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Shkurtesat 

 
EE   - Efikasitetit të energjisë  

euo  - Zyra e Bashkimit Evropian 
GIZ  - Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar 
AKEE  - Agjencia për Efiçiencën e Energjisë e Kosovës 
kWh  - kilogram-watthour 
Keur  - kilo-Euro (mijë Euro) 

kWh / m2 * a - KilowattHour për metër katror në vit (njësia për SEC)  

LED  - Lighting Emitting Dioda (efikas të energjisë teknologji ndriçim) 
MEEAP   - Plani Efikasiteti i Veprimit Komunal të Energjisë 
MEEP   -  Plani Efiçienca e Energjisë Komunal 
MWh  - Mega-watthour 
NI  - Nuk ka informata (në dispozicion)  

NA  - Nuk aplikohet  
NEEAP  - Plani Efikasiteti i Veprimit Kombëtar të Energjisë 
SEAP  -  Plani i Veprimit për Energji të Qëndrueshme 
SEC  - Konsumi specifik i energjisë (energjia përdoret për metër katror në vit) 
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1. PREZANTIMI 

Plani i Veprimit Komunal për Efiçiencën e Energjisë (më tej: MEEAP) të Komunës së Pejës synon: 

 

- nëpërmjet vlerësimit të konsumit të energjisë në Komunën e Pejës, Për të identifikuar 
sektorët me prioritet për ndërhyrjet në mënyrë për të rritur efikasitetin e energjisë në 

territorin e saj,  

- për vlerëson energjisë kursimit të potencialit në objektivat e bashkisë dhe të vendosur për 

kursimin e energjisë, 

- për të identifikuar një listë të projekteve prioritare për investime, 

- për të identifikuar modelet e financimit të projektit, 

- për të përshkruar një institucionale për zhvillimin dhe implementimin dhe monitorimin e 

post-zbatimit / raportimi i masave të kursimit të energjisë zbatuar.  

 

1.1 KONTEKST 

Bazuar në Direktivën për Efiçiencën e Energjisë 2012/27 / EU, ka hyrë në fuqi më 5 dhjetor 2012, 

Bashkimi Evropian i ka vënë vetes objektiva për reduktimin e konsumit të energjisë primare në 20% 

deri në vitin 2020. Republikës së Kosovës si nënshkruese e Komunitetit të Energjisë Traktati është 

caktuar për të kontribuar drejt arritjes së synimeve të efiçiencës së energjisë, duke krijuar stimuj për 

kursimin e energjisë nga ana e qytetarëve, edhe për tregjet e hapura dhe aplikimit të biznesit të ri të 

teknologjive energjetike efikase dhe shërbimeve. 

 

NEEAP i parë i Kosovës (2010-2018) është miratuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik më 30 

shtator 2011. Ai siguron një objektiv tregues për arritjen e 9% të 1021.08 ktoe deri në fund të 
periudhës së mbuluar nga plani (2010-2018). Pra, objektivi mbetet në fuqi deri në vitin 2018 se 

Kosova duhet të ruani 91.89 ktoe. 

 

Aktivitetet në nivel lokal luajnë një rol të rëndësishëm në arritjen e objektivave të përmendura më 

lart nivel kombëtar. 

1.1.1 Kuadri ligjor dhe politika 

Ligji mbi Efikasitetin e Energjisë (Ligji Nr.04 / L -016), i miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës 

në qershor 2011 - Neni 9 përshkruan përgjegjësitë e Zyrave Komunale të Energjisë në zhvillimin e 

planeve të efiçiencës së energjisë Komunal dhe Planin për Efiçiencë të Energjisë Komunal Raportet 

zbatimi Progresi, siç udhëzohet nga AKEE. Të dy dokumentet duhet të miratohet nga Kuvendi i 

Komunës dhe më pas dorëzohet AKEE. 

 

Ligji për Energjinë - Neni 4 thotë se Qeveria nxjerr akte nënligjore për themelimin, financimin dhe 

funksionimin e zyrave të energjisë komunale, të cilat do të trajtojnë çështjet që lidhen me zbatimin 

dhe monitorimin në nivel lokal.  

 

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr 09/2017 i 6 shtatorit 2017, ON ZYRAT KOMUNALE TË ENERGJISË 

- përcakton detyrat dhe përgjegjësitë e zyrave të energjisë komunale, për të adresuar çështjet e 

planifikimit, zbatimit dhe monitorimit të politikave të energjisë në nivel lokal. Ndër Detyrat dhe 
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përgjegjësitë e Zyrave Komunale të tjera të energjisë përgjegjësitë e mëposhtme kryesore janë 

renditur: 

 

• për të krijuar një bazë të dhënash dhe të mbajë një sistem informacioni për mbledhjen e rregullt 

të të dhënave për konsumin e energjisë në baza periodike, shpenzimet e energjisë dhe të dhëna 

të tjera përkatëse, duke mbajtur një regjistër që mundëson përzgjedhjen e treguesve të 

mundshme të efiçiencës së energjisë të ndërtesave komunale energji-intensive, 

• për të raportuar mbi zbatimin e MEEAP, dhe zhvillimet e pritshme në pjesën e mbetur të 

Programit,  

• për të zhvilluar aktivitetet e planifikimit të sektorit të energjisë, bazuar në MEEAP, në mënyrë që 
të mbështesë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social të komunave, 

• për të siguruar të dhënat e nevojshme për të Ministrisë për përgatitjen e Strategjisë së Energjisë, 

rishikimin e tij dhe përgatitjen e tri (3) vjeçare Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë në 

pajtim me Ligjin për Energjinë, 

• për të monitoruar vazhdimisht zbatimin e MEEAP në nivel komunal dhe i raportojnë Ministrisë 

për zbatimin e tij. 

1.1.2 Objektivat dhe përfitimet MEEAP-së 

Objektivi i përgjithshëm i MEEAP është për të reduktuar konsumin e energjisë, të rrisë nivelin e 

rehati dhe të ulë barrën e kostos së energjisë në buxhetin komunal të Komunës së Pejës. 

 

MEEAP pritet të ketë ndikimet e mëposhtme mbi gjendjen e Komunës së Pejës: 

 

• Të ulur konsumin e energjisë në sektorët e objekteve ndërtimore, transport dhe dritat 

publike; 

• Reduktimi i kostove të energjisë në buxhetin e komunës; 

• Përmirësimi i shërbimeve komunale; 

• Rinovimi i instalimeve të prodhimit të energjisë dhe ndërtesave;  

• Përmirësimi i kushteve sanitare dhe nivelin e rehati në ndërtesat publike; 

• Të ulur emetimet e CO2 në të gjithë sektorët duke zbatuar masat e efiçiencës së energjisë, 

duke përdorur burime të rinovueshme të energjisë, menaxhimin e konsumit, trajnimin dhe 

masa të tjera; 

• vetëdija e ngritur e hartuesve të politikave të kursimit të energjisë, operatorët dhe 

përdoruesit përfundimtarë. 

