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Tabela e Përmbajtjes

Energy Monitor përfaqëson një përmbledhje
gjithëpërfshirëse të mediave të artikujve të zgjedhur të lidhur
me energjinë në media lokale dhe rajonale. 

Buletini publikohet nga Oda Ekonomike Amerikane në
Kosovë, megjithatë, nuk pasqyron pikëpamjet dhe mendimet
e Odës për çështjet e energjisë në Kosovë. 

Nëse keni nevojë për ndonjë informacion të mëtejshëm, mos
hezitoni të na kontaktoni. Nëse doni që adresa juaj e postës
elektronike të çabonohet nga lista e marrësve, ju lutemi
dërgoni një email në energymonitor@amchamksv.org, duke
përmbajtur fjalën ‘UNSUBSCRIBE’ në pjesën e temës.
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Siguria e Furnizimit me
Energji në Kosovë 

Një bllok i Kosovës A nxirret nga operimi deri në fund të
Shkurtit

 Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se nga sot dhe për gati një muaj,
njësia A-3 e Termocentralit Kosova A do të jetë jashtë operimit.

Skënder Bucolli, zëdhënës i KEK-ut për media, thekson se KEK-u “po
funksionon me kapacitet të plotë” dhe si zakonisht dhe se ishte paraparë
ndërprerja e operacionit.

 
 

Kuvendi vazhdon edhe për 30 ditë gjendjen emergjente
për furnizim me energji elektrike

Të 61 deputetët e pranishëm në mbledhje votuan në favor të zgjatjes së
gjendjes emergjente për furnizimin me energji elektrike.

 Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, deklaron se rritja e çmimit të
energjisë elektrike vazhdon me agresionin ushtarak Rus në Ukrainë. Prodhimi i
energjisë është stabil por dobësimi i termocentraleve “Kosova A” dhe “Kosova
B” mund të jetë rrezik potencial për furnizimin me energji.

Në mbledhjen e 62-të të mbajtur nga Qeveria, gjendja emergjente për furnizim
me energji elektrike është shtyrë edhe për 30 ditë, duke vendosur kufizime për
konsumatorët dhe ndërmarrjet energjetike.

Më tej, shton se KEK-u vazhdon të operojë sipas planit, me dy njësi të Kosovës
B dhe dy të Kosovës A dhe kapaciteti do të jetë 750 megavat në orë.

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë
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https://www.koha.net/arberi/308324/nje-bllok-i-kosoves-a-nxirret-nga-operimi-deri-ne-fund-te-shkurtit/
https://telegrafi.com/kuvendi-vazhdon-edhe-per-30-dite-gjendjen-emergjente-per-furnizim-energji-elektrike/


Çka parasheh koncept-
dokumenti i miratuar nga
Qeveria për Burimet e
Ripërtëritshme të
Energjisë?

Ditë më parë, Qeveria e Kosovës
miratoi koncept-dokumentin për
Burimet e Ripërtëritshme të
Energjisë, të propozuar nga
Ministria e Ekonomisë.

Ministria e Ekonomisë njoftoi se
ky koncept-dokument synon
përmirësimin e infrastrukturës
ligjore për rritjen e furnizimit me
energji të pastër, si dhe rritjen e
sigurimit të furnizimit me energji
në vend.

Përveç këtyre, koncept dokumenti
i miratuar për burimet e
rinovueshme synon gjithashtu të
promovojë inovacionin
teknologjik, të ofrojë mundësi
punësimi dhe zhvillim rajonal
përmes industrisë së energjisë së
pastër në Kosovë.

 
 

Bordi i ZRRE mban seancë,
miraton bilancin vjetor të
energjisë elektrike për vitin
2022

Është mbajtur seanca e dytë e bordit të
Zyrës së Rregullatorit për Energji. Në
këtë seancë, pas shqyrtimit, bordi i
ZRRE-së ka miratuar Bilancin Vjetor të
Energjisë Elektrike për vitin 2022.

