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Edicioni i parë i KSDW u mbajt në vitin 2018 në kuadër të së
cilit u mbajtën 5 ditë intenzive të konferencës, 14 panele
diskutuese me më shumë se 85 folës, 1 ngjarje paralele, 7
shfaqje filmash dhe më shumë se 10 paraqitje mediatike në
mediat tradicionale vendore. Temat kryesore të KSDW 2018
ishin të lidhura me tranzicionin e energjisë, efiçiencën e
energjisë, menaxhimin e mbeturinave, burimet ujore dhe
ndryshimet klimatike.
Edicioni i dytë i KSDW u mbajt në vitin 2019 nga data 16 - 22
shtator, ndërsa ashtu si në edicionin e mëparshëm, përmes
diskutimeve të hapura dhe ngjarjeve paralele, partnerët
organizativ arritën të nënvizojnë dhe inkurajojnë prioritizimin
e zhvillimit të qëndrueshëm në agjendën politike dhe publike.
Përgjatë 3 ditëve të konferencës, KSDW 2019 mblodhi më
shumë se 500 pjesëmarrës, diskutoi me 60 folës në 11 panel
diskutuese dhe intervista.
Si pjesë e këtij edicioni u organizuan 13 ngjarje paralele, 7
shfaqje filmash dhe 2 ekspozita dedikuar qytetarëve.
Duke marrë parasysh situatën e krijuar me pandeminë në
vitin 2020, edicioni i tretë i KSDW hasi në ndryshime në
formatin e tij. Ndërsa më parë mbahej fizikisht dhe kishte një
ndërveprim të madh dhe direkt me audiencën, KSDW 2020 u
transformua në një format online dhe në një platformë të re
virtuale e cila vazhdon të shërbejë për më të mirën e rajonit
të Ballkanit.
Në kuadër të KSDW 2020 u mbajtën 8 panele diskutuese, 4
ligjërata virtuale të dizajnuara ekskluzivisht për grupet rinore,
4 shfaqje filmash me anë të kinemasë solare, 5 fjalime të
gjelbra të mbajtura nga palët kryesore të interesit dhe 6 video
të realizuara nga aktivistë të shquar rajonal mjedisorë.

Duke e cilësuar si një momentum të përkryer për ta trajtuar si
temë, edicioni i katërtë i KSDW u përqëndrua në temën e
Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Për shkak të
pandemisë dhe rregulloreve të vendosura për të parandaluar
përhapjen e COVID-19 në kohën gjatë së cilës u mbajtën
aktivitetet, ato u strukturuan në një format hibrid - një
kombinim i aktiviteteve online dhe fizike. Platforma dhe faqet
në rrjetet sociale u përdorën plotësisht për të shpërndarë
informacion në masën më të madhe të mundshme.
KSDW 2021 organizoi 3 ditë të konferencës, 5 panele
diskutuese në format hibrid, 8 diskutime online, duke
përfshirë më shumë se 80 folës, 2 punëtori mbi ekonominë
çarkore, 5 fjalime të gjelbra, 1 shfaqje filmi në kinema me
biçikleta dhe 15 ngjarje të tjera paralele. Përmes prezencës
online, KSDW 2021 arriti të informojë 110,149 përdorues dhe
të sigurojë 43,472 angazhim nga ana e tyre. Ndërsa në
kanalet tradicionale, KSDW 2021 bëri 6 paraqitje mediatike.
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Përmbledhje e Javës së Zhvillimit të
Qëndrueshëm në Kosovë (KSDW) 2021
Që nga viti 2018, Java e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës (KSDW) mbetet ngjarja më e
madhe për zhvillimin e qëndrueshëm në rajon, e cila mbledh në aktivitetet e saj një numër
të madh të qytetarëve.
Edicioni i katërt i KSDW mblodhi më shumë se 80 folës nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor,
të cilët patën mundësinë të diskutojnë mes tyre dhe audiencës në lidhje me 5 komponentet
kryesore të Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe hapat e mundshëm si të
avancohet kjo agjendë në këtë rajon. 5 komponentet e kësaj marrëveshje janë (1)
Dekarbonizimi, (2) Ekonomia Qarkore, (3) Largimi i ndotjes nga ajri, uji dhe toka, (4) Sistemet
e qëndrueshme ushqimore dhe zonat rurale, dhe (5) Biodiversiteti1.

JAVA E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM NË KOSOVË (KSDW) 2021: REKOMANDIMET & PËRFUNDIMET

Ngjashëm me edicionet e mëparshme, KSDW 2021 kishte për qëllim të avanconte më tej
kornizën e zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë, si dhe ta inkurajonte atë në përpjekjet e
komunitetit rajonal. KSDW mbetet e përkushtuar për të inkurajuar dialogun publik dhe për të
rritur ndërgjegjësimin e publikut të gjerë në lidhje me çështjet e qëndrueshmërisë
ekonomike, sociale dhe mjedisore. Ky edicion i KSDW u koordinua nga Instituti për Politika
Zhvillimore (INDEP), në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë e
Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Përfaqësuesin Special të Bashkimit
Evropian (EUSR) në Kosovë, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Zyra në Kosovë dhe Balkan Green Foundation (BGF).
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Kosova dhe vendet fqinje janë ende në fazat e tyre të hershme të ndërmarrjes së veprimeve
konkrete për mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin adekuat të burimeve natyrore dhe zbutjen e
efekteve të ndryshimit të klimës. Kështu, përgjatë edicioneve të saj, KSDW synon që të
trajtojë tema specifike në mënyrë që të promovohet zhvillimi i qëndrueshëm në rajonin e
Ballkanit Perëndimor. Pas Samitit të Sofjes, në të cilin udhëheqësit e vendeve të Ballkanit
Perëndimor u zotuan të punojnë drejt një rajoni të lirë nga karboni deri në vitin 2050, KSDW
2021 e konsideroi këtë një moment të mirë për të diskutuar më shumë në lidhje me
Agjendën e Gjelbër me deputetët rajonalë, institucionet publike, sektorin privat, akademinë,
organizatat e shoqërisë civile, mediat dhe qytetarët në përgjithësi.

Qëllimi kryesor i KSDW 2021 ishte avancimi i Agjendës së Gjelbër për Ballkanin
Perëndimor, veçanërisht 5 komponentët e kësaj marrëveshje, duke përfshirë më tej
Qeverinë, sektorin privat, organizatat e shoqërisë civile, akademinë dhe mediat në
dialog, me synim inkurajimin e hartimit dhe zbatimit të politikat dhe veprimet që
mbështesin Agjendën e Gjelbër.

KSDW 2021 u mbajt nga 31 maj deri më 11 qershor 2021. Gjatë këtyre 2 javëve, u mbajtën 3
ditë intensive të konferencës me gjithsej 5 panele diskutuese dhe 20 ngjarje paralele.
Ngjarjet u ndanë në (1) ngjarje kryesore dhe (2) ngjarje paralele. Ngjarjet kryesore përfshin
ngjarjen lansuese dhe ditët e konferencës të cilat u mbajtën në javën e parë të KSDW. Në
ngjarjen lansuese, përfaqësues të nivelit të lartë të Qeverisë, komunitetit të donatorëve dhe
shoqërisë civile diskutuan në terma të përgjithshëm Agjendën e Gjelbër dhe rëndësinë për
avancimin e saj brenda rajonit. Ditët e konferencës iu kushtuan veçmas 5 komponentëve të
kësaj agjende për të diskutuar praktikisht mënyrat e integrimit të tij në agjendat kombëtare
dhe rajonale. Temat përkatëse për ditët e konferencës ishin si më poshtë:

1

An Economic and Investment Plan for the Western Balkans. (2020). European Commission. https://ec.europa.eu
/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/green_agenda_for_the_western_balkans_en.pdf

(Dita 1 e Konferencës)
Dekarbonizimi:
Klima, energjia
dhe mobiliteti

(Dita 2 e Konferencës)

(Dita 3 e Konferencës)
Sisteme të qëndrueshme
ushqimore dhe zona
rurale & Mbrojtja e
biodiversitetit:
Mbrojtja dhe
restaurimi i
ekosistemeve

