JepI mundësi
gjelbËrimit!
MJEDIS
I GJELBËR
DO TË THOTË:
UJË I PASTËR
PA MBETURINA
ENERGJI E GJELBËR
CILËSI E AJRIT

PARATHËNIE
nga Ambasadorja Nataliya Apostolova
Shefe e Zyrës së BE-së në Kosovë /
Përfaqësuese Speciale e BE-së

MJEDISI TË JETË
PRIORITET I LARTË
PËR TË GJITHË QË
JETOJNË NË
KOSOVË

Sot, sfidat mjedisore janë transformuar në kërcënime
për tërë planetin tonë. Ngrohja globale, kushtet
ekstreme të motit dhe urbanizimi i dendur
provokojnë probleme të reja të cilat nuk i kemi hasur
kurrë më parë. Për Bashkimin Evropian (BE)
mbrojtja e mjedisit është një nga prioritetet më
urgjente. Prandaj politikat e BE-së për mjedisin janë
të përkushtuara për të zvogëluar mbeturinat, për të
minimizuar emetimet, për të rritur riciklimin dhe për
të përdorur burime alternative të energjisë si panelet
diellore dhe gjenerimin e energjisë me erë. BE-ja,
gjithashtu, tregon të njëjtën rëndësi për mbrojtjen e
mjedisit në Kosovë.
Për një kohë të gjatë, mbrojtja e mjedisit është lënë
pas dore nga qeveria, institucionet dhe madje edhe
nga qytetarët në Kosovë. Dheu u kontaminuar,
lumenjtë e ndotur, ndërtimet e paligjshme dhe
prerjet e paligjshme të drunjëve, ujërat e zeza dhe
mbeturinat e ngurta janë ende realitet në Kosovë;
duke mos përmendur cilësinë e keqe të ajrit, sidomos
gjatë muajve të dimrit. Deri më sot madje, fondet e
dedikuara për mjedisin nga qeveria e Kosovës janë
nga më të ultat nga të gjithë sektorët tjerë.
Projektet mjedisore që BE është duke i
implementuar në Kosovë mbulojnë furnizimin me
ujë, cilësinë e ajrit, menaxhimin e mbeturinave dhe
efiçiencën e energjisë. Këto projekte janë duke
përmirësuar standardet e jetesës së popullit të
Kosovës, që është prioritet kryesor i Zyrës së
Bashkimit Evropian në Kosovë. Vitin e kaluar, në
mars 2017, kemi inauguruar impiantin e trajtimit të
ujit në Shkabaj dhe renovimin e impiantit të trajtimit
të ujit në liqenin e Badovcit. Projekti Shkabaj është
një nga projektet më të mëdha në sektorin e ujit në
Kosovë dhe ka mbledhur fonde nga donatorë të
ndryshëm, përfshirë kontributin e BE-së prej 5
milionë euro. Falë këtij dhe shumë projekteve të tjera
ku BE është duke kontribuar, banorët e Prishtinës
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dhe të komunave përreth, Obiliq dhe Fushë
Kosovë, gëzojnë furnizim me ujë 24 orë në ditë. Ky
është një realitet që nuk ekzistonte para zbatimit
të këtyre projekteve.
Për vitet e ardhshme BE-ja po planifikon projekte
edhe më të fuqishme që do të kontribuojnë në
përmirësimin e mjedisit në Kosovë. Midis tyre
është dekomisionimi i plotë i termocentralit
Kosova A, duke filluar nga heqja dhe
dekomisionimi i objekteve që nuk janë më në punë
(p.sh impianti i gazifikimit, fertilizimit dhe ngrohjes)
dhe ndërtimi i magazinës së Mbeturinave të
Rrezikshme. Gjithashtu, reduktimi i shkarkimeve të
Pluhurave dhe emetimit të NOx-it nga
Termocentrali Kosova B është një program me
rëndësi vendimtare për standardet e jetesës së
popullit të Kosovës. Përveç kësaj, fabrika e
përpunimit të mbetjeve të kafshëve në Drenas
është kryer tashmë. Ajo do të trajtojë mbeturinat e
kafshëve përmes procedurave higjienike dhe do të
prodhojë nënprodukte të energjisë që do të shiten
përsëri në tregun ekonomik.
Këto projekte janë të parat e këtij lloji në rajon. Ato
jo vetëm rrisin standardet shëndetësore në
Kosovë, por në të njëjtën kohë nxisin zhvillimin
ekonomik dhe social në rajon. Mbrojtja e mjedisit
na përket të gjithëve. Fushata Mjedisore që Zyra e
Bashkimit Evropian në Kosovë ka zhvilluar nga
shtatori deri në dhjetor 2018 tregon për
përmirësimin e madh që këto projekte sjellin në
cilësinë e jetës së qytetarëve në Kosovë dhe sa
jemi krenar që kontribuojmë në këtë!

