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Qeveria e Kosovës ka njoftuar se ka vendosur për masat emergjente
në furnizimin me energji elektrike, të cilat do të vlejnë maksimalisht
60 ditë. Vendosja e këtyre masave është bërë e ditur pas mbledhjes
së Qeverisë së Kosovës.

Sipas vendimit të qeverisë, masat emergjente në furnizimin me
energji përfshijnë: Vendosjen e kufizimeve në furnizimin me energji
për konsumatorët dhe vendosjen e detyrimeve të veçanta për
ndërmarrjet energjetike.

Më tej në vendim thuhet se Qeveria mund të fillojë zbatimin e
masave menjëherë por se vendimi duhet të shqyrtohet për miratim
në Kuvendin e Kosovës brenda shtatë ditëve.

Kuvendi ka të drejtë të refuzojë masat dhe në këtë rast qeveria
është e detyruar t'i ndërpresë ato.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

Siguria e Furnizimit me
Energji në Kosovë
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Qeveria shpall gjendjen e jashtëzakonshme
60-ditore për furnizimin me energji
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https://www.evropaelire.org/a/energji-elektrike-kosove-rryme/31624908.html
https://www.evropaelire.org/a/energji-elektrike-kosove-rryme/31624908.html


Ndërmarrja e Kosovës për Shpërndarje të Energjisë Elektrike (KEDS) ka
prezantuar ndërprerjet sistematike, të përkohshme të energjisë elektrike prej
dy orësh, në kushtet e rritjes së konsumit, prodhimit të ulët vendor, çmimeve të
larta të importit dhe disbalancave që shkaktuan problemet në rrjetin evropian
të transmisionit.

Dy termocentralet me qymyr atje pësuan kohët e fundit disa prishje dhe
sistemi është i varur nga importet e energjisë elektrike. Operatori i sistemit të
shpërndarjes KEDS tha se ndërprerja e rrymës së rotacionit fillimisht do të
zbatohet për 24 orë dhe se rajone të ndryshme do të ndërpriten për dy orë në
të njëjtën kohë.

Operatori i Transmisionit, Sistemit dhe Tregut (KOSTT) përmendi një rritje të
konsiderueshme të konsumit të energjisë elektrike, hendekun ndërmjet
prodhimit dhe konsumit vendor dhe “rritje enorme të çmimit të energjisë
elektrike” në tregjet ndërkombëtare në mes të krizës globale energjetike.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë
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Kosova imponon ndërprerje të qarkullimi të energjisë për
shkak të çmimeve të larta të importit, paqëndrueshmërisë së
rrjetit

Dera e MFK-së është ende e hapur për Programin e Praktikës së Grave në
Energji. Tani janë hapur edhe 25 pozicione të tjera.

Programi i Praktikës është një komponent i Programit më të gjerë të Grave në
Energji të mbështetur nga Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit (MCC). Me
Programin Gratë në Energji, MFK dhe MCC përpiqen të rrisin vetëdijen e grave
për mundësitë në sektorin e energjisë dhe të ofrojnë mundësi praktike të
zhvillimit të aftësive përmes bursave, praktikave dhe trajnimeve.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

MFK vazhdon të hapë dyert për vajzat dhe gratë

https://balkangreenenergynews.com/kosovo-imposes-rotating-power-outage-over-high-import-prices-grid-issues/
https://balkangreenenergynews.com/kosovo-imposes-rotating-power-outage-over-high-import-prices-grid-issues/
https://millenniumkosovo.org/mfk-continues-to-open-doors-for-girls-and-women-in-energy-25-more-internship-positions-through-women-%20n%C3%AB%20energji/


MCC dhe MFK organizuan një trajnim dyditor për Zyrën e Rregullatorit për
Energji, Termokos dhe NQ Gjakova për të prezantuar faturimin e bazuar në
konsum për konsumatorët e ngrohjes qendrore. Aktualisht, nxehtësia qendrore
faturohet në varësi të sipërfaqes metër katror që nxehet, gjë që mund të çojë
në zakone të kota si ndezja e nxehtësisë në shpërthim të plotë dhe hapja e
dritareve kur bëhet shumë nxehtë. Faturimi i bazuar në konsum do të inkurajojë
praktika efikase të ngrohjes pasi familjet ka të ngjarë të duhet të paguajnë më
shumë nëse vazhdojnë përdorimin e papenguar, duke mundësuar një zgjerim të
sistemit të ngrohjes qendrore për një grup më të gjerë konsumatorësh.