Ashtu si me KSDW 2020, ky edicion u përshtat me rrethanat aktuale me pandeminë dhe masat
anti-COVID të aplikuara në kohën kur u zbatuan aktivitetet. Aktivitetet ndryshuan në formatin e tyre,
nga të cilat disa ishin hibride dhe disa plotësisht online. Për shkak të pandemisë, të gjitha aktivitetet u
transmetuan në kanalet e komunikimit të KSDW, përkatësisht në platformën e saj virtuale
(ksdw.rks-gov.net) dhe në faqen në Facebook (@KSDWeek).
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Ekonomia Qarkore:
Prodhimi dhe konsumi
i qëndrueshëm &
Largimi i ndotjes
nga ajri, uji
dhe toka
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Ngjarja lansuese - 31 Maj 2021

Ngjarja përfshiu një performancë speciale të këngës "Kënga e Tokës" ëAng: ‘Earth Song’ç
nga nxënësit e Klubit Muzikor të Shkollës së Gjelbër, e cila u shoqërua me thënje të fuqishme
të shprehura ndaj të pranishmëve për ndërmarrjen e veprimeve që mbështesin mjedisin e
gjelbër dhe të pastër për brezat e ardhshëm. E fundit. por jo më pak e rëndësishme, qëllimi
kryesor i kësaj ngjarje ishte zbulimi i programit të KSDW 2021 dhe inkurajimi i audiencës për
të marrë pjesë në aktivitetet e saj. Për programin e plotë të KSDW 2021, shikoni Shtojcën A.
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KSDW 2021 filloi më 31 maj në Shkollën e Gjelbër në Prishtinë. Ngjarja lansuese u mbajt
qëllimisht në ambientet e Shkollës së Gjelbër për arsyen e vetme që ndërtesa është objekti i
vetëm arsimor në Kosovë që është efiçient dhe miqësor ndaj mjedisit. Kjo shkollë shërben
si shembull i praktikave të mira, jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin. Ngjarja
mblodhi në një vend të vetëm përfaqësues të nivelit të lartë të shtetit dhe Qeverisë, si
Presidentin, Kryeministrin, Ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe
Infrastrukturës, Ministren e Ekonomisë, përveç përfaqësuesve nga misionet
diplomatike dhe komuniteti i donatorëve, përkatësisht EUSR, Ambasada
Gjermane, dhe GIZ Kosova. Përveç kësaj, perspektivat për të
ardhmen e avancimit dhe zbatimit të politikave dhe veprimeve
që mbështesin Agjendën e Gjelbër u siguruan nga
përfaqësuesit e organizatave partnere të shoqërisë civile.
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Ditët e Konferencës mbi Agjendën e Gjelbër
për Ballkanin Perëndimor
01, 02 & 03 Qershor 2021
Një nga objektivat specifike të KSDW mbetet lehtësimi dhe mbështetja e dialogut ndërinstitucional dhe ndër-sektorial për çështjet që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm. Kështu,
diskutimet gjatë ditëve të konferencës u përqëndruan në 5 komponentet e Agjendës së
Gjelbër për Ballkanin Perëndimor me akterët kryesorë në fushat përkatëse.
Përgjatë 3 ditëve, KSDW organizoi panele diskutuese mbi temat:
(Dita 1 e Konferencës) Dekarbonizimi: Klima, energjia dhe mobiliteti
Tema 1: Rruga e Ballkanit drejt një tranzicioni të drejtë të energjisë
Tema 2: Digjitalizimi i efiçiencës së energjisë: Mundësitë dhe sfidat për Kosovën
(Dita 2 e Konferencës) Ekonomia Qarkore: Prodhimi dhe konsumi i qëndrueshëm &
Largimi i ndotjes nga ajri, uji dhe toka
Tema 1: Menaxhimi i mbeturinave medicinale në Kosovë gjatë pandemisë
Tema 2: Ekonomia qarkore: Mundësitë për rritje ekonomike dhe punësim
(Dita 3 e Konferencës) Sisteme të qëndrueshme ushqimore dhe zona rurale & Mbrojtja
e biodiversitetit: Mbrojtja dhe restaurimi i ekosistemeve
Tema 1: Bujqësia e qëndrueshme dhe ruajtja e biodiversitetit në Kosovë

JAVA E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM NË KOSOVË (KSDW) 2021: REKOMANDIMET & PËRFUNDIMET

Diskutimet zgjeruan dhe lehtësuan diskutimin midis akterëve duke theksuar Marrëveshjen
e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, duke promovuar rëndësinë dhe përfitimet e prioritizimit të zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë dhe rajon, duke identifikuar boshllëqet e
sektorëve dhe duke ofruar rekomandime për akterët drejt zbutjes së sfidave.
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Rekomandimet konkrete që dolën nga këto diskutime do të përdoren si bazë për organizatat
partnere që të vazhdojnë të avokojnë për çështje të qëndrueshmërisë përgjatë gjithë vitit të
ardhshëm. Rekomandimet e këtij edicioni janë paraqitur më poshtë për çdo ditë të konferencës dhe paneli diskutues.

Rekomandimet e paneleve diskutuese

Qëllimi kryesor i këtij paneli ishte që të lehtësonte diskutimin midis akterëve në lidhje me
tranzicionin e drejtë të energjisë të vendeve që varen nga qymyri për prodhimin e energjisë
dhe të inkurajojë progresin e tyre drejt kalimit në një miks të gjelbër të energjisë dhe
transpozimit të politikave kombëtare me acquis të BE -së. Tranzicioni i drejtë i energjisë, si
një proces në vetvete, është mjaft i rëndësishëm për Kosovën duke pasur parasysh
përqindjen e lartë të prodhimit të energjisë që vjen nga termocentralet me qymyr dhe
numrin e lartë të punonjësve që punojnë në këtë sektor.
Rekomandimet konkrete që dolën nga ky diskutim janë paraqitur më poshtë.

Rekomandimet:
1. Përpara vendosjes së targeteve të reja, duhet të bëhet një analizë e çmimeve e cila
u mundëson politikëbërësve të vlerësojnë se cili do të jetë çmimi i energjisë në të
ardhmen. Politikat duhet të jenë gjithëpërfshirëse, që do të thotë se investimet dhe
objektivat duhet të marrin parasysh çmimin përfundimtar të vendosur si për
qytetarët, ashtu dhe për komunitetin e biznesit.
2. Instrumentet e politikave mbi efiçiencën e energjisë që janë duke u zbatuar
aktualisht duhet të zgjerojnë fushëveprimin e tyre, siç janë programet e Fondit të
Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (FKEE), në mënyrë që të ulin konsumin e energjisë.
Duhet të punohet më shumë në lidhje me zgjerimin e portofolit të FKEE, i cili është i
lidhur me parimin ‘ndotësi paguan’.
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(Dita 1) Dekarbonizimi: Klima, energjia dhe mobiliteti
Paneli i parë diskutues: “Rruga e Ballkanit drejt një tranzicioni të drejtë të energjisë”
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3. Kapacitetet e ngrohjes qendrore (me ose pa kogjenerim) duhet të rriten. Në këtë rast, kapacitetet
ekzistuese të qarkut të ngrohtores qendrore në Prishtinë duhet të zgjerohen, krahas
funksionalizimit të qarkut të ngrohtores në Gjakovë. Gjithashtu, një projekt i tillë duhet të zbatohet
në të ardhmen në qytetet ku banon shumica e popullsisë.
4. Përveç kësaj, interkoneksioni me Shqipërinë dhe përafrimi i politikave dhe rregulloreve të tregut
mund të kontribuojë shumë në drejtim të kalimit në një sektor të gjelbër (veçanërisht pasi Shqipëria
mbështetet në prodhimin e hidrocentraleve). Si e tillë, mund të hartohet një strategji e përbashkët
energjetike midis Shqipërisë dhe Kosovës, përmes së cilës mund të mbështetet në disa nga
kapacitetet e Shqipërisë në mënyrë që Kosova të integrojë burimet e energjisë së ripërtëritshme në
miksin e saj të energjisë. Kjo mund të çojë në integrim brenda vendeve fqinje.
5. Për sektorin e energjisë së ripërtëritshme, kushtet teknike duhet të krijohen dhe barrierat
administrative duhet të hiqen, në mënyrë që kapacitetet ekzistuese dhe ato të ardhshme të mund
të zhvillohen me fonde të vogla. Duhet të krijohen kushte optimale për zhvillimin e kapaciteteve të
vogla të BRE-ve nga qytetarët dhe bizneset. Përveç krijimit të kushteve teknike dhe heqjes së
barrierave administrative për burimet e ripërtëritshme, Qeveria duhet të sigurojë skema
mbështetëse më konkurruese që janë vendimtare për ofrimin e mundësive që ky sektor të
zhvillohet natyrshëm.