 

Përfitimet e pritshme nga zbatimi i MEEP janë:  

 

• përfitimet financiare 

• Përfitimet operacionale, duke përfshirë përmirësimin e klimës së brendshme 

• përfitimet mjedisore 
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1.2 PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 

MEEAP jep informacion mbi konsumin e energjisë në stokun e ndërtesave komunale - ndërtesa 

administrative, arsimore dhe shëndetësore, si dhe në sektorin e ndriçimit rrugor.  

Komuna e Pejës ka implementuar disa projekte rinovimin me masat e EE - përmirësimin e izolimit të 
zarf ndërtimit, duke zëvendësuar dritaret, zëvendësim ndriçimit publik me LED. 

 

Analiza e stokut të ndërtesave dhe rrugëve shërbimeve ndriçimit komunale tregon se potenciali i 

përgjithshëm i kursimin e energjisë në Komunën e Pejës është vlerësuar në 3,840 MWh në vit. 

 
tabelë 1: Pasqyrë e energjisë kursimit të potencialit në Komunën e Pejës 

 

Konsumi i 
energjisë 

(2017) 
MWh / vit 

Shpenzimet e 
konsumit të 

energjisë  
(2017) 

kursim 
potencial 
MWh / vit 

kursim 
potencial 

% 

Sektori i ndërtesës komunale  91111 € 494.466 30112 42%3 

Rruga Sektori Lighting 1,896.29 € 151.7034 8295 50%6 

Flota Komunal 466 € 23.982 - - 

Kompanitë publike në komuna NA NA - - 

Total 11473 € 670.151 3,840  

 

Një listë e projekteve të investimeve prioritare përfshin 5 projekte me një total pritet kursimin e 

energjisë prej 420 MWh / vit dhe investimet që kërkojnë mbi € 500,000. 
 

  

 
1 For all municipal buildings reported  
2 Savings for municipal buildings included in analysis (i.e. with known surface and energy consumption and 
above 80 kWh/m2*a)  
3 Savings percentage only for the municipal buildings included in the analysis 
4 A uniform price level of Eur 80/MWh is used for all municipalities for electricity consumption. The actual cost 

of street lighting reported by municipality might be different (Peja reported Eur 199,110 in 2017) 
5 For remaining public lighting luminaries not yet with LED technology.  
6 Relative to the energy consumption of luminaries reported to be without LED technology  
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tabelë 2: Lista e projekteve të investimeve prioritare 

# Emri objekt  

 

lloj Konsumi 

(2017) 

MWh / vit 

kursime 

potencial 

MWh / vit  

% 

investimet  

k.€ 

1 Objekti i Kadastrës administrativ   274 183 (-67%) 79-113 

2 Shfmu "Asdreni" arsim  251 51 (-21%) 50-70 

3 Shfmt "Shaban Spahija" arsim 231 51 (-22%) 157-225 

4 Qerdhja "Pllumbat E Paqes" arsim 351 120 (-34%) 200-250 

5 Poliklinika stomatologjike shëndetësor 73 15 (-20%) 31-52 

Totali:  1179 420 517-710 

 

Ky grup i 5 projekteve prioritare ofron potencial të mirë për energji të konsiderueshme dhe kursimet 

për këtë arsye edhe financiare. Megjithatë, të dhënat e raportuara janë vlerësime të parë dhe për 

këtë arsye duhet të kontrollohen dhe të detajuara gjatë një auditimi të energjisë, gjatë së cilës 

përpunimi i kursimeve të nevojshme të efiçiencës së energjisë, shpenzimet për investime, etj duhet 

të ndërmerren. Opsionale, si reduktimin e përdorimit të energjisë është një shqetësim kryesor, për 

këto ndërtesa investime shtesë në energjinë e rinovueshme mund të hetohen dhe të konsiderohen 

për të ulur shpenzimet e energjisë dhe të përdorin në nivel lokal në dispozicion, burimet e 

ripërtëritshme të energjisë.   

2. INFORMACION BAZË PËR KOMUNËS 

Peja (shqip: Pejë apo Peja: Peć serbe), është një qytet dhe komunë që gjendet në rajonin e Pejës 

nëKosovë.  

2.1 POPULLSIA DHE VENDBANIMET 

Që nga vitit 2011, komuna e Pejës ka një popullsi prej 97,890 banorë. Ajo mbulon një sipërfaqe prej 

602 km2, dhe përbëhet nga një qytet të rrethuar me gati 100 fshatra (Burimi: Wikipedia). 

 
tabelë 3: zona të populluara të komunës së Pejës (2011) 

Zona e populluar Numri i banorëve 

Urbane (qytet) 48962 

Bashkia: 602 km2 97890 
Burim informacioni - Wikipedia  

2.2 STRUKTURA ORGANIZATIVE 

Komuna e Pejës ende nuk ka caktuar një Soccer energjisë. Të dhënat në këtë dokument janë dhënë 

nga z Shemsedin Abazi. 

2.3 TREGUESIT EKONOMIKË DHE FINANCIARË 

Aktivitetet ekonomike në Pejë janë të përbërë nga bujqësisë dhe tregtimin dhe shitjen e mallrave 

dhe shërbimeve, ndërsa turizmi është gjithashtu zhvillimin.  
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tabelë 4: Buxheti i Komunës së Pejës (Euro) 

Peja 2017 

 
buxheti i përgjithshëmkomunë 

 

 
€ 22.464.704 

faturën totale të energjisë € 670151 

Ndërtesat publike - (përfshirë të energjisë elektrike.) € 494.466 

ndriçimi rrugor € 151,703 

Flota Komunale (karburantit për makinat) € 23.982 

Investimet totale në masave të EE  € 49.471 

Kontributi i drejtpërdrejtë nga buxheti komunal NA 
Burimi i informacionit - Komuna Pejë 

 

Komuna e Pejës kaloi ca. 2.4% e buxhetit të saj për të mbuluar shpenzimet e energjisë. Shpenzimet 

janë llogaritur duke përdorur konsumin e energjisë raportuar nga komuna dhe të karburantit dhe 

energjisë elektrike mesatare specifike të çmimeve. 

 

Shpenzimet komunale në karburante dhe energji elektrike shpenzimeve për vitin e treguar 
raportimit mund të gjenden në grafikun e mëposhtëm. 

 

 
figurë 1 karburantit komunale dhe të energjisë elektrike shpenzimet, Peja 2017 

2.4 PËRMBLEDHJE E PROJEKTEVE TË EE ZBATOHET NË KOMUNË 

Në vitet e fundit, komuna e Pejës ka realizuar projektet e mëposhtme për të përmirësuar efikasitetin 

e energjisë së aksioneve të saj komunale ndërtimit dhe / ose të ndriçimit publik, shih tabelën më 

poshtë.  