Në njoftimin e bordit thuhet se, qëllimi
kryesor i miratimit të Bilancit Vjetor të
Energjisë Elektrike është përmbushja e
nevojave të qytetarëve për energji
elektrike duke angazhuar kapacitetet
prodhuese dhe importin e energjisë
elektrike. Në këtë seancë bordi miratoi
edhe Bilancet Vjetore të Energjisë
Termike për kompanitë NQ Termokos
dhe NQ Gjakova.

Po ashtu, bordi i ZRRE-së ka emëruar
Korporatën Energjetike të Kosovës
(KEK), në kuadër të Licencës së
Furnizimit, përkohësisht, por jo më
gjatë se gjashtë muaj, funksionin e
furnizuesit të mundësisë së fundit,
periudhë brenda së cilës do të mbahet
një tender i ri. Bordi gjithashtu shqyrtoi
ankesat e konsumatorëve dhe çështjet
lidhur me funksionimin e sektorit dhe
ZRRE-së.
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https://ekonomiaonline.com/ekonomi/cka-parasheh-koncept-dokumenti-i-miratuar-nga-qeveria-per-burimet-e-riperteritshme-te-energjise/
https://kosovo.energy/bordi-i-zrre-mban-seance-miraton-bilancin-vjetor-te-energjise-elektrike-per-vitin-2022/


BE i bën thirrje Kosovës që të liberalizojë tregun e
energjisë elektrike me pakicë

Institucioni ekzekutiv i Bashkimit Evropian (BE), Komisioni Evropian (KE), ka
kërkuar nga Kosova që të liberalizojë tregun e energjisë elektrike me pakicë, për
t’iu dhënë konsumatorëve vendorë të drejtën e lirë për të zgjedhur furnizuesin e
tyre.

Institucionet e Kosovës u zotuan për liberalizimin e plotë të tregut të energjisë
elektrike duke iu përkushtuar Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, të
formuar nga vendet e BE-së që kërkojnë anëtarësim në bllokun evropian. Ana
Pisonero thekson se Zyra e Rregullatorit për Energji duhet të zbatojë zotimet e
Kosovës dhe të liberalizojë plotësisht tregun, konkretisht tregun e energjisë
elektrike. Duke liberalizuar tregun e energjisë elektrike, rrit konkurrencën,
inkurajon inovacionin, u siguron konsumatorëve lirinë e zgjedhjes dhe i
inkurajon ata të marrin pjesë në tranzicionin e energjisë. KE vazhdon të
inkurajojë ZRRE-në që të zbatojë planin e liberalizimit të tregut me pakicë të
energjisë elektrike në përputhje me zotimet e Kosovës lidhur me Pakon e Tretë
të Energjisë dhe kërkesat tjera të Komunitetit të Energjisë.

Thirrjet për Qeverinë e Kosovës për liberalizimin e tregut janë bërë nga opozita
por qeveria dhe ZRRE-ja nuk kanë dhënë asnjë shpjegim lidhur me këtë çështje.
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https://albanianpost.com/be-i-ben-thirrje-kosoves-qe-te-liberalizoje-tregun-e-energjise-elektrike-me-pakice/


Rizvanolli: Nëse vazhdon konflikti Rusi-Ukrainë, çmimi i
rrymës do të rritet – të vazhdojnë masat emergjente në

energji
 

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka kërkuar nga deputetët e Kuvendit
që edhe një herë të miratojnë masat urgjente në sektorin e energjisë.

Në mbledhjen e Kuvendit ku u mor vendimi i Qeverisë nëse do të rifillojë
gjendjen emergjente sa i përket furnizimit me energji, Rizvanolli deklaroi se
masat e marra kanë ndikuar pozitivisht; ndërsa çmimet e energjisë janë në rritje
për shkak të krizës në Ukrainë.