JAVA E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM NË KOSOVË (KSDW) 2021: REKOMANDIMET & PËRFUNDIMET

6. ‘Konsumatorët me vetkonsum’ duhet të inkurajohen që të investojnë në mënyrë që të ulin
kërkesën për energji, të zgjerojnë si decentralizimin ashtu edhe diversifikimin e prodhimit dhe të
rrisin mirëqenien e qytetarëve duke promovuar pjesëmarrjen dhe demokracinë e gjelbër. Një kalim
nga matja kWh për kWh në kontratë të shitjes së energjisë është i nevojshëm për të promovuar
investimet në kapacitetet rezervë dhe më shumë konkurueshmëri të çmimeve.
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7. Një qasje holistike duhet të përdoret sa herë që planifikohet strategjikisht për procesin e
tranzicionit të energjisë. Do të përcaktohet një rrugë e qartë për të arritur dekarbonizimin duke
siguruar furnizim të qëndrueshëm dhe të sigurt me energji me çmimin më të ulët të mundshëm.
Në këtë drejtim, deri në fund të këtij viti, Kosova duhet të miratojë një strategji të re të energjisë, në
të cilën do të angazhohet qartë për dekarbonizimin në përputhje me angazhimet e Bashkimit
Evropian dhe Marrëveshjes së Sofjes.
8. Konsultimet publike duhet të shfrytëzohen plotësisht duke inkurajuar pjesëmarrjen e të gjitha
palëve të interesuara. Kjo siguron përfshirjen e të gjitha palëve në një proces të drejtë të tranzicionit
të energjisë.
9. Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve duhet të punojnë së
bashku drejt krijimit të fondit për konsumatorët në nevojë dhe të mbështesin shërbimet e energjisë
për ta.
10. Bllok tarifat të bazuara në konsum mund të riprezantohen të cilat ulin konsumin e energjisë dhe
ndryshojnë sjelljen e konsumatorit.
11. Të zbatohet parimi ‘ndotësi paguan’, veçanërisht në Kosovë ku ka ende kompani të mëdha që
nuk paguajnë për ndotjen që shkaktojnë nëpërmjet aktiviteteve të tyre ekonomike. Kjo gjithashtu
duhet të rregullohet përmes një sërë ligjesh, së bashku me trajtimin e çështjes së proporcionalitetit
të të hyrave të dedikuara tatimore në financat publike të Kosovës.
12. Duhet të ketë një kod ndërtimi në Kosovë që do të integrojë të dyja, kërkesën për minimumin e
efiëiencës së energjinë dhe etiketimin e konsumit të energjisë, me qëllim promovimin e
performanceës së energjisë në ndërtesa. Për më tepër, ekziston një nevojë e madhe për të pasur
një numër më të madh të auditorëve të energjisë, një koordinim mes Ministrisë së Ekonomisë dhe
Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, dhe ofrimit të trajnimeve përmes qendrave të

aftësimit profesional për një listë profesionesh lidhur me efiçiencën e energjisë dhe burimet e
ripërtëritshme të energjisë, etj.
13. Ligji për Burimet e Ripërtëritshme duhet të miratohet këtë vit. Ligji do të sqaronte kompetencat
ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, kompetencat e
institucioneve të nivelit lokal dhe përgjegjësitë e të gjitha institucioneve publike. Për më tepër, ligji
do të reformonte skemat ekzistuese mbështetëse për të lehtësuar kalimin nga mbështetja
konvencionale në një sistem i bazuar në konkurrencë.
14. Funksionalizimi i One Stop Shop me qëllim që ai të shërbejë, jo vetëm si një platformë në të
cilën investitorët marrin informacion, por edhe një vend i cili do të ndihmojë investitorët me
përgatitjen e dokumentet, marrjen e licencave dhe lejeve, etj.
15. Kosova duhet të krijojë një mekanizëm monitorues dhe llogaritës për emetimet e CO2. Përveç
kësaj, të dhënat e mbledhura duhet të raportohen rregullisht në dhe përmes Agjencisë së
Statistikave të Kosovës.
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16. Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) duhet të udhëheqë përpjekjet që kalojnë drejt një të
ardhme më të gjelbër. Kjo mund të arrihet shumë përmes bashkëpunimit me bizneset e gjelbra
dhe përparimit gradual në këtë tranzicion.
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Paneli i dytë diskutues: “Digjitalizimi i efiçiencës së energjisë:
Mundësitë dhe sfidat për Kosovën”

Qëllimi kryesor i këtij panel diskutues ishte që të siguronte njohuri mbi zhvillimet më të reja
brenda sektorit të energjisë, përkatësisht digjitalizimit të efiçiencës së energjisë. Ky proces
mundëson shfrytëzimin dhe menaxhimin e mençur të burimeve në qendër të të cilave
është teknologjia dhe inovacioni që çon drejt zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit. Efiçienca
e energjisë në ditët e sotme njihet si një burim energjie në vetvete.

JAVA E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM NË KOSOVË (KSDW) 2021: REKOMANDIMET & PËRFUNDIMET

Më poshtë janë disa nga rekomandimet e panelit diskutues.
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Rekomandimet:
1. Edhe pse softueri është i disponueshëm në ditët e sotme në Kosovë për digjitalizimin e efiçiencës së energjisë, udhëzimet administrative duhet të mbështesin edhe
këtë komponent të sektorit. Prandaj, aspekti legjislativ dhe normativ duhet të
plotësohet.
2. Menaxhimi i energjisë duhet të mbështetet përmes investimeve në digjitalizimin e
efiçiencës së energjisë dhe përmes pajisjes së konsumatorëve me matës të zgjuar
dhe materiale informuese, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të marrin pjesë aktivisht në zvogëlimin e konsumit.
3. Në fushën e digjitalizimit të sektorit të efiçiencës së energjisë, vëmendje duhet t'i
kushtohet sigurisë kibernetike dhe mbrojtjes së të dhënave.
4. Duhet të ketë më shumë përpjekje për ngritjen e vetëdijes. Shkollat luajnë një rol
vendimtar në formimin e mendësisë së të rinjve në drejtim të ruajtjes dhe kursimit të
energjisë, gjë që rrit njëkohësisht ndërgjegjësimin për mbrojtjen e mjedisit. Për të
arritur një rezultat më të shpejtë në këtë drejtim, niveli qendror dhe ai politik luan një
rol kryesor në avancimin e sektorit të efiçiencës së energjisë.
5. Duhet të ketë sisteme të qarta të mbledhjes së të dhënave të cilat mundësojnë
mirëmbajtjen e platformave që mbështesin digjitalizimin e sektorit të efiçiencës së
energjisë.

(Dita 2) Ekonomia Qarkore: Prodhimi dhe konsumi i qëndrueshëm &
Largimi i ndotjes nga ajri, uji dhe toka

Pandemia COVID-19 ka krijuar një situatë të paparashikuar, duke rezultuar në gjenerimin e
sasive të mëdha të mbeturinave medicinale. Qëllimi kryesor i këtij paneli diskutues ishte
lehtësimi i dialogut për minimizimin e efekteve të rrezikshme të mbetjeve medicinale në
mjedis dhe shëndetin publik dhe inicimi i hapave të parë drejt trajtimit adekuat të këtyre
mbeturinave, i cili do të jetë një përpjekje e përbashkët midis nivelit kombëtar dhe atij lokal.
Ky panel diskutues mblodhi akterët, si Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe
Infrastrukturës, Agjencinë e Mbrojtjes së Mjedisit të Kosovës (AMMK), Kompaninë Rajonale të
Mbeturinave Ambienti dhe ekspertë ndërkombëtarë të menaxhimit të mbeturinave
medicinale.

