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I. Efiçienca e energjisë dhe ruajtja e mjedisit
1. MEM përshëndet nismën e MMPH dhe Agjencionit për Mbrotjen e
Mjedisit (AMM) për organizimin e kësaj konference në fushën e
efiçiencës së energjisë, duke vlerësuar njëherësh angazhimin e
AMM që krahas përgjegjësive të tij prioritare ka vendosur të
mbështesë rritjen e efiçiencës në shfrytëzimin e burimeve
energjetike në Kosovë
2. Rritja e efiçiencës së energjisë, kuptohet se ndikon në zvogëlimin e
konsumit të burimeve primare konvencionale të energjisë, pra
rrjedhimisht në zvogëlimin e emetimit në mjedis të ndotësve të
njohur bashkëshoqërues të proceseve të transformimit të energjisë
nga njëra formë në foma të tjera
3. Në përgjithësi, niveli i efiçiencës së energjisë në Kosovë është i ulët
krahasuar me atë në vendet e Evropës Perëndimore

II. Politika e MEM për Efiçiencën e Energjisë
1. Efiçienca e energjisë është një nga prioritetet e MEM-it, pjesë e
Strategjisë së Energjisë dhe e Programit për Zbatimin e kësaj
strategjie
2. Ligji për Energjinë kërkon përgatitjen dhe zbatimin e një
programi kombëtar për efiçiencën e energjisë
3. Ligji për energjinë kërkon, po ashtu, nxitjen për zhvillimin e
burimeve të ripërtëritshme të energjisë nëpërmjet caktimit të
caqeve indikative sipas praktikave evropiane
4. MEM synon nxitjen e përdorimit efiçient të energjisë nëpërmjet
hartimit dhe zbatimit të një programi afatmesëm (3-veçar)
shumëdimensional për këtë sektor
5. Synimi i MEM është të krijohet kuadri i përshtatshëm rregullator
dhe i masave nxitëse për arritjen e caqeve indikative për rritjen e
efiçiencës në përdorimin e energjisë

III. Aktivitetet e deritanishme

1. Draft Ligji për Efiçiencën e Energjisë
2. Është hartuar një numër aktesh nënligjore
3. Janë vlerësuar potencialet hidroenergjetike
4. Janë ndërmarrë disa Fushata promovuese
5. Rivitalizimi i hidrocentraleve të vogla
ekyistuese
6. Është hartuar Programi per Efiçiencë dhe
Burime të Ripërtëritshme të Energjisë

IV. Programi i propozuar për enfiçiencën e energjisë
dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë në Kosovë
1.

Programi përfshin periudhën kohore 2007-2009

2.

Programi mbulon gjashtë sektorë/fusha:
•

Shërbimet publike

•

Sektorin banesor

•

Industrinë, transportin dhe bujqësinë

•

Energjinë e ripërtëritshme

•

Edukimin, trajnimet aftësuese dhe publikimet

•

Furnizimin me energji elektrike

3.

Kostoja totale e Programit është rreth 1.7 milion Euro

4.

Një listë e projekteve sipas secilit sektor/fushë vijon

IV. Programi i propozuar për enfiçiencën e energjisë
dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë në Kosovë
Titulli i Programit

Ref

Titulli i Projektit

Sektori i shërbimeve publike

A1

Projekti i rregullimit të përgjithshëm

Sektori banesor

B1

Aplikimi i efiçiencës së energjisë në amvisëri

B2

Izolimi termik i ndërtesave ekzistuese

B3

Rregullorja për performancën termike të ndërtesave

B4

Ngrohja qendrore

C1

Efiçienca e energjisë në NVM

C2

Efiçienca e energjisë në sektorin e transportit

C3

Efiçienca e energjisë në sektorin e bujqësisë

C4

Efiçienca e energjisë në industri

D1

Energjia e Ripërtëritshme

D2

Industria, transporti dhe bujqësia

Energjia e ripërtëritshme

Edukimi, trajnimi dhe publikimet

Furnizimi me energji elektrike

Partnerët e MEM

Kostot e tjera (000’s Euro)

MMPH, MSH, MSHP

412

MTI

35

PCB, MMPH

300

MMPH

40

Termokos

76

MTI

80

MTPT

55

MBPZHR

52

AKM

68

Sektori Privat

38

Promovimi i ngrohjes solare të ujit

MTI

36

D3

Rehabilitimi i hidrocentraleve të vogla

KEK

0

E1

Fushata për efiçiencë të energjisë

OJQ

254

E2

Lënda e efiçiencës së energjisë në Universitet

MASHT

94

E3

Efiçienca e energjisë në planprogramet shkollore

MASHT

7

F1

Menaxhimi i anës së kërkesës

ZRrE, KEK

65

F2

Efiçienca e energjisë në gjenerimin e energjisë

KEK

30

F3

Kogjenerimi

ZRrE, KEK

30

Kostot totale

1,672

V. Bashkëpunimi dhe koordinimi për zbatimin e programit të
Kosovës për efiçiencën dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë
1. Zbatimi i Programit kërkon financim i cili ka pak gjasa të sigurohet
nga Buxheti i Kosnoliduar i Kosoves
2. MEM synon të sigurojë financimin e projekteve të Programit nga
donatorët
3. Shembull i mirë është angazhimi i GTZ në kuadër të mbështetjes për
zhvillimin e shërbimeve komunale (përfshirë energjinë) në disa
komuna
4. Banka Botërore ka angazhur rreth 0.5 milion dollarë amerikanë për
fishën e efiçiencës dhe burimeve të ripërtëritshme
5. MEM dhe aktorë të tjerë në Kosovë, aktualisht janë të angazhuar për
zbatimin e masës për krijimin e mjedisit të përshtatshëm për
shfrytëzimin e hidropotencialeve të vogla

V. Bashkëpunimi dhe koordinimi për zbatimin e programit të
Kosovës për efiçiencën dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë
1. Zbatimi i Programit kërkon bashkëpunim të ngushtë dhe koordinim
midis institucioneve dha aktorëve në Kosovë
2. Vetë kjo Konferencë dëshmon bashkëpunimin midis MEM dhe
MMPH dhe institucioneve në varësi të tij
3. Ekzistojnë mundësi për tërheqjen e financimeve të huaja drejt
Programit tonë të efiçiencës. Së bashku duhet të promovojmë e
prezantojmë këtë Program te donatorët
4. Së shpejti Programi do të postohet në webfaqen e MEM-it, si dhe do
të shpërndahet për të interesuarit
5. Një numër të kufizuar kopjesh të Programit të propozuar për
efiçiencë e burime të ripërtëritshme të energjisë e kemi vënë në
dispozicionin tuaj edhe sot
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