Le të mbrojmë mjedisin në Kosovë.
Le t'i japim mundësi gjelbërimit në
Kosovë.
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HYRJE

#GIVEGREENACHANCE

#EUINKOSOVO

QË NGA VITI 2003,
BASHKIMI EVROPIAN
MBETET DONATORI
KRYESOR NË
MBËSHTETJEN
E SEKTORIT TË MJEDISIT
NË KOSOVË
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#GIVEGREENACHANCE

#EUINKOSOVO

BASHKIMI EVROPIAN NË KOSOVË
KA INVESTUAR MILIONA EURO NË
PROJEKTE QË PËRMIRËSOJNË
JETËN E PËRDITSHME TË
QYTETARËVE TË KOSOVËS
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Kosova përballet me probleme të
rënda mjedisore si ndotja e ajrit,
ujit dhe tokës, kontaminimi nga
minierat dhe industria, degradimi i
pyjeve dhe menaxhimi i
papërshtatshëm i mbeturinave.
BE-ja është e përkushtuar në
mbështetjen dhe përmirësimin e
mjedisit në Kosovë, pasi që mjedisi
është një nga sektorët kryesorë në
rrugën e Kosovës drejt Evropës.
Që nga viti 2003 BE-ja është
donatori kryesor në mbështetjen e
sektorit të mjedisit në Kosovë dhe
tashmë ka investuar miliona euro
në përmirësimin e mjedisit.

Kjo broshurë ofron një pasqyrë të
projekteve të financuara nga BE-ja
të cilat janë zbatuar gjatë viteve të
fundit. Ajo gjithashtu paraqet
panel diskutimet që janë organizuar
rreth mjedisit. Këto projekte dhe
diskutime kryesisht menaxhohen
nga Zyra e Bashkimit Evropian në
Kosovë, në bashkëpunim të
ngushtë me akterët përkatës
kombëtarë dhe ndërkombëtarë.
Temat e prezantuara kanë të bëjnë
me cilësinë e ujit, cilësinë e ajrit,
effiçiencën e energjisë dhe
menaxhimin e mbeturinave.
Informacioni përfshin shumën e
investimeve, rajonin që përfiton nga
projekti, arritjet dhe të gjitha
informatat tjera që lidhen me
përfshirjen e BE-së.

DITA E LANSIMIT TË PEMËS SË NDËRGJEGJËSIMIT NË PRIZREN

BE-JA KA MBËSHTETUR PËRMIRËSIMIN
E GJENDJES SË MJEDISIT NË KOSOVË

Me ndihmën e Bashkimit Evropian, filtrat në termocentralin Kosova B do të
ndërrohen, gjë që më pas ka ndikim në kualitetin e ajrit në Kosovë.

53 shkolla në 30 komuna në mbarë Kosovën kanë përfituar nga "Mbikëqyrja e
masave të efiçiencës së energjisë në shkolla dhe spitale në Kosovë".

BE ka ndërtuar 6 deponive sanitare në Kosovë, me vlerë investimi
prej mbi 20 milionë euro.

BE ka investuar 430 milionë euro për t'i dhënë Kosovës një sistem të
besueshëm energjie në dekadën e fundit. Kjo ka mbuluar gjithçka që nga
riparimet emergjente e deri te renovimi i termocentraleve, minierave të
qymyrit dhe sistemeve të ngrohjes qendrore.

#GIVEGREENACHANCE

BE ka implementuar një projekt në Komunën e Zveçanit, përmes zhvillimit të
infrastrukturës së përshtatshme për të parandaluar hedhjen pakontrolluar të
mbeturinave dhe shkarkimet e pakontrolluara të ujërave të ndotura.

#EUINKOSOVO

Projekti 'Efiçienca e energjisë dhe energjia e ripërtëritshme në Kosovë' (20162019), ndan 2,3 milionë euro për të krijuar kushte për një furnizim të sigurt me
energji dhe ofrim të shërbimeve cilësore dhe të përballueshme për qytetarët.
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SHKOLLA E RE 'FSHATI DAMANEK' NË MALISHEVË, PAS RENOVIMIT

#GIVEGREENACHANCE

#EUINKOSOVO

FILLIMI I FUSHATËS PËR MJEDIS NGA ZYRA E BASHKIMIT EVROPIAN,
NË BIBLIOTEKËN KOMBËTARE
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CILËSIA E UJIT
PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË UJIT PËR
TË GJITHË QYTETARËT E KOSOVËS

BE-JA ËSHTË DUKE MBËSHTETUR
SEKTORIN E UJIT NË KOSOVË QË
NGA VITI 2000. JANË RRETH 100
MILIONË EURO TË SHPENZUARA
PËR PËRMIRËSIMIN E
KAPACITETEVE SI DHE PËR
NDËRTIMIN E INFRASTRUKTURËS
NË SEKTORIN E UJIT.