Rekomandimet:
1. Një plan kombëtar i detajuar i menaxhimit të mbeturinave medicinale duhet të
hartohet nga niveli qendror, Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Mjedisit,
Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, e ndjekur nga një plan veprimi për të
minimizuar ndikimet negative në mjedis dhe shëndetin publik nga mbeturinat
medicinale. Ky plan veprimi duhet të përfshijë aktivitete të detajuara për zbatim,
përfshirë implikimet buxhetore.
2. Menaxhimi i mbeturinave medicinale duhet të konsiderohet si një nga prioritetet
kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit
Hapësinor dhe Infrastrukturës për vitet e ardhshme. Numri i inspektorëve dhe stafit
duhet të rritet për të përmirësuar situatën me mbeturinat medicinale në terren.
3. Nivelet e rritura të koordinimit midis institucioneve të nivelit qendror dhe lokal
dhe agjencive duhet të vendosen në mënyrë që mbeturinat medicinale të trajtohen
siç duhet. Ministria e Shëndetësisë duhet të udhëheqë procesin.
4. Rritja e fushatave ndërgjegjësuese është e nevojshme në mënyrë që qytetarët të
informohen për ciklin dhe procesin e menaxhimit të mbeturinave medicinale.
Përfshirja e qytetarëve në këtë proces është shumë e rëndësishme për shkak të
ndikimeve të rrezikshme nga mbeturinat e patrajtuara medicinale në shëndetin
publik, ndaj të cilave qytetarët mund të ekspozohen.
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Paneli i parë diskutues: “Menaxhimi i mbeturinave medicinale në Kosovë gjatë pandemisë”
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Paneli i dytë diskutues:
“Ekonomia qarkore: Mundësitë për rritje ekonomike dhe punësim”
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Kosova karakterizohet me një ekonomi lineare, e ndërtuar mbi modelin
‘marr-bëj-përdor-hedh’, duke çuar në sasi të mëdha të mbeturinave, ndotjes dhe
konsumimit të burimeve të fundme natyrore. Ky model ekonomik, i shoqëruar me sasi të
mëdha të mbeturinave të gjeneruara, menaxhim jo të duhur të mbeturinave dhe
infrastrukturë të riciklimit, paraqet një kërcënim serioz për mjedisin, biodiversitetin dhe
shëndetin publik. Prandaj, ekziston një nevojë urgjente për ta rimenduar sistemin. Në botë,
ekonomia qarkore njihet si një model premtues për adresimin e sfidave mjedisore që
rrjedhin nga menaxhimi jo adekuat i mbeturinave, pasi imiton ciklin e natyrës dhe gjithçka
menaxhohet në qarqe të mbyllura. Qëllimi kryesor i këtij paneli diskutues ishte identifikimi
i mundësive dhe sfidave për Kosovën në aspektin e ekonomisë qarkore dhe ku ai është
aktualisht. Paneli ishte i përbërë nga përfaqësues nga sektori publik, sektori privat,
komuniteti i donatorëve dhe shoqëria civile.

Rekomandimet:
1. Institucionet e nivelit qendror duhet të fillojnë të publikojnë statistika të sakta mbi
mbeturinat dhe deponitë ekzistuese në Kosovë. Infrastruktura e duhur për ndarjen,
trajtimin dhe riciklimin e mbeturinave janë nevojat kryesore për kalimin drejt ekonomisë qarkore.
2. Procedurat e mbingarkuara duhet të thjeshtohen dhe duhet të krijohen mekanizma adekuatë (p.sh. Sistemi i Rimbursimit të Depozitave, Përgjegjësia e Zgjeruar e
Prodhuesit) në mënyrë që të sigurohet rikuperimi i burimeve dhe menaxhimi i mbeturinave në qarqe të mbyllura.
3. Qeveria duhet të krijojë politika të duhura që adresojnë një varg sektorësh (përfshirë eksportin dhe importin e mallrave) dhe të sigurojë stimuj për të lehtësuar
zhvendosjen drejt ekonomisë qarkore veçanërisht për sektorin privat.
4. Legjislacioni primar dhe sekondar duhet të harmonizohen më tej me standardet e
BE-së, duke siguruar zbatueshmërinë në kontekstin e Kosovës. Politikat dhe ndryshimet ligjore duhet të zhvillohen në dialog të ngushtë dhe bashkëpunim me
sektorin privat dhe akterët e tjerë.
5. Mekanizmat e zbatimit duhet të forcohen, dhe sektori privat duhet të marrë përgjegjësinë e tyre në përputhje me parimin ‘ndotësi paguan’.

7. Nevojitet një qasje sistemike për të përfshirë të gjithë akterët përkatës. Bashkëpunimi midis sektorit privat dhe atij publik duhet të forcohet pasi kalimi drejt ekonomisë
qarkore është një mundësi e madhe për zhvillimin ekonomik dhe punësimin.
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6. Inovacioni, Hulumtimi dhe Zhvillimi duhet të kenë përparësi për të siguruar një
mjedis më të mirë operimi, duke përfshirë dizajnimin dhe prodhimin e qëndrueshëm të mallrave dhe shërbimeve.
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(Dita 3) Sisteme të qëndrueshme ushqimore dhe zona rurale &
Mbrojtja e biodiversitetit: Mbrojtja dhe restaurimi i ekosistemeve
Paneli diskutues: “Bujqësia e qëndrueshme dhe ruajtja e biodiversitetit në Kosovë”
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Qëllimi kryesor i këtij paneli diskutues ishte të siguronte njohuri mbi mënyrat se si të
integrohen praktikat dhe politikat e qëndrueshme në bujqësi dhe biodiversitet. Për më tepër,
ai synonte të nënvizonte qasjet se si të inkurajohet bujqësia e gjelbër, duke mbrojtur
njëkohësisht biodiversitetin në Kosovë. Paneli përfshiu gjithashtu një perspektivë të grupeve
të bashkësive etnike në Kosovë, të cilët kanë qenë shumë të përfshirë në bujqësinë e
qëndrueshme.
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Rekomandimet:
1. Një nga reformat kryesore strukturore për politikën bujqësore duhet të jetë konsolidimi i tokës dhe fermentimi i tokave të fermave. Nevojiten më shumë përpjekje për
avokim për të trajtuar konsolidimin e tokës përmes dokumenteve strategjike që janë
brenda Programit të Reformës Ekonomike dhe Agjendës së Reformës të BE-së.
2. Duhet të ekzistojë mbledhja e rregullt e të dhënave dhe konsolidimi i tyre në një
bazë të të dhënave, e cila kontribuon në zbatimin e politikave të duhura. Në këtë
mënyrë bujqësia dhe biodiversiteti i qëndrueshëm integrohen krah për krah me
hartimin e politikave.
3. Mbrojtja e biodiversitetit duhet të integrohet në programet shkollore dhe aktivitetet
me qëllim të ndërgjegjësimit të brezave të rinj duhet të intensifikohen.
4. Inspektimet mjedisore duhet të fuqizohen për të rritur raportimin e krimeve
mjedisore, si dhe efikasitetin e sistemit juridik për procesimin efektiv dhe në kohë të
rasteve.
5. Kontrolli i përdorimit të pesticideve në tokat bujqësore dhe ofrimi i edukimit/programeve të duhura për ngritjen e kapaciteteve për fermerët mbi bujqësinë e
qëndrueshme duhen të vihen në dispozicion.

Një pjesë plotësuese e ngjarjeve kryesore ishin ngjarjet paralele të organizuara në
pjesën e dytë të KSDW 2021. Këto aktivitete u krijuan me synim të rritjes së
ndërgjegjësimit të përgjithshëm për zhvillimin e qëndrueshëm dhe inkurajimin e
veprimeve publike në këtë drejtim.
Ngjarjet paralele u organizuan nga secila organizatë partnere, megjithatë, KSDW
2021 mirëpriti gjithashtu ngjarje paralele të propozuara dhe zbatuara nga partnerët e
jashtëm, siç janë misionet diplomatike në Kosovë, organizatat ndërkombëtare, etj.
Të gjitha ngjarjet paralele të organizuara dhe organizata përkatëse zbatuese janë
paraqitur më poshtë.