 

€ -

€ 20,000 
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tabelë 5: Projektet EE zbatuar në Komunën e Pejës gjatë 3 viteve të fundit  

# Objekt masat e EE 

Zbatuar / vit 
Investimi 

total / 

financier 

kursimin 
e 

energjisë 

arritur 

vitin e 
ofrimit të 

 
 

1 
Ambulanca Repair në 

Fidanishte Pejë 

Zëvendësimi i dritareve prej druri 

me PVC dritareve me dy shtresa prej 

qelqi 

€ 3,500 NA 2016 

2 
Riparimi i HM Mjekësore 
Pejës 

Zëvendësimi i dritareve prej druri 

me PVC dritareve me dy shtresa prej 

qelqi 

Puna e jashtme fasada me izolim 

termik 

€ 28,850+ 
7080 

NA 2016 

3 
Ndërtimi i aneksit të 8 

Marsit "Pejë 

Puna e jashtme fasada me izolim 

termik 

Zëvendësimi i dritareve prej druri 

me PVC dritareve me dy shtresa prej 

qelqi 

€ 2,560+ 

2520 
NA 2017 

4 

Ndërtimi i një shtojcë 

SHA. Rilindjes 

"Trestenik-Pejë 

Puna e jashtme fasada me izolim 

termik 

Zëvendësimi i dritareve prej druri 

me PVC dritareve me dy shtresa prej 

qelqi 

€ 3,485+ 

6,000 
NA 2017 

5 

Ndërtimi i një shtojcë 

SHA. Hil Mosi "Jabllanicë 

- Pejë 

Puna e jashtme fasada me izolim 

termik 

Zëvendësimi i dritareve prej druri 

me PVC dritareve me dy shtresa prej 

qelqi 

€ 3,120+ 

2,900 
NA 2016 

6 

Ndërtimi i një shtojcë 

SHA. Ramiz Sadiku "- 

Pejë 

Puna e jashtme fasada me izolim 

termik 

Zëvendësimi i dritareve prej druri 

me PVC dritareve me dy shtresa prej 

qelqi 

€ 2,400+ 

2,100 
NA 2017 

7 

Ndërtimi i një aneks për 

asistencë teknike 

Shaban Spahija "- Pejë 

Puna e jashtme fasada me izolim 

termik 

Zëvendësimi i dritareve prej druri 

me PVC dritareve me dy shtresa prej 

qelqi 

€ 1,976+ 

4660 
NA 2017 

8 

Ndërtimi i një aneks të 

SHA Naum Veqilharxhit 

"- Kliçinë-Pejë 

Puna e jashtme fasada me izolim 

termik 

Zëvendësimi i dritareve prej druri 

me PVC dritareve me dy shtresa prej 

qelqi 

€ 1,250+ 

3,200 
NA 2017 

9 

Ekzekutimi i punëve 

përfundimtare në SHA 

"7 Shtatori" - Vitomiricë 

- Pejë 

Puna e jashtme fasada pa 

termoizolim 

Zëvendësimi i dritareve prej druri 

me PVC dritareve me dy shtresa prej 

qelqi 

€ 2,940+ 

16380 
NA 2017 

10 

Ndërtimi i hapësirës 

publike në disa lagje në 

qytetin e Pejës 

 € 54.800 NA 2017 
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Burimi: Agjencia për Efiçiencën e Energjisë në Kosovë / korrik 2018 

3. ANALIZA E KONSUMIT TË ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE 

dhënat relevante për analizën e konsumit të energjisë në ndërtesat publike të Komunës së Pejës 

është dhënë nga ana e personit të kontaktit7. të dhënat e energjisë janë dhënë për të gjitha 90 

ndërtesat brenda komunës, përveç njërit. Informacione të ndriçimit publik përmban të gjitha Rruga / 

lokacionet duke përfshirë informacione nga retrofitted fundit / fushatave LED. Ka pasur edhe 

informacion të mirë në dispozicion në flotën e transportit komunal. 

3.1 KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN KOMUNAL NDËRTESAT PUBLIKE 

Analiza e të dhënave për konsumin specifik të energjisë të ndërtesave tregon se konsumi i energjisë 

është raportuar në të gjitha ndërtesat publike komunale luhatet nga një vlerë minimale prej 10 kWh 
/ m2 në vit deri në 307 kWh / m2 në vit, ndërsa për dy (2) ndërtesa jo të energjisë dhënat e konsumit 

janë raportuar. 

 

Në mënyrë që të ketë një analizë të fortë të stokut të ndërtesave, ndërtesat do të përjashtohen për 

analizë të mëtejshme në bazë të tre treguesve të mëposhtëm: 

 

1. Ndërtesa për të cilat informacioni në total hapësirën / nxehtë dysheme dhe konsumin e 
karburantit për prodhimin e ngrohjes nuk na është dhënë; 

2. Ndërtesat me vlera të ulëta të konsumit specifik të energjisë, më pak se 80 kWh / m2, të 

cilat do të tregojnë se ndërtesa të tilla ishin tashmë mjaft efikas të energjisë; 

3. Ndërtesat me vlera shumë të larta specifike të konsumit të energjisë, më shumë se 400 kWh 

/ m2, e cila mund të tregojë se të dhënat është i pasaktë (gabime të dhënave). Të dhënat në 

dispozicion konsumin e energjisë e këtyre ndërtesave pari duhet të hetohet. 

 
tabelë 6: Pasqyrë e ndërtesave të përjashtuar nga analiza e mëtejshme 

 

Pjesa A: Lista e ndërtesave për të cilat të dhënat e përgjithshme / hapësirë të ndezur kat & konsumi i 

karburantit për prodhimin e ngrohjes nuk janë dhënë në të gjitha (për vitin 2017):  

 

1. Edukim Shkolle Fillore-e Mesme e Ulët Janko Joviqeviq - Gorazhdevc 

2. Edukim Institucion parashkollor Qerdhe 

 

 

Pjesa B: Lista e ndërtesave për të cilat konsumi specifik i energjisë është mjaft i ulët:  

Nën 50 kWh / m2 * a: 

1. administroj Komune Zyre e vendit 

2. Kulturë Qendër Kulturore Galeria e Arteve 

3. sport futbolli stadium Stadiumi "Besa Shahin Haxhiislami  

4. Trashëgimi Mulli Mulliri "Haxhi Zeka" 

 
7 Name: Mr Shemsedin Abazi  
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5. Kulturë Qendër Kulturore Qmr -Fierëz 

6. Kulturë Muze Muzeu 

7. Kulturë Qendër Kulturore SHKA -të 

8. Kulturë Qendër Kulturore Qendra Kulturore Breskovik 

Ndërmjet 50-80 kWh / m2 * a: 