BE-ja ka ofruar ndihmë bazë, por edhe ekspertizë në këtë sektor, duke përfshirë:

Ndihma për të vendosur një sistem tarifor të ri
Këshillimi për formulimin dhe vlerësimin e aseteve dhe planeve të investimeve
Përmirësimi i kapaciteteve të rregullatorëve për të monitoruar aktivitetet e
kompanive të ujit për të siguruar që ato u përmbahen rregulloreve
Përmirësimi i pagesës së faturave për mbeturinat dhe ujin

BE-ja ka dhënë 13 milionë euro për zgjerimin dhe përmirësimin e impiantit të
trajtimit të ujit në Mitrovicë, i cili përpunon ujin nga liqeni i afërt dhe u shërben
edhe Skenderajt e Vushtrrisë. Si rezultat, kapaciteti përpunues është, më shumë
se dyfishuar, duke u rritur nga 450 në 1000 litra në sekondë. Kjo do të
përmirësojë qasjen për 250 000 njerëz, duke siguruar ujë për 12-18 orë në ditë.

#GIVEGREENACHANCE

#EUINKOSOVO

BE-ja ka ndërtuar disa rrjete kanalizimi që përfshijnë trajtim të plotë para shkarkimit.
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Sistemi i kanalizimit dhe kullimit
të ujërave atmosferikë, Junik

1.2 milionë

Sistemi i kanalizimit për fshatrat
Medvec dhe Vrellë, Lipjan

0.85 milionë

Sistemi i kanalizimit në fshatin
Skivjan, Gjakovë

0.9 milionë

Sistemi i kanalizimit për fshatrat Kuk
dhe Kosavë, Dragash

0.8 milionë

30 MILION EURO JANË INVESTUAR NË INFRASTRUKTURËN UJORE

BE ka investuar 0.6 milionë euro në kuadër të Programit IPA për fuqizimin e
kapaciteteve të baseneve kombëtare dhe të lumenjve për parandalimin dhe
kontrollin e përmbytjeve nëpërmjet dialogut me hisedarët dhe përdoruesit e fundit
në përputhje me Direktivën e BE për Përmbytjet / Vlerësimi Paraprak i Rrezikut
nga Përmbytjet për Pellgjet Lumore "Drini i Bardhe, Lepenci, Morava e Binqes dhe
Sitnica (nën-pellgu i Ibrit)".
Për më tepër, 0.5 milionë euro janë ndarë për Studimin për Mbrojtjen e Kanalit të
Ibrit, një projekt i vazhdueshëm rreth fizibilitetit për Ibër-Lepencin.

#EUINKOSOVO

Një nga investimet më të suksesshme
është ndërtimi i impiantit të trajtimit të
ujit në Shipol të Mitrovicës. Janë dhënë
11.2 milionë euro në kuadër të
Programit IPA të BE-së dhe projekti ka
përfunduar në vitin 2015. Ndërtimi i
impiantit të trajtimit të ujit në
Leposaviq ka përfunduar në vitin 2013,
ku janë investuar 0.5 milion euro në
kuadër të Programin IPA të BE-së.

#GIVEGREENACHANCE

Përfunduar vitin e kaluar, janë
dhënë 11 milionë euro për
përmirësime në sistemin e
furnizimit me ujë në Prishtinë, duke
shtuar këtu 5 milion për ndërtimin e
impiantit të trajtimit të ujit në
Prishtinë dhe 45 000 euro për
rindërtimin dhe përmirësimin e
furnizimit dytësor me ujë në
Zveçan.
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INAUGURIMI I IMPIANTIT PËR TRAJTIMIN E UJIT NË SHKABAJ

PROJEKTI I UJIT NË MITROVICË
Titulli

Investimi

Viti

Ku

Aktiviteti

Rezultati

Zgjerimi i impiantit
për trajtimin e ujit
në Shipol,
Komuna e
Mitrovicës

11.2
milionë
euro

2015

Komuna e
Mitrovicës

Ndërtimi i
kapaciteteve
për furnizim
me ujë në
62000 m3/ditë

Impianti për
trajtimin e ujërave
në Shipol është
zgjeruar duke
mbuluar rreth
250.000 banorë
në Komunën
e Mitrovicës

2010

Prishtina
dhe komunat
përreth

Sigurimi i
furnizimit të
vazhdueshëm me
ujë dhe me kosto
efikase dhe
reduktimi i nxjerrjes
së ujit të
papërpunuar nga
liqenet e Batlavës
dhe Badocit në
kapacitetin e
tyre natyral

24 orë furnizim
me ujë në qytetin
e Prishtinës dhe
furnizimi me ujë
i Fushë Kosovës
dhe obiliqit nga
objekti i ri dhe rritja
e furnizimit me ujë
në Graçanicë
dhe Podujevë

Fillimi në
2009,
përfundimi
në 2016

Komunat e
Prishinës,
Fushë Kosovës
dhe Graçanicës

Zbatimi i rrjetit
të ujësjellësit dhe
implementimi i
kanalizimit dhe
kapaciteteve të
trajtimit në
impiantin
e Badocit

Komunitetet
në rajonin e
Prishtinës
kanë furnizim
më të madh
me ujë

2013

Pjesa qendrore
e zonës
urbane të
Prishtinës

Një gyp i ri është
Janë reduktuar
vendosur në
humbjet e ujit
stacionin e
pompimit në parkun
Dodona për të
rritur kapacitetin
e rezervuarit