Zbatuar nga organizatat partnere:
Takimet e Gjelbëra të Mëngjesit
Duke synuar që të mblidhte sa më shumë anëtarë nga komuniteti rajonal, përfshirë këtu
deputetë, aktivistë mjedisor dhe OShC-të, EUSR zbatoi të ashtuquajturat Takimet e Gjelbëra
të Mëngjesit. Për 4 ditë rresht, Takimet e Gjelbëra të Mëngjesit diskutuan temat e listuara më
poshtë:
Takimi i parë i Gjelbër i Mëngjesit Demokracia e Gjelbër &
Tranzicioni i Energjisë
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Takimi i dytë i Gjelbër i Mëngjesit Ekonomia Qarkore:
Riciklimi & Rikuperimi
i burimeve
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Takimi i tretë i Gjelbër i Mëngjesit Bujqësia, prodhimi ushqimor
dhe biodiversiteti:
Impakti i rajonit në klimë

Takimi i katërt i Gjelbër i Mëngjesit Largimi i ndotjes nga
ajri, uji dhe toka:
Inkurajimi i veprimeve
të shpejta drejt zbutjes
së niveleve të ndotjes

Qëllimi kryesor i këtyre takimeve ishte që ato të shërbenin si një platformë ku u lehtësua një
dialog rajonal midis anëtarëve të komunitetit rajonal për të shkëmbyer përvoja në lidhje me
kuadrin e zhvillimit të qëndrueshëm brenda vendeve të tyre, veçanërisht duke u fokusuar në
Agjendën e Gjelbër. Ky bashkëveprim besohet të ndihmojë të gjithë 6 vendet e Ballkanit
Perëndimor në bashkëpunimin e përbashkët drejt avancimit të Agjendës së Gjelbër në rajon.
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Për më tepër, gjatë Takimeve të Gjelbëra të Mëngjesit, deputetët, përfaqësuesit e
Delegacioneve të BE-së dhe OShC-të patën mundësinë të informohen mbi pikëpamjet e
tyre përkatëse mbi rrugët e ardhshm të mundshme për të udhëhequr progresin në
tranzicionin e drejtë energjetik, ekonominë qarkore, bujqësinë dhe biodiversitetin dhe
largimin e ndotjes/rehabilitimin e burimeve të jetës, si ajri, uji dhe toka.
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Fjalimet e Gjelbëra
Për edicionin e dytë me radhë, Fjalimet e Gjelbëra u rikthyen me fjalime dedikuar qytetarëve
në përgjithësi duke angazhuar personalitete të shquara nga sfera politike dhe publike për të
dhënë fjalime motivuese që promovojnë nisma dhe qasje institucionale të gjelbra.
Këtë vit, fjalimi i parë i Fjalimeve të Gjelbra ishte ai i Presidentes së Republikës së Kosovës,
Sh.S. Vjosa Osmani-Sadriu. Në këtë episod të Fjalimeve të Gjelbëra, i cili u transmetua në
kanalin televiziv kombëtar, Kohavision, dhe u transmetua drejtpërdrejt në rrjetet sociale të
KSDW dhe Balkan Green Foundation, Presidenti nënvizoi nevojën për të ndërmarrë veprime
të menjëhershme në mënyrë që të ruajmë mjedisin tonë për brezat e ardhshëm. Përderisa
Kosova tashmë ka njohuri dhe kapacitet për të adresuar çështjet mjedisore, u bë e qartë se
ekziston një nevojë e madhe për të punuar më tej në planifikimin strategjik për të avancuar
kornizat kombëtare në dobi të mjedisit më të gjelbër dhe më të pastër.

Ne kemi të ardhmen tonë në duart tona. Ne gjithashtu kemi
mënyrat dhe mjetet për ta bërë këtë siç duhet. Ne kemi njohuri
dhe kapacitet. Ne gjithashtu kemi nevojë për ambicie dhe
përkushtim. Ne kemi nevojë për orientim dhe planifikim strategjik.
Nga ana institucionale, vullneti është më i madh se kurrë, sepse ne
me të vërtetë e kuptojmë rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. Por, në
këtë udhëtim ne kemi nevojë për TY mbi të gjitha!
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Vjosa Osmani-Sadriu
Presidente e Republikës së Kosovës
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Episodi i dytë i Fjalimeve të Gjelbëra ishte një fjalim i mbajtur nga Kryetari i Kamenicës,
Qëndron Kastrati, fjalimi i të cilit u përqëndrua në nxjerrjen në pah të punës së bërë në nivel
komunal në lidhje me avancimin e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm, ndërsa theksoi
rëndësinë e kontributit të veprimeve të tilla në një shkallë më të madhe kombëtare. Gjatë
këtij episodi, u theksua nevoja për të investuar në projekte që promovojnë efiëiencën e
burimeve, iniciativat miqësore me mjedisin dhe veprimet publike në avantazhin e
përgjithshëm të mjedisit.

Veprimi lokal është një parakusht për një zhvillim të mirëfilltë dhe
të qëndrueshëm global. Efekti global ndihet së pari në nivelin lokal.

Qëndron Kastrati
Kryetari i Kamenicës

Të dyja këto episode të Fjalimeve të Gjelbëra, të zbatuara nga Balkan Green Foundation,
mund të gjenden në llogarinë e KSDW në Facebook dhe platformën virtuale
ksdw.rks-gov.net.

Dita Botërore e Mjedisit (5 qershor)

Për të shënuar Ditën Botërore të Mjedisit, INDEP së bashku me EUSR, BGF dhe Komunën e
Prishtinës organizuan ngjarje ndërgjegjësuese gjatë gjithë ditës. Aktiviteti i parë u zhvillua në
qendrën e qytetit të Prishtinës, konkretisht në Sheshin Zahir Pajaziti, ku kishte shumë lojëra
të krijuara për të rritur ndërgjegjësimin e fëmijëve për të mbrojtur mjedisin. Këto lojëra
përfshinin punëtori pikture me elementë të mjedisit, krijimin e parkut imagjinar të fëmijëve
dhe përgatitjen e terrariumeve të tyre gjatë mbikëqyrjes së ekipit të KSDW.

Një pjesë e rëndësishme e kësaj dite ishin fjalimet që individët me ndikim në sferën e zhvillimit të qëndrueshëm mbajtën para audiencës. Këto fjalime inkurajuese të shkurtra lanë më
shumë për të menduar tek qytetarët duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit.
Personalitete si Përfaqësuesi Special Evropian në Kosovë, Koordinatorja e Zhvillimit e
OKB-së dhe Zëvendësministrja e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, mes
shumë të tjerëve nga komuniteti i donatorëve dhe OSHC-ve, dëshmuan edhe një herë se ata
janë të vendosur të punojnë në drejtim të krijimit dhe mirëmbajtjes së një mjedisi që është e
gjelbër dhe mbështet shëndet të mirë publik.
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Përveç organizimit të lojërave zbavitëse për fëmijët, KSDW promovoi edhe biznese vendore
me përgjegjësi korporative, përkatësisht çanta të ripërdorshme nga Arlinda Murtezi, Mia
Bags Handcrafted, Kompostopia & Botanica LLC. Qytetarët patën mundësinë të ndalen
pranë shtandeve ku ekspozoheshin produktet. Secila prej bizneseve dha informacion në
lidhje me produktet e tyre, procesin e prodhimit duke promovuar parimet e
qëndrueshmërisë në biznes.
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Krahas këtyre aktiviteteve, në mesditë, filloi xhiroja me biçikleta nga vendndodhja e njejtë në
Sheshin Zahir Pajaziti. Udhëtimi 40-minutësh u organizua së bashku me Marakli t’Biciklave
dhe Komunën e Prishtinës. Ky aktivitet mirëpriti të gjithë qytetarët e interesuar dhe promovoi
përdorimin e mjeteve të pastra të transportit dhe largimin nga automjeteve që lirojnë CO2
dhe ndotin mjedisin në përgjithësi.
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Njëkohësisht, në qytete të tjera, partnerët e jashtëm që i’u bashkuan KSDW mbajtën aktivitete
që ishin në përputhje me ato të mbajtura në kryeqytet. Si i tillë, EULEX-i, UNMIK-u, në bashkëpunim me Let’s Do It Kosova, mbajtën një aktivitet pastrimi në komunën e Janjevës.
Ndërsa, UN Habitat organizoi ‘Qytetet e Gjelbërta në Lëvizje’ në të cilën ngjarje ata zhvilluan
një xhiro me biçikleta në Mitrovicën e Jugut dhe në të njëjtën kohë publikuan ‘Udhëzimet e
Qëndrueshme të Lëvizshmërisë Urbane të Mitrovicës së Jugut’.