1. Edukim Shkolle Fillore-e Mesme e Ulët 7 shtatori- Vitomiricë 

2. Edukim Shkolle Fillore-e Mesme e Ulët Migjeni- Gllogjan  

3. Edukim Shkolle Fillore-e Mesme e Ulët Ali Hadri - Pejë 

4. Edukim Shkolle Fillore-e Mesme e Ulët Sami Frashëri - Dubove e madhe  

5. Edukim Shkolle Fillore-e Mesme e Ulët Pjeter Budi- Poqestë 

6. Edukim Shkolle Fillore-e Mesme e Ulët Hil Mosi - Dubove e Vogël 

7. Edukim Shkolle e Mesme Shkolla e Muzikës Halit Kasapolli - Pejë 

8. Edukim Shkolle Fillore-e Mesme e Ulët Smajl Hajdaraj - Pejë 

9. Edukim Shkolle Fillore-e Mesme e Ulët Vaso Pash Shkodrani -Pejë 

10. Shëndetësi Ndertese e QMF QMF II - Tapahane, Pejë 

11. Shëndetësi Ndertese e QMF QMF III - Karagaq, Pejë 

12. Shëndetësi Ndertese e QMF QMF - V - Fidanishte  

13. Shëndetësi Ndertese e QMF QMF - Vitomiric 

14. Shëndetësi Ndertese e QMF QMF - Poqest 

15. Shëndetësi Ndertese e QMF QMF - Trstenik 

16. Shëndetësi Ndertese e AMF Amb ulanta - Novosellë 

17. Shëndetësi Ndertese e AMF Ambulanta - Dober Dol 

18. Shëndetësi Ndertese e AMF Ambulanta - Krushevcin 

19. Shëndetësi Ndertese e AMF Ambulanta - Nabërgjan 

20. Shëndetësi Objekti I urgjencës Urgjenca - Pejë 

21. administroj Komune Zyre e vendit 

22. administroj Komune Zyre e vendit 

23. Kulturë Komune Qendra Rinore  

24. Kulturë Qendër Kulturore Shtëpia e Kulturës- Drejtorati - KRS 

25. Kulturë Bibliotekë Bibloteka "Azem Shkreli"  

26. sport Salle e edukatës fizike Salla e Sportit Partizan, Pejë 

27. sport Palestër Sporti Pallati i sporteve 

 

Pjesa C: Lista e ndërtesave për të cilat konsumi specifik i energjisë është shumë e lartë  

[Asnje] 

 

Në total 37 ndërtesat janë të përjashtuara nga analiza të mëtejshme ose si ka të dhëna kat është 

dhënë ose ka të dhëna të energjisë në dispozicion (dy ndërtesa), ose për shkak të konsumit të 

caktuara të energjisë duke qenë nga një gamë të caktuar (35 nën 80 kWh / m2 * a, asnjë më lart 400 

kWh / m2 * a). Duke përdorur këtë metodologji, këshilla jonë është që të merret si vijon me 

ndërtesat: 
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I. Fokusimi në ndërtesat me një konsum specifik i energjisë (KSHZ) në mes të 80 dhe 400 kWh / 

m2 * vit. numra të tillë e konsumit janë të larta (por parregull të lartë). 

II. Ndërtesat me një SEC nën 80 janë tashmë mjaft efikas të energjisë. Masat e efiçiencës së 
energjisë për të reduktuar konsumin e energjisë janë relativisht të shtrenjta. Një opsion për 

këtë kategori të ndërtesave do të marrin në konsideratë masat e aplikimit të energjisë së 

rinovueshme. 

III. Kontrolloni për gabime statistikore dhe / ose fatura të pasakta të energjisë, përzierje ups e 

informacionit ose kontabilitetit pasaktë e përdorimit të karburantit për ndërtesa me një 

KSHZ mbi 400.  

IV. Kontrollo për të dhëna të sakta dysheme për ndërtesat pa këto të dhëna (këto ndërtesa nuk 

mund të vlerësohen në këtë metodologji) 

 
Shih arsyetimin për këtë metodologji në Aneksin 1 të këtij dokumenti.   

 

Prandaj, në qoftë se ne të përqëndrohet në potencialin e efiçiencës së energjisë, gjithsej 53 prej 90 

ndërtesave ose 59% të stokut të ndërtesave në Pejë ka shumë gjasa që të sigurojë të mira apo edhe 

të konsiderueshme kursimin e energjisë.  

 

Duke marrë këtë parasysh për nevojat e analizës së konsumit të energjisë, stokut të ndërtesave në 

pronësi të Komunës së Pejës është e ndarë në 4 kategoritë e mëposhtme: 

 

• ndërtesa administrative 

• ndërtesa e arsimit 

• Ndërtesat e kujdesit shëndetësor Family 

• Kultura dhe sportive ndërtesave 

 

Ndarja e stokut të ndërtesave komunale në kategoritë e përmendura më sipër është bërë në mënyrë 
që të merrni pasqyrë më të saktë në konsumin aktual termike dhe elektrike energjisë në nën-

sektorin e ndërtesave në pronësi të Komunës së Pejës.  

 

3.1.1 ndërtesa administrative 

Ka 9 ndërtesa administrative të raportuara nga Komuna e Pejës me një sipërfaqe totale prej 5981 m2 

të nxehtë të cilat ofrojnë të mira për potencial të konsiderueshëm për kursimin e energjisë.  

 

totale raportuar Konsumi i energjisë në këto ndërtesa administrative të Komunës së Pejës në vitin 

2017 ishte 1,047 MWh, e cila mund të reduktohet me rreth 54%.  

 
Analiza e të dhënave tregon se konsumi i përgjithshëm specifike energjisë duke filluar nga 107 në 

307 kWh / m2 * Një me një mesatare prej 175 kWh / m2 * a.    
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3.1.2 ndërtesat arsimore 

Nuk janë 27 ndërtesa të arsimit, me të mira për potencial të konsiderueshëm për kursimin e 

energjisë në Komunën e Pejës me një sipërfaqe totale prej 40,447 m2 të nxehtë ndarë në tri 

kategori:  
 

• Primar Low-Middle School - 24 ndërtesa, sipërfaqe totale 33.812 m2 

• Shkollat e mesme - 2 ndërtesa, sipërfaqe totale 3,750 m2 

• Një (1) Kindergarten / parashkollor 

 
(Raportuar) Konsumi i energjisë në ndërtesa nën-sektorin e arsimit të Komunës së Pejës në vitin 

2017 për këtë përzgjedhje e ndërtesave ishte 4.798 MWh, e cila i jep konsumin specifik të 119 kWh / 

m2 * Një me potencial kursimet e 33%.  
 

Analiza e të dhënave tregon se konsumi i përgjithshëm i energjisë specifike luhatet nga 83 kWh / m2 

* a kWh deri në 289 / m2 * a.   