Ajo thekson se subvencionet e qeverisë dhe fushatat sensibilizuese kanë ndikuar
pozitivisht në këtë situatë. Prodhimi i energjisë mbetet i qëndrueshëm, por jo
plotësisht i besueshëm.

Dyfishohet çmimi i rrymës për shkak të luftës në Ukrainë,
KESCO apelon për kursim

 
Kompania Kosovare e Furnizimit me Energji Elektrike (KESCO), bëri thirrje për
kursim të energjisë për shkak të krizës në Ukrainë që ka çuar në dyfishimin e
çmimit të energjisë elektrike në tregun ndërkombëtar.

Rritja e çmimeve dhe moti i ftohtë nuk janë në favor të Kosovës. Lëvizjet
negative dhe përkeqësimi i kushteve atmosferike kanë sjellë një rritje kritike të
kërkesës për konsum të energjisë elektrike në Kosovë. Kërkesa është tejkaluar
nga prodhimi vendor, prandaj KESCO duhet të importojë sasinë e kërkuar nga
jashtë. Kompania u bën thirrje qytetarëve për masa shtrënguese për të kapërcyer
krizën.

Në rrethana të tilla është thelbësore që të kursehet energjia elektrike dhe të
përdoret në mënyrë racionale, duke i ndihmuar sistemit elektroenergjetik në
Kosovë që ta përballojë këtë situatë në mënyrën më të lehtë të mundshme.
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https://ekonomiaonline.com/ekonomi/rizvanolli-nese-vazhdon-konflikti-rusi-ukraine-cmimi-i-rrymes-do-te-rritet-te-vazhdojne-masat-emergjente-ne-energji/
https://www.koha.net/arberi/314492/dyfishohet-cmimi-i-rrymes-per-shkak-te-luftes-ne-ukraine-kesco-apelon-per-kursim/


Protestuesit kërkojnë anulimin e vendimit për rritjen e
çmimit të energjisë

Qytetarët janë mbledhur për të protestuar për anulimin e Zyrës së Rregullatorit
për Energji (ZE) dhe vendimin e Qeverisë për rritjen e çmimit të energjisë
elektrike. Protestuesit kërkuan që ZRRE të anulojë vendimin ose të
kundërshtojë me të gjitha mjetet demokratike vendimin e ZRRE-së dhe
Qeverisë.

Protestuesit u larguan nga sheshi “Zahir Pajaziti” dhe u drejtuan drejt Qeverisë
për të mbajtur fjalim, ku u ndaluan nga forcat policore.  
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Szunyog: Kosova do të eksplorojë mundësi të reja për
furnizim me energji elektrike

Ambasadori i BE-së në Kosovë, Thomas Szunyog, tha se populli i Kosovës
meriton qasje të përballueshme dhe të besueshme në energjinë e gjelbër në
tryezën e rrumbullakët në “Presidenca Franceze e Këshillit të Bashkimit
Evropian”.

Furnizimi jo i qëndrueshëm i Kosovës me energji është një shqetësim për
ambasadorin, duke inkurajuar që Kosova t'i harmonizojë prioritetet e saj me ato
të BE-së dhe të shqyrtojë opsionet për ndryshimin e furnizimit me energji. Ai i
kërkon Kosovës që të rrisë përkushtimin politik të vendit të tyre për të adresuar
degradimin e mjedisit dhe ndryshimet klimatike që janë në aspektin e agjendës
së gjelbër për Ballkanin Perëndimor.

Ambasadorja e Francës në Kosovë, Marie Christine Butel tha se janë aktiv në
agjendën ndërkombëtare që inkurajon reduktimin e emetimeve të gazrave dhe
mbrojtjen e mjedisit. Ambasada franceze po monitoron nga afër situatën në
Kosovë dhe është e kënaqur që sheh konsistencë në zhvillimin të pikave të
përmendura.  
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https://telegrafi.com/asnje-cent-shume-protestuesit-kerkojne-anulimin-e-vendimit-per-ngritjen-e-cmimit-te-energjise/
https://telegrafi.com/szunyog-kosova-te-shqyrtoje-mundesite-e-reja-per-furnizim-energji-elektrike/


Përfshirja e grave në energji është e ulët

Gresa Statovci nga fondacioni “Mileniumi i Kosovës” ka thënë se përfshirja e
gruas në energji është tepër i ulët.

