72. un 74. pantu; 

b. kopēja tīkla modeļa izveidošana saskaņā ar SOGL79. pantu un šo kopīgo 

noteikumu 3.4. pantu; 

c. reģionālā atvienojumu koordinācija saskaņā ar SOGL80. pantu, lai atbalstītu 

Baltijas valstu JAR PSO savu saistību izpildē saskaņā ar SOGL98. un 

100. pantu; 

d. reģionālās pietiekamības novērtējums saskaņā ar SOGL81. pantu, lai 

atbalstītu Baltijas valstu JAR PSO savu saistību izpildē saskaņā ar SOGL 

107. pantu; 

9.1 Sadarbība un koordinācija 

1. Baltijas RSC īstenos kopīgu uzdevumu nodrošināšanu, cieši konsultējoties un 

sadarbojoties ar visiem Baltijas JAR PSO. 

2. Ja Baltijas RSC nesniedz savus pakalpojumus katru dienu, visiem PSO ir iespēja 

koordinēt procesu savā starpā. 

3. Kamēr Baltijas reģions neatrodas vienā sinhronajā apgabalā ar kontinentālo Eiropu, 

sadarbība ar blakus esošajiem RSC, kas darbojas citos reģionos (piemēram: 

Ziemeļvalstu KTE vai TSCNET) jāīsteno, izmantojot attiecīgos Baltijas JAR PSO. 

Tomēr visiem Baltijas JAR PSO ir tiesības deleģēt šo uzdevumu Baltijas RSC, ja 

pakalpojumu var pilnībā ieviest un nodrošināt Baltijas RSC. 

4. KRDDN procesam nepieciešama mijiedarbība šādu PSO starpā: 
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a. Igaunijas PSO – “Elering AS”; 

b. Latvijas PSO – “AS Augstsprieguma tīkls”; 

c. Lietuvas PSO – “Litgrid AB”; 

d. Somijas PSO – “Fingrid Oyj”; 

e. Zviedrijas PSO – “Affärsverket svenska kraftnät”; 

f. Polijas PSO – “Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.”. 

 

5. Procesam nepieciešama mijiedarbība ar šādiem blakus esošajiem RSC: 

a. Ziemeļvalstu RSC – RSC, kas atbild par KRDDN procesiem Ziemeļvalstu 

jaudas aprēķināšanas reģionā; 

b. TSCNET un CORESO RSC – RSC, kas atbild par KRDDN procesiem 

galvenajā jaudas aprēķināšanas reģionā. 

6. Jebkurš strīds starp RSC un starp Baltijas RSC un visiem Baltijas JAR PSO, kas 

rodas vai ir saistīts ar šo metodiku, tiek mierīgi atrisināts starp Baltijas JAR PSO. 

Gadījumā, ja starp šīm pusēm strīdu nav iespējams mierīgi atrisināt 60 kalendāro 

dienu laikā pēc tam, kad par to ir paziņots, strīdu galīgi izšķir šķīrējtiesā. 

7. Baltijas RSC ar blakus esošu RSC vienojas par līgumisko ietvaru, kas nosaka RSC 

darbības noteikumus un atbildību starp RSC. 

10. Īstenošanas grafiks 

1. Visi Baltijas JAR un Baltijas RSCPSO bez liekas kavēšanās īsteno Baltijas RDDK 

kopīgos noteikumus pēc visu šo noteikumu izpildes: 

a. KDDAM grozījumu normatīvā apstiprināšana un ieviešana notiek saskaņā ar 

KDDAM 27. panta 3. punktu, 21. panta 6. punktu un 30. pantu; 

b. kopēja tīkla modeļa metodikas ieviešana saskaņā ar SOGL 67. panta 

1. punktu un 70. panta 1. punktu; 

c. IT rīku, sistēmu un procedūru izstrāde, pārbaude un ieviešana, kas 

nepieciešami Baltijas RDDK kopīgo noteikumu atbalstam. 

2. Baltijas RDDK kopīgos noteikumus īsteno, ņemot vērā KPK un KPKTID metodikā 

izklāstītos noteikumus. 

3. Saskaņā ar KDDA 46. panta 5. punktu visi Baltijas JAR un Baltijas RSC PSO 

jāievieš Baltijas RDDK kopīgos noteikumos noteiktās prasības attiecībā uz 

starpreģionālo darbības drošības koordināciju sešu mēnešu laikā pēc prasību 

īstenošanas saskaņā ar šī punkta 1. apakšpunkta prasībām. 

4. Kamēr KRDDN procesi netiks izstrādāti un ieviesti Baltijas un blakus esošajos JAR, 

kas ļaus konsekventi un efektīvi veikt koordināciju PSO un starpreģionu līmenī, 

drošības analīzes koordinācija jāveic starp Baltijas JAR PSO. 

5. Pēc tam, kad Baltijas PSO kontrolē apgabalu sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu, 

šie Baltijas RDDK kopīgie noteikumi jāgroza un jāpārskata pēc vajadzības. 