PROJEKTET E UJIT NË PRISHTINË

#GIVEGREENACHANCE

#EUINKOSOVO

Ndërtimi i impiantit
për trajtimin e ujit
në Shkabaj,
për Ujësjellësin
Rajonal
“Prishtina”
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Kontributi i
BE-së:
5 milionë euro
KfW: 20
milionë euro kredi
Kontributi i
Kosovës: 10
milionë euro grant

Ujësjellës dhe
kanalizim
Prishtina II

Kontributi i
BE-së: 10.8
milionë euro
Kredi e butë
nga KfW:
6 milionë euro

Punët ndërtimore
në zëvendësimin
e gypave në
Kopaninë Rajonale
të Ujësjellësit
Prishtina

1.5 milionë euro

#GIVEGREENACHANCE

#EUINKOSOVO

Sistemi i grumbullimit të ujërave të
zeza në Prekaz, Skenderaj zgjati tre
vite dhe për këtë projekt janë
shpenzuar 0.7 milion euro. Gjithashtu,
është ndarë një shumë prej 0.35
milionë euro në kuadër të rrjetit të
furnizimit me ujë të qytetit në
Shtërpcë. Në Skenderaj, BE ka
ndihmuar në ndërtimin e impiantit të
parë të trajtimit të ujërave të zeza.
Impianti është vënë në funksion në
vitin 2012.

IMPIANTI PËR TRAJTIMIN E MBETURINAVE NË SKËNDERAJ, KOSOVË
14
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VIZITA E GAZETARËVE NË IMPIANTIN E TRAJTIMIT TË UJIT NË SHKABAJ

Shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuesja
Speciale e BE-së, Ambasadorja Nataliya
Apostolova, së bashku me gazetarët vizituan
impiantin e trajtimit të ujërave në Shkabaj

#GIVEGREENACHANCE

#EUINKOSOVO

Gazetarët, të udhëhequr nga Dr. Ilir Abdullahu, Kryeshefi Ekzekutiv i
Kompanisë së Ujësjellësit Rajonal të Prishtinës, patën rastin të shihnin tërë
procedurën e trajtimit të ujit para se të arrijë në ekonomitë familjare në
Prishtinë.
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BE-ja ka kontribuar me 5 milion euro në këtë projekt. Falë impiantit të
Shkabajt, qytetarët e Prishtinës dhe komunat përreth gëzojnë furnizim me ujë
ciësor 24 orë në ditë. Një realitet që nuk ekzistonte para realizimit të këtij
projekti.
Gjatë diskutimit që pasoi vizitën, ambasadorja u tha gazetarëve se mbrojtja e
mjedisit në Kosovë është prioritet i lartë për Bashkimin Evropian. BE-ja
vazhdon të zbatojë projekte të cilat do të kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë
së jetës për njerëzit në Kosovë.

CILËSIA E AJRIT
CILËSI MË E MIRË E AJRIT PËR
SHËNDETIN E QYTETARËVE NË KOSOVË

NDOTJA E AJRIT ËSHTË KËRCËNIM
SERIOZ NDAJ SHËNDETIT PUBLIK
TË QYTETARËVE TË KOSOVËS

#GIVEGREENACHANCE

#EUINKOSOVO

Edhe sot Kosova vazdon të përdor linjitin dhe thëngjillin
për prodhimin e energjisë dhe për ngrohjen e shtëpive
gjatë dimrit. Përdorimi i këtyre burimeve të energjisë ka
një ndikim të ndjeshëm negativ në mjedisin në Kosovë.

AMBASADORJA NATALIYA APOSTOLOVA DUKE MBJELLË LULE GJATË
NJË PROJEKTI TË BE-SË PËR TË PËRMIRËSUAR MJEDISIN NË KOSOVË
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PAJISJET PËR MONITORIMIN E
CILËSISË SË AJRIT
PROJEKT I FINANCUAR NGA BE-JA ME 2 MILIONË EURO
Fushëveprimi i këtij projekti për furnizimin me, dhe instalimin e pajisjeve për
Monitorim të Cilësisë së Ajrit në Kosovë është furnizimi me pajisje për sistemin e
monitorimit të cilësisë së ajrit të ambientit, duke përfshirë 5 stacione monitorimi,
laborator analitik, labprator kalibrimi, pajisje të tjera ndihmëse dhe automjet.
Sistemi i monitorimit do të vlerësojë cilësinë e ajrit në Kosovë brenda parametrave
dhe kërkesat e përcaktuara nga rregulloret e Komunitetit Europian dhe në veçanti
Direktiva e BE 2008/50/KE dhe 2004/107/KE. Të gjitha pajisjet përputhen
me kërkesat aktuale të direktivave të BE-së në lidhje me matjen dhe raportimin e
cilësisë së ajrit.
Laboratori analitik dhe laboratori i kalibrimit të pajisjeve u dorëzuan dhe u
instaluan në Institutin Hidro-meteorologjik (IHMK), që ndodhet në Prishtinë.
Pajisjet laboratorike për analiza të metaleve të rënda, hidrokarbureve poliaromatike (HPA), duke përfshirë prekursorët e benzenit dhe ozonit.
Të gjitha pajisjet janë instaluar dhe vendosur në punë. Stafi i IHMK është trajnuar
për përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të furnizuara.