Lidhur me programin “Gratë në Energji” të nisur nga MFK-ja, Statovci thotë:
“Kemi hapur 40 pozita të reja dhe do të hapen më shumë. Këto janë pozita në
Fondin e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë. Një nga qëllimet tona ka qenë
përfshirja e grave. Këto vajza do të punojnë si inxhiniere energjetike, si oficere
energjetike. Ka gra dhe vajza që janë në fund të studimeve bachelor dhe master,
mund të jenë nga fusha të ndryshme."

Statovci thekson se kompanitë kanë qenë skeptike sa i përket programit, por që
atëherë kanë ndryshuar qëndrim për mirë. Programi “Gratë në Energji” ka 40
kompani me të cilat bashkëpunojnë.

KEDS po vazhdon luftën ndaj keqpërdoruesve të energjisë
elektrike

 

 

Me qëllim të vendosjes së rendit dhe rregullit, të eliminimit të humbjeve dhe
ofrimit të shërbimeve sa më kualitative, KEDS po vazhdon luftën ndaj
keqpërdoruesve të energjisë elektrike.
Ky mision po realizohet me ekipet në terren të cilët janë të pakompromis ndaj
çdo konsumatori që e keqpërdor atë.

KEDS-i u bën thirrje qytetarëve të Kosovës që në asnjë rrethanë të mos i
keqpërdorin shërbimet dhe nëse shohin keqpërdorime të kryera duhet ta
informojnë kompaninë dhe rasti do të trajtohet me konfidencialitet. KEDS nuk
do të dorëzohet derisa kjo dukuri të zhduket plotësisht.  

Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë
 

 
Klikoni këtu për të lexuar artikullin e plotë

 

Deçani i Pejës, Krajka e Prizrenit e Bardhoshi i Prishtinës, ishin vetëm disa nga
lokacionet ku KEDS ndërmori aksione së fundmi kundër keqpërdoruesve të
energjisë elektrike, ku disa konsumatorë u zunë në flagrancë duke keqpërdorur
shërbimet e energjisë.

https://www.keds-energy.com/shq/lajme/keds-po-vazhdon-luften-ndaj-keqperdoruesve-te-2075/
https://www.koha.net/arberi/308676/statovci-perfshirja-e-grave-ne-energji-eshte-e-ulet/


Shpërndarja e Energjisë
Tarifat e reja të energjisë, si
ta dini sa shpenzoni dhe a
prekeni nga shtrenjtimi?

Për qytetarët që shpenzojnë mbi
600 kWh energji, energjia elektrike
do të jetë më e shtrenjtë. Zyra e
Rregullatorit për Energji ka
propozuar që tarifat shtesë të
fillojnë të aplikohen nga 1 shkurti.

Për të kuptuar se sa energji
shpenzoni, Zyra e Rregullatorit për
Energji ka publikuar tabelën e
faturave mujore që paguajnë
konsumatorët, në varësi të energjisë
që shpenzojnë.