Ngrohja e amvisërive është një nga burimet më të mëdha të përdorimit të
energjisë dhe ndotjes në Kosovë, dhe ngrohja e kombinuar e Termokos nga
gjenerimi i Korporatës Energjetike të Kosovës është një nga alternativat e
pakta efikase dhe të lira për ngrohjen e amvisërive. Ky model i faturimit do të
mundësojë rritje të performancës së Termokos për shkak të matjeve të
rregullta dhe vendosjes së objektivave për reduktimin e humbjeve.

Ky kalim në faturim të bazuar në konsum, i mbështetur nga MCC përfshin
investime në valvulat termostatike dhe balancuese, si dhe alokuesit dhe
njehsorët e kostos së nxehtësisë, që mundëson kontrollin dhe rregullimin e
furnizimit adekuat të nxehtësisë sipas temperaturës së jashtme, dhe pritet të
mundësojë rritjen e energjisë termike. kursime deri në 30% në anën e ofertës.
Kjo do të mundësojë zgjerimin e rrjetit të Termokos deri në 40 MW termike.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë
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MCC dhe MFK prezantojnë modelin e faturimit të 
bazuar në konsum për konsumatorët e ngrohjes
qendrore

https://millenniumkosovo.org/mcc-and-mfk-introduce-consumption-based-billing-model-to-district-heat-consumers/
https://millenniumkosovo.org/mcc-and-mfk-introduce-consumption-based-billing-model-to-district-heat-consumers/
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Akademia KEDS hapi dyert për gjeneratën e nëntë me radhë, duke ftuar
nxënësit dhe studentët e universiteteve publike dhe shkollave të mesme
teknike në Kosovë që të aplikojnë në këtë program.

Programi është themeluar dhe mbështetur nga KEDS, ndërsa ligjërues janë
profesorë të Universitetit prestigjioz Boğaziçi nga Turqia, si dhe ekspertë të
KEDS-it, të cilët janë të përfshirë në aktivitetet përkatëse që mësohen në
program.

Pjesë e programit të Akademisë së KEDS-it mund të bëhen çdo student i vitit
të fundit të studimeve në drejtimet e përzgjedhura dhe studentë të shkollave
të mesme teknike profesionale.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

Akademia e KEDS hap aplikacionet për
gjeneratën e 9 - 70 të rinj bëhen pjesë e programit

Konsumi i energjisë elektrike në ditët e para të nëntorit është rritur në nivele të
larta, mbi 21 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja
e mprehtë e konsumit në kohë krize energjitike po vë në vështirësi të rënda të
gjithë sistemin elektrik të vendit.

Në fakt, në momentet e pikut po arrin deri në 935 megavat nga 788 megavat
vitin e kaluar. Gati 200 megavat/orë energji elektrike duhet të importohen në
momentin e konsumit maksimal. Çmimet e importit aktualisht janë duke u
ngritur në qiell, duke u blerë me më shumë se 250 euro për megavat/orë, rreth
pesë herë më shumë se vitin e kaluar. Rritje ka pasur edhe gjatë tetorit me 18
për qind krahasuar me tetorin 2020.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

Konsumi i energjisë elektrike rritet për mbi 21 për
qind, KEDS apelon për kursim maksimal

https://www.keds-energy.com/shq/lajme/keds-academy-hap-aplikimin-per-gjeneraten-e-9-2000/
https://www.keds-energy.com/shq/lajme/keds-academy-hap-aplikimin-per-gjeneraten-e-9-2000/
https://www.keds-energy.com/shq/lajme/mbi-21-per-qind-rritet-konsumi-i-energjise-el-2015/


Fondacioni i Mijëvjeçarit në Kosovë (MFK) dhe Korporata e Sfidës së
Mijëvjeçarit (MCC) lehtësuan ngjarjen e mbylljes së programit të tyre Era
Dimën, duke bashkuar liderët ndërkombëtarë dhe kosovarë për të diskutuar
çështjet mjedisore lokale dhe globale. Konferenca nënvizoi përkushtimin e
institucioneve të Kosovës për të marrë në shkallë projektet e MFK-së për
cilësinë e ajrit duke përdorur praktikat më të mira dhe mësimet e nxjerra gjatë
periudhës së zbatimit të programit.