Kodi i
stacionit

Vendndodhja

Autoriteti
përgjegjës

Parametrat
e matura

Lloji i
zonës

Pejë

KS0305

Shkolla fillore
“Lidhja e Prizrenit”

IHMK

Pm10, PM2.5, SO2,
NOX, O3, CO

Urbane

Prizren

KS0406

Objekti i komunës

IHMK

PM10, PM2.5, SO2

Urbane

Brezovicë

KS0507

Zona e skijimit

IHMK

PM10, PM2.5

Urbane

Hani i Elezit

KS0508

Shkolla fillore
“Ilaz Hallaqi”

IHMK

PM10, PM2.5, SO2,
NOX, O3,CO

Urbane

Gjilan

KS0609

Objekti i komunës

IHMK

PM10, PM2.5,
SO2, NOX

Urbane

1 Raporti Vjetor për Gjendjen e Mejdisit në Kosovë. 2017. Ebook. Agjencia për Mbrojtjen e Mejdisit e Kosovës.
https://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raporti_i_mjedisit_2016_web_format_eng_22817.pdf.

#GIVEGREENACHANCE

Emri i
stacionit të
monitorimit

#EUINKOSOVO

STACIONET E MONITORIMIT TË CILËSISË SË AJRIT1
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#EUINKOSOVO
#GIVEGREENACHANCE
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Emri

Qëllimi

Si

Rezutati

Rehabilitimi i
Termocentralit
Kosova B

Reduktimi i e
metemit në
përgjithësi nga
Termocentrali
Kosova B

Zëvendësimi i filtrave
të pluhurit dhe
instalimi i objekteve
për reduktimin e
NOx (Oksideve të
Nitrogjenit, gaz jo
i shëndetshëm me
ekspozim të gjatë)

Kosova përmbush
kërkesat për emetim
të Traktatit të
Komunitetit
të Energjisë

POLITIKAT E BE-SË PËR AJËR TË PASTËR – KORNIZA E POLITIKAVE2
Emetimet
Standardet e emetimit specifike për burimin
- Direktiva për emetimet industriale
-Direktiva për impiantet me djegie të mesme
-Direktiva për Eko-projektim
-Efiçienca e Energjisë

Direktiva për tavanet
nacionale të emetimeve
Totelet e emetimeve nacionale:
(SO2, NOx, VOC,
PM2.5, NH3)

Përqendrimet

Direktivat për cilësinë e ajrit
Përqëndrimet maksimale të
ndotësve të ajrit në ambient

BE-ja ka punuar me dekada për të përmirësuar cilësinë e ajrit duke kontrolluar emetimet e substancave të
dëmshme në atmosferë, duke përmirësuar cilësinë e karburanteve dhe duke integruar kërkesat për mbrojtjen
e mjedisit në sektorët e transportit, industrisë dhe energjisë. Kjo figurë ilustron kornizën e politikës së ajrit të
pastër të BE-së.

VDEKJET E PARAKOHSHME QË I ATRIBUOHEN EKSPOZIMIT NDAJ PM2.5, NO2 DHE
3
O3 NË 41 VENDE EVROPIANE DHE BE-28, 2015
Vendi

Popullsia
(1000)

Mesatarja
vjetore ( )

Vdekjet e
Vdekjet e
Mesatarja Vdekjet e
parakohshme (b) vjetore
parakohshme (b) SOMO35 parakohshme (b)

Kosova

1805

26.4

3700

15.8

70

6130

120

Mesatarja vjetore (në g/m3) dhe SOMO35 (në g/m3.ditë), shprehur si popullsi-përqendrim i ponderuar,
është fituar sipas metodologjisë së përshkruar nga ETC/ACM (2017a) dhe jo vetëm nga stacionet e
monitorimit; (b) Totali i vdekjeve të parakohshme dhe BE-28 janë të rrumbullakosura në shumën mijëshe
më të afërt (përveç për O3, qindëshja më e afërt). Të dhënat totale kombëtare janë të rrumbullakosura në
qindëshen apo dhjetëshen më të afërt.