 

3.1.3 Ndërtesat e kujdesit shëndetësor Family 

Nuk janë 13 ndërtesa të kujdesit shëndetësor në kuadër të Komunës së Pejës, me një sipërfaqe 

totale prej 5207 m2 të nxehtëtë cilat kanë të mirë të potencialit të konsiderueshëm për kursimin e 

energjisë. 

 

Konsumi i energjisë për këtë përzgjedhjen e objekteve të kujdesit shëndetësor të komunës së Pejës 

në vitin 2017 ishte 1.221 MWh, me një potencial të kursimeve e ca. 66%. 

 

Analiza e të dhënave tregon se konsumi specifik i energjisë luhatet nga 100 kWh / m2 * a kWh deri 

në 297 / m2 * a. 

 

3.1.4 Kultura dhe sportive ndërtesave 

Ka 4 ndërtimit kulturor dhe / ose sportive objektet e raportuara për nga Komuna e Pejës e cila ofron 

potencial të mirë për të kursyer energji, arrin në 1305 m2. 

 

Konsumi i energjisë për këtë përzgjedhje e kulturore dhe sportive dhe ndërtesave të trashëgimisë të 

Komunës së Pejës në vitin 2017 ishte 180 MWh, me një potencial të kursimeve e ca. 42%. 

 

Analiza e të dhënave tregon se konsumi specifik i energjisë luhatet nga 81 kWh / m2 * a kWh deri në 

191 / m2 * a. 

 

3.2 SEKTORI NDRIÇIMI RRUGOR PUBLIK 

dhënat relevante për analizën e konsumit të energjisë elektrike në sektorin e ndriçimit publik të 

Komunës së Pejës është burim direkt nga komuna. 
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Gjatësia e përgjithshme e sistemit të ndriçimit publik është raportuar të jetë 125 kilometra. Ndriçim 

Rruga është dhënë për 319 rrugëve / sektorëve në Komunën e Pejës. 

 

Rrjeti elektrik ndriçimi publik në Komunën e Pejës përfshin 4609 ndriçuesve. Nga këto, 35% janë 
raportuar të jenë të teknologjisë LED dhe 65% të tipit fshehėn Metal Halide.   

 

Konsumimi i energjisë elektrike të sistemit të ndriçimit publik në vitin 2017 është raportuar të jetë 

1896 MWh (korrigjohet në Jan-2019).  

Prandaj, duke aplikuar teknologji LED për numrin ekzistues të poleve të ndriçimit publik, ka mjaft 

disa potenciale (rreth 50%) për të kursyer energji, apo ca. 829 MWh.   

 

3.3 KOMPANITË E SHËRBIMEVE KOMUNALE 

Komuna e Pejës nuk ka, ose të paktën nuk ka raportuar, kompanitë për pronësi komunale (të tilla si 
kompani lokale komunale të mbeturinave ose të tjera). Prandaj, në thellësi analiza e konsumit të 

energjisë nuk ka qenë relevant. 

 

3.4 TRANSPORTI PUBLIK / FLOTË KOMUNAL 

Komuna e Pejës nuk siguron transportet publike shërbime dhe për këtë arsye vetëm flota komunal 
i Komunës së Pejës mund të analizohet. 
 

Një konsumi i përgjithshëm karburantit të flotës komunale në vitin 2017 ishte 32432 (litra). 

 
tabelë 7: Konsumi i karburantit Flota Komunal (2017) 

Flota Komunal Numri i automjeteve 
Konsumi 

litër 

naftë 26 29125 

benzinë 6 3307 

Total 32 32432 

Burimi i informacionit - Komuna Pejë   

 

Në përgjithësi, në krah të emetimeve të karbonit, naftë powered automjetet janë të njohur tashmë 

për të kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në përkeqësimin e cilësisë së ajrit në zonat urbane 

në veçanti (emisionet PM10).  

4. PRODHIMI HEAT ENERGY PËR NDËRTESAT PUBLIKE KOMUNALE 

Ka gjithsej 90 ndërtesat publike komunale në nënsektorin e ndërtesave në pronësi të Komunës së 

Pejës dhe të përfshira në analizë, me një sipërfaqe totale prej 85,110 m2 të nxehtë. Bazuar në të 

dhënat komunale, këto ndërtesa të konsumuar në vitin 2017: 

 

• No konsumite qymyrit 

• 4,662 m3e drurit 
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• 27 toni sferave druri 

• 162,500 litranafta për prodhimin e ngrohjes. 

 

Duke përfshirë energjinë elektrike (e cila mund të përdoret edhe për ndriçim dhe pajisje elektrike), 

është raportuar të jetë 1675 MWh në 2017, karburanti më i rëndësishëm përdoret për ndërtesat 

komunale në Pejë është druri, me një pjesë (të bazuar në numrat e konsumit të raportuara) e ca. 

70%, si dhe një pjesë prej 14% për energji elektrike dhe 14% naftë (naphte) përdorimin e qymyrit. 

Shih edhe tabelë byrek më poshtë. 

 

 
figurë 2: Përdorimi i karburantit në ndërtesa komunale (MegaWattHour) 

5. ANALIZA PËR EFIÇIENCËN E ENERGJISË POTENCIALIT SIPAS SEKTORËVE 

Vlerësimi i potencialit të efiçiencës së energjisë është bërë në dy sektorët kryesorë që janë nën një 

kontroll të plotë të Komunës së Pejës - komunale sektorin e ndërtesave publike dhe sektorin e 

ndriçimit rrugor publik.  

5.1 MUNICIPAL SEKTORI NDËRTESAT PUBLIKE 

Vlerësimi i efikasitetit të energjisë ndërtesat e mundshme me konsumin specifik të energjisë lart  

80 kWh / m2 janë konsideruar për zbatimin e masave të EE. Në total janë 53 ndërtesa komunale 

publike me konsum të tillë të energjisë specifike në Komunën e Pejës (nga 90 të përfshira në 

analizë), me një total kursimet e mundshme për këto 53 ndërtesa komunale të3011 MWh në vit, me 

një potencial mesatare kursimit prej 42%. 
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tabelë 8: Pasqyrë e totalit të kursimit të potencialit të energjisë në stokun e ndërtesave komunale 

# lloj ndërtesë hapësirë të 
ndezur kat 

m2 

 

Konsumi 
specifik i 

energjisë në 
2017 

kWh / m2 

vlera 
Target 

kWh / m2 

Kursimit të 
energjisë 

potenciale 
kWh / vit 

1 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Naum Veqilhargji- 

Kliqinë 
1185 105 80  30097  

2 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Bedri Pejani-Pejë 3285 103 80  75227  

3 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Dardania -Pejë 3060 102 80  68341  

4 Qerdhe Pëllumbat E paqes 2885 122 80  119804  

5 
Shkolle e 

Mesme 
Shkolla e mjeksisë 1,500 135 80  82901  

6 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Asdreni - Pejë 2493 101 80  51460  