Kategoria e parë janë konsumatorët
që konsumojnë deri në 300 kWh
energji elektrike. Në kategorinë e
dytë bëjnë pjesë konsumatorët që
konsumojnë deri në 450 kWh
energji. Kategoria e tretë përfshin
konsumatorët që konsumojnë deri
në 600 kWh energji. Kategoria e
katërt përfshin konsumatorët që
konsumojnë deri në 800 kWh.
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Shtrenjtimi i rrymës i
papërballueshëm për qytetarët,
propozohet aplikimi i bllok-
tarifave
KEDS-i ka kërkuar nga Zyra e
Rregullatorit për Energjinë Elektrike
rritje prej 30 deri në 40 për qind, por
janë qytetarët ata që thonë se një rritje
e tillë e faturave do të ishte e
papërballueshme për standardin e tyre
jetësor. Ndërkohë, shoqëria civile
propozon që të shkohet me aplikimin e
bllok-tarifave, që do të ndikonte në
kursim më të madh të energjisë
elektrike.
Zyrtari për komunikim në KEDS,
Adlum Ramadani, thotë se kërkesa e
tyre drejtuar ZRRE-së është rezultat i
rritjes së çmimit të importit. Më tej, ai
shton se konsumatorët kanë furnizim të
qëndrueshëm me energji elektrike por
konsumi i energjisë është rritur së
fundmi për shkak të temperaturave të
ulëta.

Rinora Gojani, Balkan Green
Foundation, inkurajon aplikimin e
tarifave bllok. Qytetarët kanë shprehur
shqetësimin e tyre edhe për rritjen e
çmimit të energjisë elektrike. 
Klikoni këtu për të lexuar artikullin e
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https://ekonomiaonline.com/nacionale/tarifat-e-reja-te-energjise-si-ta-dini-sa-shpenzoni-dhe-a-prekeni-nga-shtrenjtimi/
https://www.koha.net/arberi/306063/shtrenjtimi-i-rrymes-i-paperballueshem-per-qytetaret-propozohet-aplikimi-i-bllok-tarifave/


Në kohë të krizës energjetike – Kosova brenda tre muajve
importoi 900GWh dhe eksportoi 548GWh

Në këtë kohë gjatë krizës energjetike në Kosovë, brenda tre muajve janë
importuar 900.7 GWh dhe janë eksportuar 548.2 GWh. Kështu ka bërë të ditur
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) në raportin “Bilanci i Energjisë në
Kosovë, tremujori i katërt, 2021”, duke shtuar se konsumi është rritur për 4.51
për qind.

Sipas ASK-së, në këtë tremujor energjia e prodhuar nga termocentralet është
1,833.05 GWh. Në raport thuhet se vlera totale e prodhimit të qymyrit është
rreth 2.36 milionë tonë, sasia bruto e energjisë elektrike të prodhuar nga
termocentralet është 1833.05 GWh dhe energjia alternative është rreth 70.5
GWh.

Agjencia e Statistikave po ashtu thekson se sasia totale e energjisë elektrike për
konsum është 1,421.7 GWh, e cila krahasuar me tremujorin e njëjtë të vitit të
kaluar ka një rritje prej 4.51 për qind.

Bordi i ZRRE-së ditë më parë miratoi tarifat e reja të energjisë elektrike për të
gjithë ata që konsumojnë 800 kWh, të gjithë ata që shpenzojnë më shumë se
kjo tarifë e re do ta paguajnë me dy çmimet e reja. Konsumatorët që
shpenzojnë më shumë se 800 kWh do të kenë tarifën e lartë prej 12.5 cent dhe
5.9 për tarifën e ulët, ndërsa ata që shpenzojnë deri në 800 kWh tarifa e lartë do
të jetë 6.75 cent dhe ajo e ulët 2.89 cent.
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https://telegrafi.com/ne-kohe-te-krizes-energjetike-kosova-brenda-tre-muajve-importoi-900gwh-dhe-eksportoi-548gwh/


ZRRE-ja miraton tarifat e reja
të rrymës, bllok tarifa
zhvendoset në 800kWh

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për
Energji votoi me 5 pro dhe asnjë
kundër miratimit për tarifa të reja të
energjisë elektrike pas 600 kWh të
propozuara më parë, ajo ka kaluar në
800 kWh. Të gjithë klientët që
shpenzojnë më shumë se 800 kWh do
të vendosen dy tarifa të reja.