Shënim: Shifrat totale dhe të BE-28 të VHJ janë të rrumbullakosura në shumën mijëshe apo qindëshe
më të afërt. Të dhënat kombëtare janë rrumbullakuar në qindëshet ose dhjetëshet më të afërta

#GIVEGREENACHANCE

VITET E HUMBURA TË JETËS (VHJ) QË I ATRIBUOHEN EKSPOZIMIT NDAJ PM2.5,
4
NO2 DHE O3 NË 41 VENDE EVROPIANE DHE BE-28, 2015

#EUINKOSOVO

*

2, 3, 4 Cilësia e Ajrit në Evropë — Raporti 2018. 2018. Ebook. Luksemburg: Zyra për Publikim e Bashkimit Evropian, 2018:
© Agjencia Evropiane e Mjedisit, 2018. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018.
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(Vitet e
Humbura të Jetës)

Vendi

*

Kosova

36300

*

10-5 /
banorë

2011

10-5 /
banorë

*

*

650

36

*
1300

*

10-5 /
banorë

70

EFIÇIENCA
E ENERGJISË
BASHKIMI EVROPIAN NDIHMON KOSOVËN
TË RRISË EFIÇIENCËN E ENERGJISË

PËR BASHKIMIN EVROPIAN,
EFIÇIENCA E ENERGJISË ËSHTË
PRIORITET POLITIK DHE EKONOMIK

Sektori i energjisë në Kosovë vazhdon të
vuajë nga një mungesë e konsiderueshme
në prodhimin e energjisë elektrike dhe në
financim. Sektori poashtu ka rritje të
kërkesës për energji dhe shfrytëzim
joefiçient të energjisë.

Sektori i banimit përfaqëson pjesën më
të madhe të konsumit të energjisë me
39%, industria dhe transporti
respektivisht me 27% dhe 23%, sektori
publik konsumon 9% dhe bujqësia 2%.

PASQYRA E KONSUMIT TË ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE NË KOSOVË
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KONSUMI PRIMAR I ENERGJISË SIPAS KARBURANTIT NË KOSOVË
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#EUINKOSOVO
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5, 6 Balanci energejtik afatgjatë i Republikës së Kosovës 2015-2024. 2014. Ebook. Ministria e Zhvillimit Ekonomik.
http://www.mzhe-ks.net/repository/docs/Long-Term_Energy_Balance_of_the_Republic_of_Kosovo_2015_-_2024.pdf.

#GIVEGREENACHANCE

Lloji i karburantit (kyoe)

2500
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PROJEKTI I BASHKIMIT EVROPIAN IPA 2009, ZBATIMI I MASAVE TË
EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SHKOLLAT DHE SPITALET NË KOSOVË

I gjithë projekti është financuar nga Bashkimi
Evropian në kuadër të Programit Vjetor IPA
2009 dhe menaxhuar nga Zyra Bashkimit
Evropian në Kosovë. Projekti "Zbatimi i
Masave të Efiçiencës së Energjisë në Shkollat
dhe Spitalet në Kosovë" ka përfshirë
rinovimin për efiçiencë të energjisë së 65
ndërtesave publike në Kosovë (63 shkolla dhe
2 spitale).
Projekti ishte projektuar për të inkurajuar më
shumë përdorimin më efektiv të energjisë në

tërë Kosovën me qëllimin kryesor për të
zbatuar përmirësimet për efiçiencë të
energjisë në ndërtesat publike dhe verifikimin
e kursimeve në koston e energjisë, si dhe
reduktimet e emetimeve të CO2 të arritura
nga këto masa të efiçoencës së energjisë.
Shihni më poshtë rezultatet e analizës për
Masat e Efiçiencës së Energjisë (MEE) të
zbatuara për ndërtimin e mbështjellësit,
sistemit të ngrohjes dhe ndriçimit në 53
ndërtesa / shkolla publike.

Programi IPA 2009
53 shkola në
30 komuna

nga Masat
MEE

kanë përfituar

#GIVEGREENACHANCE

#EUINKOSOVO

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
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Konsumi i energjisë para Masave të EE

34,391,716

kWh/vit

Konsumi i energjisë pas Masave të EE

12,970,817

kWh/vit

Neto Kursimet e energjisë

21,420,899

kWh/vit

Neto kursimet

1,232,788

€/vit

Investimet në Masat e EE

9,922,616

€

Investimet, jo në Masat e EE

1,817,635

€

Investimet gjithsej në Masat e EE dhe Jo EE

11,740,251

€

Reduktimet e Co2

8,703

[ton CO2/vit]

Kthimi i kapitalit / Masat e EE

7.26

vite

Kthimi i kapitait / Investimi gjithsej

8.46

vite

PROJEKTET E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË TË BE-SË NË SIBOC, FERIZAJ DHE PRIZREN
Investimi

Çka

Ku

Rezultati

BE ka investuar
17 milionë euro
BE ka investuar
6 milionë euro

Hapja e mihjes së re

Siboc Jup-Perëndim

Ofrimi i fondeve
dhe asistencës

Ferizaj

BE ka investuar
11 milionë euro

Ofrimi i fondeve
dhe asistencës

Prizren

Zëvendësimi i mihjes së
vjetër të thëngjillit
Ndërtimi i
nënstatcionit të ri
Përmirësimi i nënstacionit,
përfshirë sistemet e TI-së

Projekti 'Efiçienca e energjisë dhe burimet e ripërtëritshme në Kosovë' (2016-2019), ka
ndarë 2.3 milionë euro për krijimin e kushteve për furnizim të sigurt me energjisë dhe ofrim
të shërbimeve cilësopre dhe të përballueshme për qytetarët. BE-ja vazhdon të mbështesë
fondin për efiçiencë të energjisë në kuadër të IPA II 2014-2020, me 10 milionë euro.