7 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 
Ulët 

Xhemajl Kada -Pejë 3253 97 80  54581  

8 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Zef Serembe- 

Gllaviqicë 
1,397 87 80  9420  

9 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Dëshmorët e Kombit - 

Baran 
2150 98 80  39231  

10 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Lidhja e Prizrenit - 

Pejë 
1445 128 80  68984  

11 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Skenderbeu -Treboviq 1859 83 80  4955  

12 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Odhise - Paskali - Pejë 1141 89 80  10292  

13 Shkolle Fillore-

e Mesme e 
Lidhja e Pejës- 955 189 80  103971  
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# lloj ndërtesë hapësirë të 
ndezur kat 

m2 

 

Konsumi 
specifik i 

energjisë në 
2017 

kWh / m2 

vlera 
Target 

kWh / m2 

Kursimit të 
energjisë 

potenciale 
kWh / vit 

Ulët Novosellë 

14 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Mehmet Shoshi - 

Llozhan 
827 141 80  50069  

15 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Skender Qeku - Qyshk 576 188 80  62161  

16 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Përparmi -Drelaj  450 213 80  59693  

17 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 
Ulët 

2 Korriku - Loxhë 683 131 80  34484  

18 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Shaban Spahija - Pejë 1,920 150 80  135047  

19 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Rilindja - Tërstenik 654 289 80  136938  

20 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Ali Kelmendi - 

Nabërgjan  
664 95 80  9934  

21 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Tete Marsi - Pejë 1545 98 80  27335  

22 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

28 Nëntori - Raushiq  1182 129 80  58342  

23 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Haxhi Zeka - Zahaq 598 205 80  74618  

24 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Ramiz Sadiku - Pejë 1224 125 80  55525  

25 Shkolle Fillore-

e Mesme e 
Fan Noli - Krysheci 907 139 80  53898  
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# lloj ndërtesë hapësirë të 
ndezur kat 

m2 

 

Konsumi 
specifik i 

energjisë në 
2017 

kWh / m2 

vlera 
Target 

kWh / m2 

Kursimit të 
energjisë 

potenciale 
kWh / vit 

Ulët 

26 
Ndertese e 

QKMF 

QKMF- Rr. Medlin 

Olbright, pn 
2520 297 80  546048  

27 
Ndertese e 

QMF 

QMF - IV - Dardani, 

Pejë 
315 148 80  21460  

28 Poliklinikë 
Poliklinika 

stomatologjike. Pejë 
725 100 80  14654  

29 
Ndertese e 

QMF 
QMF - Kristal 180 212 80  23676  

30 
Ndertese e 

QMF 
QMF - Zahaq  207 233 80  31611  

31 
Ndertese e 

QMF 
QMF - Loxhë 194 243 80  31634  

32 
Ndertese e 

QMF 
QMF - Baran 360 222 80  50992  

33 
Ndertese e 

QMF 
QMF - Radavc 162 192 80  18082  

34 
Ndertese e 

QMF 

QMF - Gorazhd, 

Gorazhdevc 
108 291 80  22769  

35 
Ndertese e 

AMF 
Ambulanta - Ozdrim 72 208 80  9245  

36 
Ndertese e 

AMF 
Ambulanta - Raushiq 180 156 80  13698  

37 
Ndertese e 

AMF 
Ambulanta - Ljeshan 95 175 80  9008  

38 
Ndertese e 

AMF 
Ambulanta - Gllogjan  90 217 80  12324  

39 Komune 
Kuvendi Komunal, 

Ndert.1 (Parë) 
1112 120 80  44918  

40 Komune 
Ndertesa e 

administron 
2,700 141 80  165629  

41 Komune 
Ndertesa e ish 

komitetit  
675 307 80  153390  
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# lloj ndërtesë hapësirë të 
ndezur kat 

m2 

 

Konsumi 
specifik i 

energjisë në 
2017 

kWh / m2 

vlera 
Target 

kWh / m2 

Kursimit të 
energjisë 

potenciale 
kWh / vit 

42 Komune Ndertesa e kadastrit  1134 242 80  183299  

43 Komune Zyre e vendit 72 115 80  2535  

44 Komune Zyre e vendit 72 129 80  3526  

45 Komune Zyre e vendit 36 133 80  1891  

46 Komune Zyre e vendit 135 107 80  3705  

47 Komune Zyre e vendit 45 299 80  9838  

48 Teater Teatri "Istref Begolli 540 181 80  54343  

49 Qendër Rinore Qendra Rinore Peja  360 117 80  13295  

50 
Qendër 

Kulturore 
Hambari I Haxhi Zekës 67 191 80  7406  

51 
Qendër 

Kulturore 

Qendra Kulturore 

Vitomiricë 
338 81 80  343  

52 

Shkolle Fillore-

e Mesme e 

Ulët 

Dardania- 3 -Pejë 360 173 80  33556  

53 

Shkolla e 

Mesme 

TEKNIKE 

Shaban Spahija -

Objekti i Vjetër, Pejë 
2,250 103 80  51258  

 

Struktura e konsumit total të energjisë për kategorinë e ndërtesave në pronësi të Komunës së Pejës 

është paraqitur në figurën e ardhshëm. 
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figurë4: Krahasimi i konsumit mesatar specifik të energjisë për ndërtesat e zgjedhura komunale në Pejë 

Nga krahasimi i konsumimit të caktuara të energjisë, është e qartë se dallimet në mes të kategorive 

të ndryshme janë ekzistuese, kështu që rekomandimi është që të fillojë kryerjen e auditimeve të 

energjisë në ndërtesa me konsumin më të lartë të energjisë.  

 

Kriteret e përdorura për përzgjedhjen e objekteve prioritare për investime janë si më poshtë: 

•  

• Më i lartë i mundshëm kursimit të energjisë,  

• Qëndrueshmëria e investimeve - Ndërtesa do të përdoret të paktën për 10 vitet e ardhshme, 

• Kanë tashmë të kryer të auditimit të energjisë,  

• Ka potencial të mirë për promovimin e EE masave / shikimit.  