11. Valoda 

Baltijas RDDK kopīgo noteikumu atsauces valoda ir angļu valoda. Lai nepieļautu šaubas 

brīžos, kad PSO ir jāpārtulko šie Baltijas valstu RDDK kopīgie noteikumi savas valsts 
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valodā(-s), ja pastāv pretrunas starp versiju angļu valodā un jebkuru versiju citā valodā, 

attiecīgajiem PSO ir pienākums saskaņā ar valsts tiesību aktiem iesniegt attiecīgajām savas 

valsts regulatīvajām iestādēm pārskatītu RDDK kopējo noteikumu tulkojumu. 
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1. pielikums: Nākamās dienas un tekošās dienas KRDDN procesi 

Tabula Nr. 1 Nākamās dienas (ND) koordinētais reģionālās darbības drošības novērtēšanas process 

Soli

s 

No 

(izpildītājs) 
Līdz 

Laiks no 

(CET) 

Laiks 

līdz 

(CET) 

Izpildītāja darbība Izvades informācija 

1 

Attiecīgie PSO 1RSC(DA)  T0 

Atjauninājums: novērtēto elementu drošības 

ierobežojumi; bojājumsituāciju saraksts; KD 

saraksts; 

Novērtēto elementu saraksts, tīkla 

elementu drošības ierobežojumu 

saraksts, bojājumsituāciju saraksts; 

KD saraksts; 

Baltijas PSO 2RSC (KTM)   
Veikt vietējo sākotnējo novērtējumu, nodrošināt 

ITM 
ITM 

2 RSC (KTM) 
RSC (DA), 

Baltijas PSO 
T0 T1 

Pārbaudiet ITM konsekvenci. Ja nepieciešams, 

pieprasiet labotus ITM 

Baltijas KTM izveide 

Pareizu ITM pieprasījums 

Baltijas KTM 

3 RSC (DA) PSO T1 T2 

Veic koordinētu reģionālo darbības drošības 

novērtējumu un dalās ar rezultātiem attiecīgo 

PSO starpā. 

Ziņo par atklātajiem ierobežojumiem 

un piedāvā KD 

4 PSO RSC (DA) T2 T3 
PSO vērtē novērtēšanas rezultātus. PSO ir: 

• jāinformē RSC par KD pieņemšanu; 
Koordinētas KD, atjaunināti ITM 

 Baltijas PSO RSC (KTM)   jānodrošina atjaunināti ITM ar saskaņotajām 

KD 

Atjaunināti ITM ar saskaņotajām KD 

5 RSC (KTM) 
RSC (DA), 

Baltijas PSO 
  

Baltijas KTM izveide 

RSC nodrošina atjauninātu KTM. 
Atjaunināts Baltijas KTM 

 
1 RSC (DA) ir RSC drošības analīzes pakalpojums 
2 RSC (KTM) nozīmē RSC individuālu un kopēju tīkla modeļa pakalpojums 
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6 RSC (DA) PSO T3 T4 
RSC veic koordinētu starpreģionu darbības 

drošības novērtējumu 

Ziņo par atklātajiem ierobežojumiem 

un piedāvā KD. 

7 
PSO, 

RSC (DA) 

PSO-> 

RSC (DA) 

 

RSC(SA)-> 

PSO 

T4 T5 

Galīgo rezultātu koordinēšanas un 

konsolidācijas sesijai jānotiek saskaņā SOGL 

33. pantu. Par galīgajiem rezultātiem jāvienojas 

un tie ir jāapstiprina PSO un RSC starpā. 

Ziņojums par galīgajiem rezultātiem, 

saskaņotajām KD un iespējamiem 

ierobežojumiem. 
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Tabula Nr. 2. Tekošās dienas (TD) koordinētais reģionālās darbības drošības novērtēšanas process 

 

Solis 
Nosūtītājs 

(Izpildītājs) 
Līdz 

Laiks no 

(CET) 

Laiks līdz 

(CET) 
Izpildītāja darbība Izvades informācija 

1 
Attiecīgie 

PSO 
RSC (DA)  3AL-95 TD 

Atjauninājums: novērtēto elementu 

drošības ierobežojumi; bojājumsituāciju 

saraksts; KD saraksts; 

Novērtēto elementu saraksts, tīkla 

elementu drošības ierobežojumu 

saraksts, bojājumsituāciju saraksts; 

KD saraksts; 

2 Baltijas PSO RSC (KTM) AL-95 TD AL-60 TD 
Norādiet: ITM ar atjauninātām neto 

pozīcijām un plūsmām 
ITM 

3 RSC (KTM) Baltijas PSO AL-60 TD AL-55 TD 
Pārbaudiet ITM konsekvenci. Ja 

nepieciešams, pieprasiet labotus ITM 
Pareizu ITM pieprasījums 

4 RSC (KTM) RSC (DA) AL-55 TD AL-45 TD KTM izveide 
Nodrošiniet KTM datnes attiecīgajiem 

laika periodiem 

5 RSC (DA) PSO AL-45 TD AL-20 TD 
izpildīt DA. Sniedziet novērtēšanas 

rezultātus attiecīgajiem PSO. 

Ziņo par atklātajiem ierobežojumiem 

un piedāvā KD 

6 
PSO 

RSC (DA) 

RSC (DA)/ 

PSO 
AL-20 TD AL-10 TD 

Ziņojiet, izplatiet un saskaņojiet 

novērtēšanas rezultātus ar Baltijas JAR 

PSO un RSC. 

Ziņojums par galīgajiem rezultātiem, 

saskaņotajām KD un iespējamiem 

ierobežojumiem. 

 

 
3 Piezīme: Piemēram, AL-95 nozīmē: 95 minūtes līdz atskaites laikam 