Investimi
Kontributi
i BE-së:
1.1 milionë euro

Viti
Nga
2018
deri
2020

Ku
Termocentrali
Kosova A në
komunën
e Obiliqit

Mbështetja
e BE-së për
Termoelektranën
Kosova B

Kontributi
i BE-së:
177 milionë euro

Nga
1999
deri
2006

Kontributi
Mbështetja e
BE-së për ajër
i BE-së:
të pastër në Kosovë, 78 milionë euro
fazat 1 dhe 2

Nga
2018
deri
2021

Dekomisionimi i i
impiantit të
gazifikimit,
fertilizimit dhe
ngrohjes në
Termoelektranën
Kosova A

Nga
Kontributi
2020
i BE-së:
27.5 milionë euro deri
2024

Aktiviteti
Dekomisionimi i
tri objekteve në
Termocentralin
Kosova A që
nuk janë më
në funksion

Rezultati
Reduktimi i
ndikimeve
mjedisore të
sektorit të
energjisë
në Kosovë

Termocentrali
Kosova B
në komunën
e Obiliqit

Rikthimi i
Termocentralit
Kosova B në
kapacitet të plotë
funksionimi pas
konfliktit, me
standarde të
përmirësuara
të sigurisë

Impianti ka nivel
të lartë të
prodhimit,
disponueshmërisë,
sigurisë dhe
besueshmërisë dhe
emetimet
janë reduktuar

Termocentrali
Kosova B në
komunën
e Obiliqit

Zëvendësimi i
filtrave të
pluhurit/ ESP-ve

Zhvillimi i një
sektori më të
pastër të energjisë
për të përmirësuar
cilësinë e ajrit
në Kosovë

Lokacioni i
Termocentralit
Kosova A

Ndërtimi i objekteve
për De-NOx
Çmontimi,
transportimi dhe
magazinimi i
objekteve në
Termocentralin
Kosova A që më
nuk janë në përdorim.

Mbrojtja e mjedisit,
në përputhje me
acqui përkatëse
të BE-së dhe
praktikat
më të mira

Pastrimi dhe
rehabilitimi i lokacionit
Studimi i fizibilitetit Kontributi
për masat mjedisore i BE-së:
dhe të tjera në
1.1 milionë euro
Termoelektranën
Kosova B

Nga
2016
deri
2017

Termocentrali
Kosova B
në komunën
e Obiliqit

Kryerja e studimit
të fizibilitetit për
të përcaktuar
nivelin aktual të
ndotjes mjedisore

Veprimet e
ndërmarra për të
përmbushur
kërkesat e Traktatit
të Komunitetit
të Energjisë

#GIVEGREENACHANCE

Titulli
Mbështetja për
procesin e
dekomisionimit të
Termoelektranës
Kosova A,
Ri-lansimi

#EUINKOSOVO

PROEJKTET E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË
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MENAXHIMI I
MBETURINAVE
JANË FUTUR NË PËRDORIM METODA TË
REJA TË MENAXHIMIT TË MBETURINAVE
NË KOSOVË PËR TË REDUKTUAR
TONELATA MBETURINASH
NË EVROPË, AKTUALISHT
PËRDORIM 16 TONË MATERIAL
PËR PERSON NË VIT, NGA TË
CILAT 6 TONË BËHEN MBETURINA

GJENDJA AKTUALE E MENAXHIMIT TË MBETURINAVE NË KOSOVË ËSHTË PROBLEMATIKE,
DUKE PARAQITUR RREZIQE TË MËDHA PËR MJEDISIN DHE SHËNDETIN PUBLIK

Sasia e mbeturinave të gjeneruara në kg/për kokë banori në Kosovë ka treguar trend të rritjes,
duke u ngritur në 335 kg në 2011-2012, krahasuar me 297 kg në 2010. Mbeturinat komunale
në Kosovë përbëhen nga:

MBETJE ORGANIKE

42%
11%

MBETJE PLASTIKE

8%

LETËR

7%

MBETURINA DRURI

6%

MBETURINA METALI

6%

MBETURINA QELQI

13%

MBETURINA TJERA

Ofruesi i shërbimit

Modeli i operimit

Prishtina

Pastrimi

Rajonale

Prizreni

Eko regjioni
(kompani private)

Rajonale
Private

Gjakova

Çabrati
(Kompani private,
pa leje pune nga komuna)

Rajonale
Private

Graçanica

Pastrimi
(Kompani pa
leje pune nga komuna)

Rajonale

Ranilluku

Municipality
(Me licencë nga Ekohigjiena)

Partneritet Publiko Privat

BE-ja në Kosovë është e përkushtuar
për të qenë nxitësi kryesor për
përmirësimin e menaxhimit të
mbeturinave, stimulimin e inovacionit
në riciklim, kufizimin e përdorimit të
deponive dhe krijimin e stimujve për të
ndryshuar sjelljen e konsumatorëve.