Ngjarja pati fjalime nga i Ngarkuari me Punë të Ambasadës së SHBA, Nicholas
J. Giaccobe, Jr., Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama, ushtrues
detyre i CEO të MCC-së, Mahmoud Bah, Drejtoresha e MCC-së për Kosovën
Sarah Olmstead dhe CEO i MFK-së, Petrit Selimi. I Ngarkuari me Punë
Giaccobe diskutoi se si të gjithë palët e interesuara duhet të punojnë së
bashku për të reduktuar ndotjen: “Të gjitha vendet duhet të marrin vendime të
vështira për prodhimin aktual dhe të ardhshëm të energjisë dhe si të ofrojnë
shërbime për qytetarët duke ruajtur burimet natyrore dhe duke mos dëmtuar
mjedisin – përfshirë Kosovën. Ne po punojmë me partnerët tanë këtu për të
vendosur objektiva ambicioze të emetimeve dhe për t'u larguar nga
karburantet fosile shumë ndotëse. Megjithatë, trajtimi i emetimeve të gazeve
serrë dhe mbrojtja e mjedisit nuk është punë vetëm për qeverinë. Si qytetarë,
ne të gjithë duhet të bëjmë pjesën tonë”, tha ai.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë
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ERA DIMËN përfundon aktivitetet e cilësisë së ajrit
mbështetur nga MFK dhe MCC

https://millenniumkosovo.org/era-dimen-concludes-air-quality-activities-supported-by-mfk-and-mcc/


Rritja e çmimit të energjisë elektrike ka shkaktuar edhe rritje të madhe të
vlerës së importit të energjisë. KEDS dhe KESCO gjatë muajit tetor të këtij viti,
pra për një muaj, përkundër motit të mirë, kanë importuar 9.15 milionë euro
energji elektrike, një rritje enorme prej 1.5 milionë euro sa ka qenë në
periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

Kjo rritje është shkaktuar nga çmimet ekstreme dhe nga rritja e kërkesës.
KEDS dhe KESCO blenë energjinë elektrike në tetor me një çmim mesatar prej
242 euro për megavat/orë, një rritje prej gati pesë herë nga tetori i vitit 2020,
kur energjia elektrike u importua me një çmim mesatar prej 49 euro për
megavat/orë. Konsumi është rritur me 18 për qind krahasuar me të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar.

Për shkak të rritjes së konsumit, KEDS dhe KESCO janë detyruar të importojnë
37,753 megavat orë energji elektrike gjatë muajit tetor. Trendi i rritjes së
konsumit ka vijuar edhe gjatë muajit nëntor, si dhe blerjet me çmime të larta,
edhe mbi ato të muajit tetor.

Rënia e temperaturave pritet të rrisë më tej konsumin, e për rrjedhojë nevojën
për importe shtesë, pasi prodhimi vendas është i kufizuar. Kështu, vlerësohet
të ketë kosto astronomike dhe të papërballueshme jo vetëm për KEDS-in dhe
KESCO-n por për të gjithë qytetarët e Kosovës.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë
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KEDS dhe KESCO kanë importuar mbi 9 milionë euro
energji elektrike vetëm në tetor

https://www.keds-energy.com/shq/lajme/keds-dhe-kesco-importuan-mbi-9-milione-euro-r-2021/
https://www.keds-energy.com/shq/lajme/keds-dhe-kesco-importuan-mbi-9-milione-euro-r-2021/
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Kostoja e energjisë elektrike është
rritur për shkak të rritjes së çmimeve
të saj në tregun ndërkombëtar përtej
çdo parashikimi. Ato kanë prekur
edhe vendet më të zhvilluara të
Europës. Ballafaqimi me çmimet e
larta të importit të energjisë
elektrike duhet të bëjë secilin prej
nesh të reflektojë përballë kësaj
krize. E gjithë kjo në mënyrë që efekti
i tyre negativ të ndihet sa më pak në
të ardhmen.

Në anën tjetër, tani që sfida e
sigurimit të importeve me çmime të
larta po bëhet edhe më e madhe për
KEDS-in dhe KESCO-n, thirrja për
kursime dhe mbështetje ndaj
klientëve së bashku me mbështetjen
e institucioneve është imperativ.