Nga grupi ynë i (53) ndërtesat preselected për rinovim, ne ofrojme karakteristikat themelore teknike 

në mënyrë që të përgatiten për përmirësimin e performancës (të mëtejshme) të energjisë. 
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5.1.1 ndërtesa administrative  

tabelë 9: Karakteristikat teknike të ndërtesave administrative 

ndërtesë ndërtim 
vit 

Izolimi 
i ndërtimit 
zarf / vit 

 

dyshe 
lustrim / 

vit 

energji 
revizion 

specifike 
termike 

konsumim i 
energjise 
kWh / m2 

Komune 

Kuvendi 

Komunal, 

Ndert.1 (Parë) 

1965 jo 2002 jo 120 

Komune 
Ndertesa e 

administron 
1970 2011 2011 jo 141 

Komune 
Ndertesa e ish 

komitetit  
1978 

jo 
jo jo 307 

Komune 
Ndertesa e 

kadastrit  
1960 

jo 
2012 jo 242 

Komune 
Zyre e vendit 

 
2014 2014 2014 jo 115 

Komune 
Zyre e vendit 

 
1960 

jo jo 
jo 129 

Komune 
Zyre e vendit 

 
1965 

jo jo 
jo 133 

Komune 
Zyre e vendit 

 
1965 

jo 
2014 jo 107 

Komune 
Zyre e vendit 

 
1965 

jo 
jo jo 299 

Burimi i informacionit - Peja    

 

Vlera e saktë e kursimeve nga masa dhe kthimit të investimeve duhet të përcaktohet në bazë të 

kryerjen e auditimeve të energjisë. 

5.1.2 ndërtesat arsimore 

tabelë 10: Karakteristikat teknike të ndërtesave arsimore 

# ndërtesë ndërti
m 
vit 

Izolimi 
i ndërtimit 
zarf / vit 

dyshe 
lustrim / 

vit 

energji 
revizio

n 

specifik  
konsumim i 

energjise 
kWh / m2 

1 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Naum 

Veqilhargji- 

Kliqinë 

2002 2007 2007 jo 105 

2 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Bedri Pejani-

Pejë 
1960 jo 2010 jo 103 

3 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Dardania -

Pejë 
2009 2009 2009 jo 102 



MEEAP për Komunën e Pejës  (2018 – 2020) 
___________________________________________________________________ 

  

 

______________ 

26 

 

 

# ndërtesë ndërti
m 
vit 

Izolimi 
i ndërtimit 
zarf / vit 

dyshe 
lustrim / 

vit 

energji 
revizio

n 

specifik  
konsumim i 

energjise 
kWh / m2 

4 Qerdhe 
Pëllumbat E 

paqes 
1970 

jo jo 
jo 122 

5 Shkolle e Mesme 
Shkolla e 

mjeksisë 
2017 2017 2017 jo 135 

6 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Asdreni - 

Pejë 
1962 2010 2015 jo 101 

7 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Xhemajl 

Kada -Pejë 
1979 jo 2016 jo 97 

8 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Zef 

Serembe- 

Gllaviqicë 

1927 

jo 

jo jo 87 

9 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Dëshmorët e 

Kombit - 

Baran 

2005 

jo 

2013 jo 98 

10 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Lidhja e 

Prizrenit - 

Pejë 

1935 

jo 

2008 jo 128 

11 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Skenderbeu 

-Treboviq 
1968 

jo 
2015 jo 83 

12 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Odhise - 

Paskali - Pejë 
1955 

jo 
 jo 89 

13 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Lidhja e 

Pejës- 

Novosellë 

2010 2011 2011 jo 189 

14 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Mehmet 

Shoshi - 

Llozhan 

1975 jo 2015 jo 141 

15 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Skender 

Qeku - 

Qyshk 

2013 2013 2013 jo 188 

16 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Përparmi -

Drelaj  
1970 

jo 
jo jo 213 

17 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

2 Korriku - 

Loxhë 
1970 

jo 
2016 jo 131 

18 Shkolle Fillore-e 
Shaban 

Spahija - 
1970 2016 2013 jo 150 
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# ndërtesë ndërti
m 
vit 

Izolimi 
i ndërtimit 
zarf / vit 

dyshe 
lustrim / 

vit 

energji 
revizio

n 

specifik  
konsumim i 

energjise 
kWh / m2 

Mesme e Ulët Pejë 

19 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Rilindja - 

Tërstenik 
1937 

jo 
2016 jo 289 

20 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Ali Kelmendi 

- Nabërgjan  
1937 

jo 
 jo 95 

21 
Shkolle Fillore-e 
Mesme e Ulët 

Tete Marsi - 
Pejë 

1965 2013 2013 jo 98 

22 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

28 Nëntori - 

Raushiq  
2014 2016 2016 jo 129 

23 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Haxhi Zeka - 

Zahaq 
1990 2010 2010 jo 205 

24 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Ramiz 

Sadiku - Pejë 
1954 2011 2011 jo 125 

25 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Fan Noli - 

Krysheci 
1973 jo 2011 jo 139 

26 
Shkolle Fillore-e 

Mesme e Ulët 

Dardania- 3 -

Pejë 
2004 2004 2004 jo 173 

27 
Shkolla e Mesme 

TEKNIKE 

Shaban 

Spahija -

Objekti i 

Vjetër, Pejë 

1972 jo jo jo 103 

Burimi i informacionit - Komuna Pejë   

 

Vlera e saktë e kursimeve nga masa dhe kthimit të investimeve duhet të përcaktohet në bazë të 

kryerjen e auditimeve të energjisë. 
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5.1.3 Ndërtesat e kujdesit shëndetësor Family 

tabelë 11: Karakteristikat teknike të kujdesit shëndetësor ndërtesave 

# ndërtesë ndërtim 
vit 

Izolimi 
i ndërtimit 
zarf / vit 

dyshe 
lustrim / 

vit 

energji 
revizion 

specifik  
konsumim i 

energjise 
kWh / m2 

1 
Ndertese 

e QKMF 

QKMF- Rr. 

Medlin 

Olbright, pn 

2011 2011 2001 jo 297 

2 
Ndertese 

e QMF 
QMF - IV - 

Dardani, Pejë 
2014 2014 2014 jo 148 

3 Poliklinikë 

Poliklinika 

stomatologjike. 

Pejë 

1980 jo 2016 jo 100 

4 
Ndertese 

e QMF 
QMF - Kristal 2012 2012 2012 jo 212 

5 
Ndertese 

e QMF 
QMF - Zahaq  2011 2011 2011 jo 233 

6 
Ndertese 

e QMF 
QMF - Loxhë 2003 2003 2003 jo 243 

7 
Ndertese 

e QMF 
QMF - Baran 1981 2017 2017 jo 222 

8 
Ndertese 

e QMF 
QMF - Radavc 2000 jo 2017 jo 192 

9 
Ndertese 

e QMF 

QMF - Gorazhd, 

Gorazhdevc 
1980 jo jo jo 291 

10 
Ndertese 

e AMF 

Ambulanta - 

Ozdrim 
1978 jo jo jo 208 

11 
Ndertese 

e AMF 

Ambulanta - 

Raushiq 
2017 2017 2017 jo 156 

12 
Ndertese 

e AMF 

Ambulanta - 

Ljeshan 
2016 2016 2016 jo 175 

13 
Ndertese 

e AMF 

Ambulanta - 

Gllogjan  
1990 jo jo jo 217 

Burimi i informacionit - Komuna Pejë   
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5.1.4 Kultura dhe sportive ndërtesave  

tabelë 12: Karakteristikat teknike të Kulturës dhe ndërtesave sportive 

ndërtesë ndërtim 
vit 

Izolimi 
i ndërtimit zarf 

/ vit 

dyshe 
lustrim / vit 

energji 
revizion 

specifik  
konsumim i 

energjise 
kWh / m2 

Teater 
Teatri "Istref 

Begolli 
1958 jo jo 181 

Qendër Rinore 
Qendra Rinore 

Peja  
2005 jo jo 117 

Qendër Kulturore 
Hambari I 

Haxhi Zekës 
jo 2015 jo 191 

Qendër Kulturore 

Qendra 

Kulturore 

Vitomiricë 

1948 jo jo 81 

Burimi i informacionit - Komuna Pejë   

 

Vlera e saktë e kursimeve nga masa dhe kthimit të investimeve duhet të përcaktohet në bazë të 

kryerjen e auditimeve të energjisë. 