Në Komunën e Zveçanit, nga prilli i
vitit 2016 deri në shkurt të vitit 2019,
do të ndahen gjithsej 55 milionë euro
për ndërtimin e një deponie sanitare
dhe për reduktimin e ndotjes me anë
të mbeturinave.

#GIVEGREENACHANCE

Komuna

#EUINKOSOVO

MODELET E OPERATORËVE NË KOMUNAT E ANALIZUARA
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VIZITË E GAZETARËVE NË IMPIANTIN NË DRENAS

BE-ja ka investuar 3 milion euro për
mbylljen e tetë deponive komunale të
pakontrolluara. Kjo ka përfshirë mbushjen
e deponive me argjilë dhe mbjelljen e tyre
me bar, pemë dhe shkurre.

BE-ja ka financuar rreth 30 milionë
euro në projekte të ndryshme që
mbështesin infrastrukturën për
menaxhimin e mbeturinave.

#GIVEGREENACHANCE

#EUINKOSOVO

PUNA NË FAZËN FILLESTARE GJATË GËRMIMEVE PËR HAPJEN E RRUGËS
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DISKUTIM I PËRBASHKËT PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE MIDIS
AMBASADORES DHE KRYETARËVE TË KOMUNAVE TË KOSOVËS
Kosova duhet të përqëndrohet në zbatimin e menaxhimit të mbeturinave të bazuar
në tre R-të: Reduktimi, Ripërdorimi dhe Riciklimi i mbeturinave. Zhvillimi rajonal
mund të japë zgjidhje të qëndrueshme për sfidat mjedisore në Kosovë, tha
ambasadorja Nataliya Apostolova në takimin me kryetarët e 30 komunave të
Kosovës, në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës.
Është hartuar një master plan për të përmirësuar mjedisin në Kosovë. BE ka ndarë
tashmë 10 milionë euro dhe planifikon të investojë edhe 10 milionë euro për të
mbështetur menaxhimin e mbeturinave në Kosovë. Marrja e përgjegjësisë dhe
pronësia për ciklin e plotë të prodhimit është një zgjidhje për sfidat në Kosovë. Kjo
nënkupton zbatimin e një ekonomie qarkore.

BE-KOSOVA I BASHKOJNË PËRPJEKJET PËR MENAXHIM EFEKTIV TË
MBETURINAVE
Me angazhimin e qytetarëve dhe qeverisë së Kosovës mund të zgjidhen problemet e
ndotjes së mbeturinave në Kosovë. Ky ishte përfundimi i debatit mbi "menaxhimin
efektiv të mbeturinave dhe zgjidhjeve për riciklim në Kosovë", organizuar në Qendrën
Informative dhe Kulturore të Bashkimit Evropian, Prishtinë.
U theksua se me përfshirjen e vazhdueshme të përbashkët me BE-në, Kosova mund
të arrijë në nivelin standard të BE-së. Falë projektit të kogjenerimit, cilësia e ajrit në
Prishtinë po bën hapa në drejtimin e duhur. Me një përkrahje shtesë prej 6 milionë
euro do të rinovohet rrjeti i ngrohjes qendrore. BE-ja tani përqendrohet në krijimin e
ngrohjes qendrore në tërë Kosovën, që do të kontribuojë shumë në cilësinë e ajrit.

#GIVEGREENACHANCE

#EUINKOSOVO

DISKUTIM I PËRBASHKËT RRETH MENAXHIMIT TË MBETURINAVE NË MES TË AMBASADORES
APOSTOLOVA DHE KRYETARËVE TË QYTETEVE TË NDRYSHME NË KOSOVË

27

ZYRA E BE-SË BË KOSOVË/PËRFAQËSUESI SPECIAL I BE-SË
SHTYPUR NË KOSOVË, 2018
© ZYRA E BE-SË NË KOSOVË / LEJOHET RIPRODHIMI
NËSE JEPEN INFORMATAT LIDHUR ME BURIMIN
TEKSTI: ARBËR SELMANI
KONTRIBUES:
Lendita Gashi, Merita Govori, Besime Kajtazi, Victor Meij,
Agron Orana, Arton Osmani, Gazmend Selimi, Miran Vatovec
DIZAJNI DHE FAQOSJA: SAMIR HALITI
FOTOGRAFITË: SAMIR KARAHODA
REDAKTORË: DIMITRIOS MACHAIRIDIS, ZYRA E BE-SË NË KOSOVË

NA VIZITONI NË
QENDRAT INFORMATIVE DHE KULTURORE
TË BASHKIMIT EVROPIAN:
PRISHTINË
Rr. Nënë Tereza nr.63,
Prishtinë 10000, Kosovë
Telefoni: +381 (0) 38 25 99 99
E-mail: info@euicc-ks.com
MITROVICA E VERIUT
Rr. Kralja Petra I, n.n.,
Mitrovica e Veriut 40000, Kosovë
Telefoni: +381 (0) 649097882
E-mail: mmilosavljevic@euicc-ks.com

www.euicc-ks.COM

EUICC është projekt i cili
zbatohet nga konzorciumi