Dihet se për plotësimin e kërkesës
për energji elektrike, importi i
energjisë elektrike në orë të caktuara
ka qenë gjithmonë i pashmangshëm,
por krahasuar me vitin e kaluar, kur
çmimi i importit të energjisë elektrike
për muajin nëntor ishte 2.3 milionë €,
këtë vit kjo shumë është rritur deri në
10 milionë euro.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e
plotë

Rreth 10 milionë euro
ka kushtuar importi i
energjisë elektrike
gjatë muajit nëntor

Kryeministri i Republikës së Kosovës,
Albin Kurti, së bashku me ministrin e
Ekonomisë, Artane Rizvanolli, kanë
marrë pjesë në prezantimin e grupit
punues për Strategjinë Kombëtare të
Energjisë 2022-2031.

Ndërkaq, ministri i Ekonomisë,
Artane Rizvanolli tha se si Ministër i
Ekonomisë jemi të përkushtuar që së
bashku me grupin punues të
zhvillojmë një strategji, e cila do të
sigurojë një tranzicion energjetik dhe
që ka vizionin e dekarbonizimit deri
në vitin 2050, duke ruajtur sigurinë
energjetike dhe të përballueshme për
konsumatorët, rrit përdorimin e
energjisë së pastër dhe siguron
integrimin rajonal të tregut të
energjisë në një mënyrë
ekonomikisht të qëndrueshme.

“Siguria e furnizimit me energji
elektrike mbetet shtylla kryesore e
zhvillimit ekonomik”, tha ministri
Rizvanolli.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e
plotë

Prezantohet grupi i
punës për hartimin e

Strategjisë Kombëtare
të Energjisë 2022-2031

 
 

https://www.keds-energy.com/shq/lajme/importi-i-energjise-elektrike-gjate-muajit-ne-2033/
https://www.keds-energy.com/shq/lajme/importi-i-energjise-elektrike-gjate-muajit-ne-2033/
https://visionpress.info/prezantohet-grupi-punues-per-hartimin-e-strategjise-kombetare-te-energjise-2022-2031/?feed_id=8356&fbclid=IwAR3iM-WNsUIcdUV1c2MqeUlsv0000001c1c2MQUL0000
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Duke qenë se kriza energjetike tashmë është thelluar në vendin tonë, dhe nga
ana tjetër faktorë të tjerë, si mbingarkesat e sistemit elektroenergjetik dhe
tendenca e rritjes së shpejtë të konsumit, kanë bërë që kufizimet e
planifikuara për energjinë elektrike për të gjithë konsumatorët të vazhdojnë
edhe në ditët në vijim. , derisa të marrim udhëzime të mëtutjeshme nga KOSTT.

Këto ndalesa sipas planit do të vazhdojnë të jenë rreth 2 orë për çdo grup
klientësh, në orare të ndryshme të ditës. 

Informimi i konsumatorëve për këto kufizime të planifikuara bëhet përmes
aplikacionit eKesco (https://fatura.kesco-energy.com/auth/login). Po ashtu në
faqen e KEDS-it, përmes hartës, klientët mund të shohin kufizimet e
planifikuara që do të ndodhin në pikën e tij matëse ose në lagjen ku ai jeton. 

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

Mënyrat e informimit për kufizimet e energjisë
elektrike si pasojë e krizës energjetike

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, tha se thirrjet për kursim të energjisë
elektrike po japin efekt dhe për këtë falënderoi qytetarët. Ministrja Rizvanolli
përmes një postimi në Facebook ka thënë se tashmë ka filluar të vërehet efekti
i thirrjeve për kursim dhe racionalizimin e konsumit të energjisë elektrike.

“Sipas KOSTT-it, menjëherë të martën piku i konsumit (1.3 GW), i cili zakonisht
ndodh gjatë ditës, është zhvendosur në ora 23:00”, ka shkruar Rizvanolli.

Sipas saj, ky trend i pikut të konsumatorit në orën 23:00 (gjatë tarifës së ulët)
kur tarifa është 57% më e lirë, ka vazhduar.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

Ministrja Rizvanolli e kënaqur: Thirrjet për kursim
të energjisë elektrike po japin efekt

https://www.keds-energy.com/shq/lajme/menyrat-e-informimit-per-kufizimet-e-energjis-2042/
https://www.keds-energy.com/shq/lajme/menyrat-e-informimit-per-kufizimet-e-energjis-2042/
https://www.txtreport.com/life/2021-12-17-minister-rizvanolli-satisfied--calls-for-saving-electricity-are-having-an-effect.S1tybwq9F.html
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Sektori privat i shqetësuar me reagimin jo të
duhur ndaj krizës energjetike