ZRRE beson se vendosja e bllok
tarifave nuk është e padrejtë dhe se
pa përkrahje ZRRE nuk mund t'i
realizojë qëllimet e saj. Propozimi i
tyre e çoi njësinë në 800 kWh, me dy
tarifa 12.5 cent dhe 5.9 cent. Për të
gjithë konsumatorët komercialë dhe
familjet nuk do të kenë rritje të
çmimeve nëse shpenzojnë deri në 800
kWh. ZRRE-ja po ashtu ka deklaruar
se 20 për qind e konsumatorëve e
tejkalojnë këtë bllok konsumi.

 
Klikoni këtu për të lexuar artikullin e
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KESCO ka bërë një
analizë sa i përket
konsumit të energjisë
elektrike pas vendosjes së
tarifave të reja.

Sipas KESCO-s, 93% e
konsumatorëve i kanë paguar
faturat me tarifat e vjetra të
energjisë, ndërsa 7% janë prekur
nga rritja e çmimeve. 93% nuk u
prekën nga tarifat, kështu që
faturat e energjisë elektrike ishin
të njëjta si më parë.

KESCO ka bërë të ditur se të
gjithë konsumatorët familjarë kanë
qenë të vetëdijshëm se bllok-tarifa
fillon nga konsumi mbi 800 kWh.
Ata inkurajuan qytetarët që të jenë
të kujdesshëm në këto rrethana,
sepse nëse tejkalojnë 800 kWh
tarifat janë dukshëm më të larta.
Për t'i ndihmuar konsumatorët që
të mos kalojnë pragun e bllokut
tarifor, lidhur me aplikimin e
tarifave të reja, KESCO do të nisë
një fushatë sensibilizuese gjatë
muajit mars.

 
Klikoni këtu për të lexuar artikullin
e plotë

https://telegrafi.com/zrre-ja-miraton-tarifat-e-reja-te-rrymes-bllok-tarifa-zhvendoset-ne-800mwh/
https://www.kesco-energy.com/eng/news/only-7-percent-of-consumers-were-affected-by-251/


Investimet në Energji
USAID bën vlerësimin e
potencialit të energjisë
solare në Kosovë

 Për të tërhequr investime dhe për
të avancuar zhvillimin e paneleve
diellore, Agjencia Amerikane për
Zhvillim Ndërkombëtar (USAID),
ekspertët vendas të mjedisit dhe
shkencëtarët e të dhënave u
mblodhën për të përcaktuar se sa
energji elektrike janë në gjendje
të prodhojnë zona të caktuara në
mbarë Kosovën nga energjia
diellore.

Kohët e fundit, USAID-i ka
analizuar me dron mbi një
milion metra katrorë çati në
parqet industriale dhe të
biznesit në mbarë Kosovën. Kjo
analizë do t'i prezantohet
bizneseve dhe komuniteteve
potenciale duke i orientuar ata si
blerës dhe përfitues potencial të
financimit.
Analiza përcakton se sa energji
elektrike mund të prodhohet
nga këto çati. USAID-i thekson
se çdo sipërfaqe mbulon
mesatarisht 200-250 hektarë me
100-200 çati.

 

Kosova ka kapacitete të
konsiderueshme për të

prodhuar rrymë nga dielli
dhe era

 

Eksperti, Lulzim Syla, thotë se
Kosova ka potencial të prodhojë

energji elektrike nga era dhe dielli.
Ai shpjegon se Kosova ka kapacitet
për të prodhuar energji diellore mbi

500 megavat dhe se investimet në
këtë nuk janë aq të shtrenjta.

Energjia diellore në terma financiarë
dhe kthimi i investimit për bizneset
është i mjaftueshëm. Ai sugjeroi që
Qeveria t'u mundësojë familjeve që

shpenzojnë më shumë se 1000 kWh
të investojnë në panele diellore.