Kinemaja me biçikleta
Për të përmbyllur shënimin e Ditës Botërore të Mjedisit, INDEP në partneritet me Komunën
e Prishtinës dhe Marakli t’Biciklave organizuan ‘Kinemanë me biçikleta’. Në mbrëmjen e 5
qershorit, më shumë se 50 njerëz u mblodhën për të parë filmin "Bikes vs. Cars", i cili trajtoi
përfitimet e çiklizmit dhe dëmet që sjellin në mjedis automjetet.
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Kjo ngjarje synoi të rrisë ndërgjegjësimin e përgjithshëm mbi nevojën për të ndryshuar
sjelljet individuale nga zgjedhjet tona të përditshme, të cilat në një mënyrë ose në një
tjetër, kanë ndikim në mjedis. Ngjarja u mbështet dhe sponsorizua gjithashtu nga Dokufest
dhe Rugove.
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Pastrimi i lagjeve në Zveçan dhe Mitrovicën Veriore
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Ngjashëm me aktivitetin në Janjevë, në pjesën e parë të qershorit, EUSR kishte organizuar
një aktivitet pastrimi në Zveçan dhe Mitrovicën Veriore. Në këtë aktivitet, stafi i organizatës
bashkoi forcat për të kryer një aktivitet që frymëzon veprim të përbashkët të komunitetit që
rezulton në një mjedis më të gjelbër dhe më të pastër. Kjo demonstroi edhe një herë se sa e
rëndësishme është për secilin prej nesh mbrojtja dhe ruajtja e mjedisit.
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Seri e paneleve diskutuese në internet
Përveç mbajtjes së paneleve diskutuese në format hibrid, partnerët e KSDW kanë organizuar
edhe panele diskutuese të tjera online mbi çështje të caktuara që prekin tranzicionin e
energjisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Temat e këtyre diskutimeve online ishin siç shihen
më poshtë:
1. Qëndrueshmëria korporative nga një perspektivë praktike (zbatuar nga GIZ Kosova dhe
Corporate Sustainability Handprint Group - në bashkëpunim me Rrjetin CSR Kosovë),
2. Zhvillimi i Tregjeve të Karbonit: Taksa e Karbonit në Kosovë dhe në vendet fqinje
(zbatuar nga INDEP),

Rezultati kryesor i këtyre diskutimeve ishte që të sigurohej një perspektivë evropiane nga
institucionet kryesore që monitorojnë dhe angazhohen në tranzicionin e energjisë në
rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kjo mbështeti procesin dhe pasuroi me njohuri institucionet
vendore të përfshira aktualisht në procesin e tranzicionit të drejtë energjetik.
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3. Efiçienca e Energjisë dhe Tregu i Punës në Kosovë (zbatuar nga GIZ Kosova).
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Publikimi i raportit të punëtorisë online mbi
Ekonominë Rrethore
Si pjesë e angazhimit të tyre në KSDW, GIZ Kosova së bashku me Open Data Innovation
(një OJQ lokale) organizuan një punëtori online kushtuar tërësisht të rinjve mbi
ekonominë qarkore. Punëtoria ‘Into the wild’ (nën sloganin Mendo, Ndrysho, Zbulo) u
prezantoi pjesëmarrësve konceptet e ekonomisë qarkore.
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Punëtoria synonte të rrisë ndërgjegjësimin mbi praktikat e qëndrueshme, menaxhimin e
mbeturinave, minimizimin e mbeturinave dhe mbetjet organike duke përdorur Metodologjinë e Mendimit të Dizajnit. Sesion i rëndësishëm i këtij seminari ishte sfida e titulluar
‘Si mund të rrisim ndërgjegjësimin mbi praktikat e qëndrueshme të menaxhimit të mbeturinave?’.
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Në fund të punëtorisë, pjesëmarrësit u pajisën me çertifikata dhe u përgatit një raport
mbi punëtorinë i cili mund të gjendet në faqen e KSDW në Facebook.

Vizitë në Grup të Mbyllur në Parkun e Blinajës

Përveç që mësuan më shumë për llojet dhe numrin e specieve të pranishme në parkun
e Blinajës, gjatë vizitës së tyre, fëmijët u përfshin në lojëra, të tilla si kuize, pyetjet e të
cilave lidheshin me mjedisin në përgjithësi. Fëmijët patën mundësinë të marrin libra nga
organizatorët si shpërblim për përgjigjet e sakta. Udhëtimi ishte 2 orë i gjatë gjatë të cilit
u shijuan shtigjet e Parkut të Blinajës.
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Një target grup i rëndësishëm i KSDW mbetet ai i të rinjve. Si i tillë, në kuadër të këtij
edicioni, Balkan Green Foundation ka organizuar vizitë në terren në Parkun Kombëtar të
Blinajës. Në këtë vizitë, 20 fëmijë patën rastin të vizitojnë Blinajën dhe të mësojnë nga
institucionet kombëtare dhe zyrtarët përgjegjës për rëndësinë që ka parku, si një simbol
kombëtar për ruajtjen e vlerave natyrore, jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë rajonin.
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Video produksion i ndërtesës me zero konsum të energjisë
të GIZ Kosova
Duke marrë parasysh rëndësinë e zvogëlimit të emetimeve të CO2 përmes investimit në
masat e efiçiencës së energjisë, GIZ Kosova ka prodhuar një video në të cilën efiçenca e
energjisë dhe ndërtesa me zero konsum të energjisë i prezantohet publikut. Kjo video nxjerr
në pah përgjegjësitë dhe detyrimet e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës për transpozimin e EPBD (Direktiva e Performancës Energjetike të Ndërtesave) dhe
përparësitë e investimit në masat e efiçiencës së energjisë dhe BRE.
Përveç prodhimit të videove, grupi i Inovacionit në GIZ gjithashtu ka organizuar një panel
diskutimi në internet me temë "Përmirësimi i efiçiencës së energjisë në ndërtesa me fokus
në standardet e ndërtesave me zero konsum të energjisë". Ngjarja theksoi nevojën për të
përmirësuar efiçiencën e energjisë në ndërtesa duke zbatuar standarde të avancuara të
efiçiencës së energjisë.
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Z. Servet Spahiu nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës theksoi
përgatitjet e nivelit qendror në ndërmarrjen e të gjitha reformave të nevojshme në nivel
politikash, ndërsa znj. Krenare Shkodra nga Komuna e Prishtinës theksoi nevojën për ngritjen e kapaciteteve në nivel lokal për të monitoruar zbatimin e standardeve të efiçiencës së
energjisë në ndërtesa. Një analizë e plotë u sigurua nga z. Kemal Lojo - Inxhinier Mekanik
dhe ekspert i Efiçiencës së Energjisë, mbi zbatimin e standardeve të ndërtesave me zero
konsum të energjisë në zyret e reja të GIZ në Prishtinë, ndërsa ai gjithashtu dha mësimet e
nxjerra për Kosovën nga zbatimi i standardeve të ndërtesave me zero konsum të energjisë
në Kroaci. Një përmbledhje e mbështetjes së GIZ në Turqi në zhvillimin e modelit të ndërtesave me zero konsum të energjisë sigurua nga z. Cihan Kayaçetin.
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Më poshtë janë disa nga pikat kryesore të ngjarjes:
1. Situata aktuale dhe potenciali i ndërtesave me zero konsum të energjisë në Kosovë
2. Zbatimi i detyrimeve të dakorduara në Traktatin e Komunitetit të Energjisë të BE-së
3. Trajnimi dhe çertifikimi i ekspertëve të efiçiencës së energjisë në Kosovë është
i rëndësishëm
4. Standardet e ndërtesave me zero konsum të energjisë duhet të adaptohen,
nuk ka një zgjidhje që i përshtatet të gjithëve
5. Ngritja e vetëdijes në publik për standardet e ndërtesave me zero konsum të energjisë