Kriza energjetike që ka përfshirë të gjitha vendet evropiane dhe më gjerë
tashmë po ndihet në Kosovë, ndërsa rritja e kostos së energjisë elektrike do të
rëndojë mbi të gjithë konsumatorët, por në radhë të parë ato biznese. Kjo do të
pengojë edhe rritjen ekonomike dhe do të rrezikojë mijëra vende pune, ndërsa
shqetësuese është mungesa e një plani konkret veprimi nga Ministria e
Ekonomisë dhe institucionet e tjera përgjegjëse.

Kështu u tha gjatë një forumi të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në
Kosovë me përfaqësues të sektorit privat, përfaqësues të institucioneve
shtetërore, kompanive të furnizimit me energji elektrike dhe ekspertë të
ekonomisë.

Genci Beribashi, menaxher i përgjithshëm i kompanisë Ferronikeli tha se si
pasojë e katërfishimit të çmimit të energjisë elektrike në tregjet
ndërkombëtare, me një peshë të konsiderueshme në koston e operimit, kjo
kompani është detyruar të ndërpresë funksionimin e saj.

Rudina Heroi Puka, përfaqësuese e Kompanisë së Furnizimit me Energji
Elektrike (KESCO) tha se me kalimin e viteve kërkesa për energji elektrike
është rritur në mënyrë disproporcionale me kapacitetet prodhuese vendase.
Nga ana tjetër, kreu i Departamentit të Energjisë në Ministrinë e Ekonomisë,
Luan Morina, tha se përderisa ka vend për shqetësim, nuk duhet të ketë panik,
pasi në treg ka energji të mjaftueshme. Pranvera Dobruna Kryeziu, foli për
pasojat e mungesës së proaktivitetit në fushën e energjisë.

Arian Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane dhe Berat Rukiqi nga Oda
Ekonomike e Kosovës shprehën shqetësimin e tyre në emër të bizneseve se
rritja e kostos së furnizimit me energji elektrike dhe mungesa e mbështetjes
institucionale do të rrisë koston e funksionimit të bizneseve, veçanërisht
eksportuesve. duke kërkuar transparencë dhe komunikim më të madh të
institucioneve të vendit me të gjithë aktorët, përfshirë edhe përfaqësuesit e
sektorit privat.

Kliko këtu për të lexuar njoftimin e plotë për shtyp

https://www.amchamksv.org/sq/sektori-privat-i-shqetesuar-me-reagimin-jo-te-duhur-karshi-krizes-energjetike/


Një grup punues i përbërë nga ekspertë vendas dhe të huaj që nga qershori
është duke hartuar një strategji dhjetëvjeçare energjetike për Kosovën me
ndihmën e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar
(USAID). “Duhet të ofrojmë siguri të furnizimit si për amvisëritë ashtu edhe për
bizneset, që të kemi jetë normale për qytetarët si konsumatorë, si dhe zhvillim
ekonomik, industrial dhe punësim në vend”, tha kryeministri Albin Kurti në një
konferencë për dokumentin. .
 
Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë
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Strategjia energjetike e Kosovës për 2022-2031 do të
prezantohet në janar, tha ministri i Ekonomisë Artane
Rizvanolli dhe zbuloi se qeveria synon të rrisë pjesën e
burimeve të rinovueshme në konsumin e energjisë
elektrike në mes 25% dhe 30%

KEDS/KESCO njofton të gjithë konsumatorët se
është siguruar importi i nevojshëm për ndërrimin e
stinëve. Sot konsumatorët po furnizohen pa
kufizime të energjisë elektrike.

Për të shmangur ndonjë befasi në rrjetin elektrik,
KEDS ka mobilizuar qindra punëtorë në mbarë
Kosovën për të intervenuar në kohën më të shkurtër
të mundshme.

Sfidë mbetet rajoni i Ferizajt, ku mund të ketë
mbingarkesa për shkak të trendit të lartë të rritjes
së konsumit.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

Furnizimi me energji elektrike për festat e
fundvitit

 

https://balkangreenenergynews.com/kosovo-to-adopt-renewables-share-targets-for-2031-2050/
https://balkangreenenergynews.com/kosovo-to-adopt-renewables-share-targets-for-2031-2050/
https://www.keds-energy.com/shq/lajme/furnizimi-me-energji-elektrike-per-festat-e-f-2060/
https://www.keds-energy.com/shq/lajme/furnizimi-me-energji-elektrike-per-festat-e-f-2060/


Vlera e të hyrave maksimale të lejuara për Termokos për këtë sezon është
caktuar të jetë 7,185,202 €.