Afrim Lajçi, ekspert i ujërave, beson
se kapacitetet e Kosovës nga

hidrocentralet janë modeste dhe
janë shfrytëzuar në masë të

konsiderueshme, por jo plotësisht të
besueshme.
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Ambasadori gjerman konfirmon investimin prej 60 milionë
eurosh për energji diellore në Kosovë

 
 

Në mbledhjen e fundit të Qeverisë, me propozim të Ministrisë së Mjedisit,
Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, dy vendime të marra do t'i hapin
rrugën projektit të ngrohjes diellore “Solar Kosova” të financuar nga Gjermania.

Vendimi i parë i marrë nga ministrat e kabinetit qeveritar ishte për ndarjen e
lokacionit në Shkabaj të Obiliqit për investime në sektorin e energjisë diellore të
realizuara në bashkëpunim me Republikën Federale të Gjermanisë. Vendimi i
dytë ishte shfrytëzimi i katër pronave të paluajtshme për Ndërmarrjen Publike
“Termokos”, për realizimin e projektit për ngrohje diellore “Solar Kosova”.

Inaugurohet parku i erës “Selac Windpark”, Kurti e quan
investim të qëndrueshëm për furnizim me energji

Ky investim konsiderohet të jetë hapi i parë i madh i Kosovës drejt një të
ardhmeje të qëndrueshme dhe të larmishme sa i përket furnizimit me energji të
rinovueshme. Kryeministri beson se parku i ri me erë “Selac Wind Park” i
vendosur në fshatrat Selac dhe Bajgora të Mitrovicës, është hapi i parë i madh
drejt një të ardhmeje të gjelbër.

Në ceremoni mori pjesë Ministrja e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Annalena
Baerbock, ku kryeministri Kurti shprehu vlerësimin e vendit për këtë investim
strategjik dhe përkushtimin e ministrit gjerman Baerbock për zhvillimin e
Kosovës.

Agjenda e Gjelbër mbetet një nga prioritetet e qeverisë,
jo vetëm si një aspekt i procesit të integrimit të Kosovës
në BE, por edhe për të hequr gradualisht thëngjillin duke
ruajtur pavarësinë energjetike. Parku me erë do të
mbulojë 10% të kapacitetit të instaluar të Kosovës, do të
reduktojë emetimet e dioksidit të karbonit dhe do të
kontribuojë në furnizimin e përgjithshëm me energji. 
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Ministrja e Ekonomisë, Rizvanolli, tregon se kur do të fillojë
ankandi i parë i energjisë së gjelbër në Kosovë

 
 

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, i është përgjigjur një postimi në
Twitter nga llogaria e saj zyrtare, ku informon se Kosova do të mbajë ankandin
e parë pilot të energjisë diellore deri në fund të vitit. Ajo vuri në dukje se ka
investitorë të ndryshëm të interesuar dhe projektet e energjisë së erës dhe diellit
janë licencuar në bazë të konkurrencës dhe transparencës, duke siguruar çmimin
më të ulët për konsumatorët.

Mekanizmi i mëparshëm i mbështetjes së qeverisë për projektet e energjisë së
ripërtëritshme në Kosovë ishte përmes tarifave nxitëse, duke rezultuar në një
zhvillim të madh të projekteve të energjisë së rinovueshme në shkallë të gjerë
në vend. Investitorit iu garantua një çmim fiks për megavat për një periudhë 12-
vjeçare.  
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Ministrja Rizvanolli diskuton projektin solar 100
megavatësh të KEK-ut

 
 

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka raportuar para Komisionit për
Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, duke folur për sukseset e vitit të
parë në mandatin e kësaj qeverie dhe planet e ardhshme në sektorin e energjisë.
Është konfirmuar dhe diskutuar për termocentralin diellor 100 MW në zonat e
Korporatës Energjetike të Kosovës.

Rizvanolli shpalosi strukturën financiare, palët e përfshira, modalitetet dhe
mundësitë për investime të tjera solare në fushat e KEK-ut. Një pjesë e madhe e
projektit financohet nga grante dhe një pjesë e vogël nga kredi të buta.