Zbatuar nga organizatat partnere të jashtme:
Lansimi i "Sfidës së Mbetjeve të Ushqimit" me UNDP dhe
Qendrën për Inovacion në Kosovë (ICK)
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Një nga ndotësit më të mëdhenj të mjedisit mbetet mbeturinat e ushqimit. Për të zvogëluar
këtë ndotës, kërkohet një planifikim më i mirë i materialeve, porcioneve, mënyrës së
porositjes, ndër shumë të tjera. Duke pasur parasysh këtë, UNDP dhe ICK organizuan dhe
nisën nën KSDW për herë të parë "Sfidën e Mbetjeve të Ushqimit". Kjo sfidë do të jetë një
aktivitet 1-mujor gjatë të cilit problemi i mbeturinave të ushqimit do të trajtohet gjatë
angazhimit të sektorit të gastronomisë.
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Paraqitje e shpejtë & Punëtori e hapur me Ambasadën
Franceze në Kosovë dhe DYVO
Duke synuar reduktimin e gjenerimit të mbeturinave, DYVO, një biznes vendor që dizajnon
dhe prodhon produkte nga mbetjet e plastikës, me mbështetjen e Ambasadës Franceze në
Kosovë, organizoi paraqitjen e shpejtë dhe punëtorinë e hapur në Prishtinë.
Ngjarja përfshinte disa aspekte të punës së tyre. Si të tillë, me mbërritjen e pjesëmarrësve ata
organizuan një kuiz të përgjithshëm në lidhje me përdorimin e plastikës, duke peshuar çdo
objekt plastik që mbante pjesëmarrësi. Për më tepër u luajtën dokumentarë që rrisin ndërgjegjësimin në këtë drejtim, ekspozitë që portretizon informacionin se si prodhohet plastika
dhe llojet e saj, punëtori për fëmijët që me plastikën tashmë të disponueshme mund të
ndërtonin lodra specifike, dhe së fundi dyqan ‘pop-up’ të DYVO.
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Duke marrë parasysh që organizatorët synonin të targetonin të rinjtë, ngjarja u mbajt në
hapësirën kulturore të Termokiss, i cili vizitohet shpesh nga të rinjtë.
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Paraqitja e historive të suksesit për Planet e Veprimit Komunal
të Efiçiencës së Energjisë me Asociacionin e Komunave
të Kosovës
Si pjesë e KSDW 2021, Asociacioni i Komunave të Kosovës organizoi një takim diskutimi me
zyrtarët komunal të energjisë dhe përfaqësues të tjerë nga institucionet, përkatësisht Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë dhe
Projekti i Energjisë i Kosovës brenda GIZ Kosova.
Ky takim shërbeu si një platformë ku Planet Komunale të Veprimit për Efiçiencën e Energjisë
(MEAP) u diskutuan mes zyrtarëve të energjisë, të tilla si identifikimi i mundësive dhe sfidave
të MEAP, aplikimet në Fondin e Efiçiencës së Energjisë, harmonizimi i planeve të tilla me
Planin Kombëtar të Energjisë dhe Klimës (PKEK), etj.
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Takimi u organizua nga AKK dhe u mbështet nga GIZ Kosova.
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Rezultatet dhe përfundimi i KSDW 2021

Pas 2 javësh intensive, KSDW 2021 i përfundoi aktivitetet e saj më 11 qershor. Sidoqoftë,
KSDW mbetet e përkushtuar për të organizuar vazhdimisht ngjarje që rrisin ndërgjegjësimin
e publikut për mbrojtjen e mjedisit përgjatë gjithë vitit.
Ndërsa synonte të arrinte objektivat e përcaktuara përmes aktiviteteve të dizajnuara, KSDW
2021 arriti të:
1. Përmirësimi i dialogut publik për zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë dhe rajon
dhe inkurajimi i zbatimit më të shpejtë të Agjendës së Gjelbër për Ballkanin
Perëndimor.
2. Sigurimi i koordinimit mes akterëve dhe inkurajimi i bashkëpunimit rajonal në
avancimin e kornizës të zhvillimit të qëndrueshëm.
3. Të ngritet njohuria e publikut të gjerë lidhur me zhvillimin e fundit të çështjeve që
kanë të bëjnë me zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë dhe rajon.
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4. Arritja e një niveli më të gjerë të ndërgjegjësimit të publikut në rajon në lidhje me
zhvillimin e qëndrueshëm.
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Me përfundimin e edicionit të këtij viti, ky raport u përpilua për arsyen e vetme për të
demonstruar arritjet e KSDW 2021, gjegjësisht gjetjet nga diskutimet në panel, rezultatet e
ngjarjeve kryesore dhe paralele dhe hapat e mëtejshëm të institucioneve partnere. Të gjitha
këto detaje u përmblodhën në një dalje televizive më 16 qershor në Kanal 10. Për shkak se
temat e diskutuara në këtë edicion të KSDW ishin me interes të lartë publik, anëtarët e ekipit
të KSDW 2021 i paraqitën audiencës përfundimet e këtij edicioni përmes kanaleve mediatike.
Në këtë paraqitje në media, u njoftua finalizimi i KSDW 2021, së bashku me hapat dhe aktivitetet e ardhshme që organizatat partnere do të ndërmarrin në lidhje me avancimin e mëtejshëm të Agjendës së Gjelbër në Kosovë dhe vendet fqinje.

Paraqitjet në media
Për të arritur në masën më të madhe audiencën në lidhje me aktivitetet e zbatuara, KSDW
përdor kanalet e saj të komunikimit si Facebook (@KSDWeek) dhe uebfaqen (ksdw.rks-gov.net). Gjatë muajit të kaluar, përmes pranisë virtuale, KSDW 2021 arriti 110,149 përdorues dhe
43,472 angazhime. Prania online do të jetë një komponent i vazhdueshëm i KSDW përmes
të cilit komunikimi i vazhdueshëm dhe i rregullt në lidhje me situatën mjedisore dhe
kornizën e zhvillimit të qëndrueshëm do t'i komunikohet publikut në përgjithësi.
Nga ana tjetër, media tradicionale mbetet mjeti më i fortë i avokimit për prezantimin e rekomandimeve dhe përfundimeve që dalin nga edicionet e KSDW. Në këtë edicion, 6 paraqitje
në media u zhvilluan nga ekipi i KSDW. Këtu përfshihen gjithsej 5 paraqitje mediative në
kanalet televizive (debat i drejtpërdrejtë dhe biseda një me një), dhe 1 intervistë në radio e cila
shpalli konkretisht aktivitetet e Ditës Botërore të Mjedisit.
Kjo e fundit shërben krah për krah me praninë e KSDW edhe në mediat sociale në mënyrë
që të sigurohet që mesazhi të shpërndahet në mënyrë korrekte. Më poshtë janë vetëm disa
nga paraqitjet që ekipi i KSDW që ka bërë gjatë këtij edicioni.