Në bazë të të hyrave të miratuara, Bordi ka vendosur që të përcaktojë tarifat e
NQ “Termokos” për këtë sezon.

Struktura e tarifave të energjisë termike përmban 2 lloje tarifash: Tarifat për
‘konsumatorët me matës’ dhe tarifat për ‘konsumatorët me matës’, në varësi të
infrastrukturës së njehsorëve të energjisë termike (matës).

“Për konsumatorët me matës, tarifa mujore për kapacitet termik është 0,78
€/kW në muaj dhe për sasinë e furnizuar të energjisë termike 36,25 €/MWh.
Për konsumatorët pa matës, tarifat bazohen në sipërfaqen e ngrohjes e cila do
të llogaritet për konsumatorët familjarë 0,76 €/m2 në muaj dhe për
konsumatorët komercial 0,95 €/m2”, thuhet në njoftimin e ZRRE-së për media.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji ka
mbajtur seancën e gjashtë për këtë vit, në të cilën
është vendosur për të hyrat maksimale të lejuara
për ‘Termokos’ për sezonin 2021/22
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https://kosovo.energy/bordi-i-zrre-se-percakton-te-hyrat-maksimale-te-lejuara-per-termokos/
https://kosovo.energy/bordi-i-zrre-se-percakton-te-hyrat-maksimale-te-lejuara-per-termokos/
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“Vendimi i gjykatës në shkallë të parë ka miratuar padinë dhe padyshim që ne
kemi pritur një vendim të tillë, nuk kemi pritur një vendim tjetër sepse çdo
trajtim të pabarabartë të qytetarëve në këtë rast vazhdojmë ta konsiderojmë si
diskriminues dhe si të kundërligjshëm dhe antikushtetues. thotë Qelaj.

“Sa i përket vendimit të qeverisë për subvencionimin e KEK-ut që po ndodh
ditëve të fundit, ne nuk kemi dalë me një qëndrim, padyshim që po e përcjellim
me kujdes situatën dhe të gjitha veprimet e ndërmarra nga qeveria dhe nëse
konstatojmë se këto veprime janë shkelje të të drejtave të njeriut. , sigurisht që
duhet të reagojmë, por gjithmonë konsideroj se në këto raste forma më efikase
e reagimit është gjykata sepse e patë edhe shkallën e zbatimit të
rekomandimeve të Avokatit të Popullit, pavarësisht se ka një rritje të zbatimit
të rekomandimet megjithatë shkalla e zbatimit mbetet e ulët”, tha Qelaj.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin

Vendimi i Zyrës së Rregullatorit për Energjinë
Elektrike (ZRRE) për të paguar faturat e energjisë
elektrike të shpenzuara në veri të Kosovës, është
diskriminues - Avokati i Popullit, Naim Qelaj

Eksperti gjerman i cili do të monitorojë procesin e sanimit të problemit do të
paguhet rreth 12 mijë euro në ditë dhe në total kjo kontratë do t'i kushtojë KEK-
ut mbi 248 mijë euro.

Sa i përket situatës me energjinë, kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka thënë
këtë të dielë se e kupton zhgënjimin e qytetarëve, por që sipas tij, këta janë
shkaku i qeverive të kaluara.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

Pas ardhjes së paralajmëruar të ekspertit
gjerman, ka nisur puna për riparimin e turbinës 
së bllokut B2 në termocentralin Kosova B

https://kosovo.energy/avokati-i-popullit-vendimi-i-zrre-se-per-pagesen-e-energjise-elektrike-ne-veri-eshte-diskriminues/
https://kosovo.energy/avokati-i-popullit-vendimi-i-zrre-se-per-pagesen-e-energjise-elektrike-ne-veri-eshte-diskriminues/
https://kosovo.energy/mberrin-eksperti-gjerman-nis-riparimi-ne-bllokun-b2/
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Investimet e reja në
energji

02

Ky investim, ndër të tjera, do të mundësojë që kohëzgjatja e ndërhyrjeve në
rrjet të jetë dukshëm më e shkurtër dhe më e shpejtë, ndryshe nga më parë,
kur gjithçka duhej bërë fizikisht për shkak të pamundësisë së aksesit nga
makineritë. Ndërkohë, cilësia e shërbimeve energjetike për konsumatorët do të
rritet, pasi rrjeti 10 kV është bërë tërësisht i ri.