Ministri i Ekonomisë diskutoi edhe për projektin amerikan të gazsjellësit dhe
paketën e parashikuar financiare. Sipas parashtresave dhe deklaratave të
mëparshme, fondi do të rialokohet për projekte të tjera për avancimin e sektorit
energjetik të vendit dhe jo për gazin. Negociatat për këtë çështje do të
vazhdojnë në fillim të majit.  
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Kosova ndërton sistemin e ruajtjes së energjisë
së baterive me kapacitet 200 MWh

Qeveria e Kosovës këtë javë njoftoi se do të ndërtojë një sistem të ruajtjes së
energjisë së baterive (BESS) me një kapacitet prej 200 MWh-plus për të
përballuar krizën energjetike të vendit.

Ministrja e Ekonomisë së  vendit, Artane Rizvanolli, shkroi në Twitter se qeveria
ka miratuar një program që do të përdorë një grant prej 234 milionë dollarësh
për të ndërtuar BESS dhe për të rritur përfshirjen e grave në sektorin e
energjisë. Granti ofrohet nga Shtetet e Bashkuara nëpërmjet Milenium
Challenge Corp, një agjenci ndihme e huaj e themeluar në 2004.

Paratë fillimisht do të përdoreshin për të ndërtuar një gazsjellës të ri nga Kosova
në Maqedoninë e Veriut fqinje, por çmimet e larta të fundit të gazit e kanë bërë
atë joekonomike, tha qeveria. Rizvanolli u citua nga mediat lokale të ketë thënë
se fuqia BESS do të jetë së paku 150 MW me një kapacitet energjetik prej 200
MWh.  
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Ministria e Ekonomisë prezanton Skenarët e Strategjisë së
Energjisë 2022 – 2031 para donatorëve

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli së bashku me kabinetin e saj,
Departamentin e Energjisë të udhëhequr nga Sabit Gashi dhe grupin punues për
Strategjinë e Energjisë 2022-2031 të udhëhequr nga Dr. Laszlo Szabo mbajtën
një takim koordinues me investitor vendor dhe ndërkombëtar për të prezantuar
progresin e strategjisë. , studim me kosto më të ulët, skenarë strategjikë dhe
modelim.

Të gjithë skenarët dhe modelimet tregojnë përkushtimin për zhvillimin e shpejtë
të kapaciteteve të burimeve të ripërtëritshme në Kosovë dhe rritjen e efikasitetit
të energjisë.  
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Zgjedhja Kryesore 
As miliardat nuk e largojnë varësinë e Kosovës nga
thëngjilli

Kosova e ka pasur të vështirë aftësinë e saj për të hequr dorë nga qymyri.
Vetëm 10% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga burimet e
ripërtëritshme, ndërsa 90% e tjera prodhohet nga minierat e qymyrit dhe
linjitit.

Raportet e organizatave të ndryshme mjedisore evropiane, treguan se Kosova
mund të përfitojë mbi katër miliardë euro nga fondet e BE-së nëse vendi heq
dorë nga thëngjilli deri në vitin 2030. Me nënshkrimin e Marrëveshjes së
Samitit të Sofjes, Kosova u zotua të dekarbonizojë ose reduktojë varësinë e saj
nga qymyri deri në vitin 2050. Reduktimi i ndotjes nga termocentralet me
qymyr janë një nga synimet kryesore të BE-së, i cili gjithashtu nxit ngrohjen
globale.

BE-ja vendosi një objektiv vendimtar që deri në vitin 2030, energjia e prodhuar
nga burimet e rinovueshme të rritet në 32 për qind. Me synimet e Kosovës për
t'u bërë anëtare e BE-së, ajo duhet të fillojë ngadalë procesin e tranzicionit
energjetik dhe të respektojë objektivat e BE-së.
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