5.2 SEKTORI NDRIÇIMI RRUGOR PUBLIK 

Peja ka potencial të mirë për të ruajtur të energjisë elektrike duke zëvendësuar ndriçim publik (High 

intensitet Shkarkimi Metal Halide) ekzistuese dhe zbatimin e teknologjisë LED në vend. 

tabelë 13: Pasqyrë e totalit të kursimit të potencialit të energjisë në sektorin e ndriçimit rrugor publik 

Emri i  
rrugë  

Numri aktual i 
ndriçuesve  

aktual  
Konsumi i 
energjisë 
elektrike  

MWh / vit 

Numri i 
luminaires të 
zëvendësohet  

 

Kursimit të 
energjisë 

potenciale 
MWh / vit 

 
Munic. Peja (të gjitha 

rrugët) 

 

4609 1896 2987 829 
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5.3 NË PËRGJITHËSI POTENCIALI KURSIMIT TË ENERGJISË 

tabelë 14: Potenciali kursimit të energjisë përgjithësi 

 

Konsumi i 
energjisë 

(2017) 
MWh / vit 

Shpenzimet e 
konsumit të 

energjisë  
(2017) 

kursim 
potencial 
MWh / vit 

kursim 
potencial 

% 

 
Sektori i ndërtesës komunale 

  

91118 € 494.466 30119 42%10 

 

Rruga Sektori Lighting 

 

1896 € 151.703 82911 50%12 

 

Flota Komunal 

 

466 € 23.982 - - 

 

Kompanitë publike në komuna 

 

NA NA - - 

Total 11473 € 670.151 3,840  

6. PLANI I VEPRIMIT 

6.1 PROJEKTET E INVESTIMEVE PRIORITARE KOMUNALE  

Duke analizuar situatën në fushën e efiçiencës së energjisë dhe shfrytëzimin e burimeve të 

ripërtëritshme të energjisë në Komunën e Pejës dhe në konsultim me personat përkatës në krye të 

këtyre fushave në komunë, projektet e mëposhtme janë propozuar si prioritete për zbatimin në 

periudhën nga 2018 në 2020. Kjo nuk përjashton mundësinë e hapjes projekte të tjera, si dhe, por në 

lidhje me burimet financiare të Komunës së kufizuar njerëzore dhe, fokusi është vënë në projektet 

në vijim, shih tabelën më poshtë: 

 

  

 
8 For all municipal buildings reported  
9 Savings for municipal buildings included in analysis (i.e. with known surface and energy consumption and 

above 80 kWh/m2*a)  
10 Savings percentage only for the municipal buildings included in the analysis 
11 For remaining public lighting luminaries not yet with LED technology.  
12 Relative to the energy consumption of luminaries reported to be without LED technology  
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tabelë 15: Projektet e investimeve Prioritet në komunën e Pejës 

 
numër 

 
Tipi i ndërtesës  Emri i Ndërtesës 

 

1 

 

Ndërtesa administrative Objekti i Kadastrës 

 

2 

 

Ndërtesa Education Shfmu "Asdreni" 

 

3 

 

Ndërtesa Education Shfmt "Shaban Spahija" 

 

4 

 

Ndërtesa Education Qerdhja "Pllumbat E Paqes" 

 

5 

 

Ndërtesa Shëndeti Poliklinika stomatologjike 

Burimi i informacionit - Komuna Pejë   

 

Këto projekte do të elaborohet më poshtë.  

6.1.1 Projekti Investimeve nr. 1 Objekti i Kadastrës Peja 

Kjo ndërtesë administrative e kadastrale është e vendosur në qytetin e Pejës. Ajo u ndërtua në vitin 

1960. Sipërfaqja e përgjithshme e ndërtimit është 1260 m2 prej të cilave 1.134 m2 është ndezur.   

 

E gjithë zarf Ndërtesa (mure, çati) nuk ka izolim. Dritaret janë bërë nga PVC, duke përfshirë lustrim të 

dyfishtë, dorëzuar në vitin 2012. Sistemi i ndriçimit të brendshëm kërkon një përmirësim të LED, me 

qëllim të përmirësimit të kushteve të ndriçimit dhe reduktimin e kostove operacionale. 

 

Nuk është një naftë gjuajtur kazan (250 kapaciteti kW) për të ngrohur këtë ndërtesë komunale në 

dimër, e cila mund të zëvendësohet me një më moderne dhe efikase.  
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Konsumi i energjisë elektrike për këtë ndërtesë është raportuar për vitin 2017 74.019 kWh, plus 

25.000 litra naftë dizel ( 'naphte'), duke çuar në një konsum specifik të energjisë së 242 kWh për m2 

në vit. Bazuar në këto të dhëna, një vlerësim i parë tregon se 67% e asaj konsumit të energjisë mund 
të ruhen me masa të duhura efiçiencës së energjisë. Shpenzimet Investimet shoqëruese vlerësohet 

të jetë në rangun e 79,000-113,000 euro dhe duhet të shtjellohet më tej me një auditim të energjisë. 

6.1.2 Projekti Investimeve nr. 2 Shfmu Asdreni Peja 

Kjo shkollë fillore "Asdreni" është e vendosur në qytetin e Pejës. Ajo u ndërtua në vitin 1962. 

Sipërfaqja e përgjithshme e ndërtimit është 2770 m2 prej të cilave 2.493 m2 është ndezur.   

 

Zarfi Ndërtesa është raportuar të ketë izolim (dorëzuar në vitin 2010). Dritaret janë bërë nga PVC 

përfshirë lustrim të dyfishtë (2015). Sistemi i ndriçimit të brendshëm mund të kërkojë një 

përmirësim të LED, me qëllim të përmirësimit të kushteve të ndriçimit dhe reduktimin e kostove 
operacionale. 

 

Nuk është një dru shkarkuar kazan (250 kapaciteti kW) për të ngrohur këtë ndërtesë komunale në 

dimër, e cila duhet të zëvendësohet me një më moderne dhe efikase.  

 