Investimi prej qindra mijëra eurosh i KEDS-it, po i jep zgjidhje të mirë një prej
problemeve të kahmotshme të këtyre banorëve. Kështu Polluzha e Rahovecit
është rehatuar për një kohë të gjatë me rrjetin elektrik, i cili do të mundësojë
stabilitet në furnizimin me energji elektrike.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

KEDS energjizon rrjetin e ri në Polluzhë të
Rahovecit

Linja Grashticë-Radashevc ka qenë një ndër linjat më problematike në Qarkun
e Prishtinës, andaj investimi në një linjë të tillë do të ndikojë dukshëm në
cilësinë më të mirë dhe furnizimin stabil me energji elektrike për banorët e
kësaj ane.

Investime të tilla janë bërë vitin e kaluar në fshatrat Keqekollë, Hajkobillë dhe
Prapashticë, duke rritur kapacitetin e furnizimit të qëndrueshëm me energji.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

Linjën më problematike në Gollak po e zgjidh
KEDS

https://www.keds-energy.com/shq/lajme/keds-energjizon-rrjetin-e-ri-ne-polluzhe-te-r-1973/
https://www.keds-energy.com/shq/lajme/linjes-me-problematike-ne-gollak-po-i-behet-z-1988/


Ndërsa Kosova po përballon krizën e saj më të keqe energjetike në një dekadë,
Xhelal Gashi po mendon të mbyllë furrën e tij në Prishtinë, sepse ai po përpiqet
të mbulojë kostot e karburantit për një gjenerator që kur autoritetet
prezantuan ndërprerjet e energjisë.

Shumë biznese dhe familje në Kosovë kanë nxjerrë gjeneratorë portativë të
energjisë pasi kompania e shpërndarjes së energjisë në vend, Sistemet e
Shpërndarjes së Energjisë së Kosovës (KEDS), njoftoi javën e kaluar se do të
prezantonte ndërprerjet e energjisë elektrike prej dy orësh deri në njoftimin e
dytë.

Vendet në të gjithë Evropën po përballen me rritje të çmimeve të gazit dhe
energjisë elektrike, pjesërisht për shkak të rritjes së kërkesës në mes të
rimëkëmbjes ekonomike nga pandemia. Kjo është përkeqësuar në Kosovë, ku
prodhimi i ulët vendor, për shkak të defekteve teknike dhe motit të ftohtë që
rëndon një pjesë të prodhimit në termocentralet në gjendje të keqe, po e
detyron vendin të importojë shumë më tepër energji se normalja.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

Shpërndarja e Energjisë03

Banorët ndezin gjeneratorët ndërsa kriza
energjetike e Kosovës përshkallëzohet
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https://www.reuters.com/markets/commodities/residents-fire-up-generators-kosovo-energy-crisis-escalates-2021-12-28/
https://www.reuters.com/markets/commodities/residents-fire-up-generators-kosovo-energy-crisis-escalates-2021-12-28/


Evropa po shijon se sa e keqe mund të bëhet kriza energjetike e këtij
dimri, pasi Kosova ka filluar të ndërpresë furnizimin me energji elektrike
për shumicën e 2 milionë banorëve të saj.

Kriza e energjisë në Evropë po përkeqësohet pasi çmimet e larta të gazit
dhe energjisë i detyrojnë industritë të frenojnë prodhimin dhe të
shkaktojnë kolapsin e furnizuesve. Jeremy Weir, shefi ekzekutiv i
tregtarit të mallrave Trafigura Group, muajin e kaluar paralajmëroi se
Evropa mund të përjetojë ndërprerje të vazhdueshme në rast të një dimri
të ftohtë. 

Sistemi energjetik i Kosovës është “i mbingarkuar”, sipas ndërmarrjes
KEDS, i cili bëri thirrje për “kursim maksimal të energjisë”.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë
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Zgjedhja 
kryesore

04

Kriza energjetike e Evropës
thellohet ndërsa Kosova kryen
ndërprerjet e energjisë elektrike

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-23/europe-s-energy-crisis-deepens-as-kosovo-rolls-out-power-cuts