RTK 1
Mirëmëngjesi Kosovë

KTV
SOT

Klan Kosova
7 Ditë me Panxhën
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ATV
Studio A me Adelina Hasanin
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Annex A: Programi i Javës së Zhvillimit të
Qëndrueshëm në Kosovë (KSDW) 2021
31 Maj 2021: Ngjarja lansuese
Vendi: Shkolla e Gjelbër, Prishtinë (Kosovë)
Pritja e pjesëmarrësve dhe Fjalë mikpritje
Moderuar nga Dora Musa, INDEP
Performancë artistike nga Klubi i Nxënësve të Muzikës nga Shkolla e Gjelbër

Shoqëruar nga një fjalim të shkurtë mikpritës nga Drejtoresha e Shkollës së
Gjelbër, znj. Fahrije Latifi Retkoceri

09:30 - 10:45

Fjalë rasti nga:
· Vjosa Osmani Sadriu, Presidente e Republikës së Kosovës
· Albin Kurti, Kryeministër i Republikës së Kosovës
· Liburn Aliu, Ministër i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
· Artane Rizvanolli, Ministre e Ekonomisë
· Viola von Cramon, Raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian
me video mesazh)
· Tomáš Szunyog, Përfaqësues Special i BE-së në Kosovë
· Jörn Rohde, Ambasador i Gjermanisë në Kosovë
· Burim Ejupi, Drejtor Ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore (INDEP)
· Rinora Gojani, Menaxhere e programeve dhe Menaxhere operacionale në
Balkan Green Foundation (BGF)
Prezantim i programit të KSDW 2021
Përmbyllje & Koktej rasti shoqëruar nga tinguj të lehtë muzike
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01 Qershor 2021: Dekarbonizimi: Klima, energjia dhe mobiliteti
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Vendi: Kino Armata, Prishtinë (Kosovë)

09:30 - 10:45

Paneli i parë diskutues:
“Rruga e Ballkanit drejt tranzicionit të drejtë energjetik”
Moderuar nga Rinora Gojani, Menaxhere e programeve dhe Menaxhere
operacionale në Balkan Green Foundation (BGF)
Panelistë:
1. Artane Rizvanolli, Ministre e Ekonomisë
2. Dardan Abazi, Drejtor i Programit/Hulumtues i Lartë në
Institutin për Politika Zhvillimore (INDEP)
3. Arbnor Kastrati, Menaxher Regjional, AKUO Energy
4. Pippa Gallop, Këshilltare për Energji për rajonin e Evropës Juglindore,
CEE Bankwatch Network
Paneli i dytë diskutues:
“Digjitalizimi i efiçiencës së energjisë: Mundësitë dhe sfidat për Kosovën”

11:00 - 12:15

Moderuar nga Learta Hollaj, Këshilltare për Zhvillim të Qëndrueshëm në
Zyren e Presidentes së Republikës së Kosovës
Panelistë:
1. Arsim Kuliqi, Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për Efiçiencë të
Energjisë (AKEE)
2. Admir Shala, Drejtor Menaxhues i Fondit të Kosovës për Efiçiencë të
Energjisë (FKEE)
3. Avni Sfishta, Udhëheqës i Ekipit në GIZ Kosovo
4. Andrei Covatariu, Anëtar i Task Forcës për Digjitalizim të Energjisë në
Komisionin Ekonomik për Evropë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara

02 Qershor 2021: Ekonomia Qarkore - Prodhim dhe konsum
i qëndrueshëm & Largimi I ndotjes nga ajri, uji dhe toka
Vendi: Kino Armata, Prishtinë (Kosovë)

09:30 - 10:45

Paneli i parë diskutues:
“Menaxhimi i mbeturinave mjekësore në Kosovë gjatë pandemisë”
Moderuar nga Rudina Qerimi, Këshilltare për Planifikim Hapësinor në GIZ
Panelistë:
1. Linda Çavdarbasha, Zëvendësministre e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor
dhe Infrastrukturës
2. Dr. Heinz Eduardo Vest, Ekspert i Menaxhimit të Mbeturinave Mjekësore
3. Ilir Morina, Drejtor i Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
4. Nexhat Abdullahi, Kryeshef Ekzekutiv i Kompanisë Rajonale për Menaxhim
të Mbeturinave 'Ambienti'

11:00 - 12:15

Paneli i dytë diskutues:
“Ekonomia Qarkore: Mundësitë për rritje ekonomike dhe punësim”
Moderuar nga Indira Kartallozi, Drejtoreshë Ekzekutive në Sustainability
Leadership Kosova (SLK)
Panelistë:
1. Liburn Aliu, Ministër i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
2. Teodora Andreeva, Zyra e BE-së në Kosovë
3. Astrit Panxha, Drejtor Ekzekutiv në Klubin e Prodhuesve të Kosovës
4. Ariel Shabani, Udhëheqës në KIVO

Vendi: Kino Armata, Prishtinë (Kosovë)

09:30 - 10:45

Paneli diskutues:
“Bujqësia e qëndrueshme dhe ruajtja e biodiversitetit në Kosovë”
Moderuar nga Kaltrina Rexha, Koordinatore e Projektit në INDEP
Panelistë:
1. Imri Demelezi, Zëvendësministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
2. Miran Vatovec, Përfaqësues i Zyrës së Bashkimit Evropian (BE) në Kosovë
3. Halil Ibrahimi, Profesor në Universitetin e Prishtinës
4. Mladen Đokić, President i Asociacionit të Bletarëve 'Nucleus' në Graçanicë
04 – 11 Qershor 2021: Ngjarjet paralele

04 Qershor 2021
11:00 - 12:00

Lansimi i “Sfidës të Mbetjeve të Ushqimit” me UNDP dhe ICK

4 Qershor 2021
14:00 - 15:15

Diskutim virtual & Video produksion: Ndërtesa me zero konsum të
energjisë të GIZ

4 Qershor 2021
18:30

Fjalimi i Gjelbër me Vjosa Osmani, Presidente e Republikës së Kosovës

5 Qershor 2021
10:00 - 14:00

Dita Botërore e Mjedisit (me Maratonën e Çiklizmit dhe Ditën pa Makina)

5 Qershor 2021
19:30

Kinemaja me biçikleta

5 Qershor 2021
19:30

Aktiviteti “Pastrim i lagjes“ në Komunën e Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit
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03 Qershor 2021: Bujqësia dhe prodhimi ushqimor/shpyllëzimi &
Mbrojtja e biodiversitetit
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07 Qershor 2021
13:00 - 14:15

Diskutimi virtual: Qëndrueshmëria korporative nga një perspektivë praktike

8 Qershor 2021
09:30 - 11:00

Takimi i Gjelbër i Mëngjesit mbi dekarbonizimin me Deputetët vendor dhe
rajonal dhe shoqërinë civile

8 Qershor 2021
14:00 - 15:15

Takim mbi paraqitjen e suksesit për Planet e Veprimit Komunal të Efiçiencës së
Energjisë me Asociacionin e Komunave të Kosovë

8 Qershor 2021
18:00

Postim promocional: Projekti i Ngrohtores Solare nga KFW

9 Qershor 2021
09:30 - 11:00

10 Qershor 2021
09:30 - 11:00

Takimi i Gjelbër i Mëngjesit mbi bujqësinë dhe biodiversitetin me Deputetët
vendor dhe rajonal dhe shoqërinë civile

10 Qershor 2021
13:00 - 14:15

Diskutim virtual: Zhvillimi i tregut të emetimeve të karbonit - Taksa e karbonit në
Kosovë dhe në vendet fqinje

10 Qershor 2021
15:00 - 16:15

Diskutim virtual: Tregu i punës në Kosovë - Sektori i Energjisë
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11 Qershor 2021
09:30 - 11:00

36

Takimi i Gjelbër i Mëngjesit mbi ekonominë qarkore me Deputetët vendor dhe
rajonal dhe shoqërinë civile

Takimi i Gjelbër i Mëngjesit mbi largimin e ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës me
Deputetët vendor dhe rajonal dhe shoqërinë civile

11 Qershor 2021
14:00 - 15:15

Punëtori 1-ditore me DYVOLab në Termokiss

11 Qershor 2021
18:30

Fjalimi i Gjelbër me Qendron Kastrati, Kryetar i Komunës së Kamenicës

12 Qershor 2021
09:00 - 12:00

Vizitë në grup të mbyllur në parkun e Blinajës

12 Qershor 2021
13:00

Publikimi i raportit të punëtorisë mbi ekonominë qarkore

16 Qershor 2021: Përmbyllja e KSDW 2021 dhe hapat e rradhës
Prezantimi e aktiviteteve, përfundimeve dhe gjetjeve të KSDW 2021 në Kanalin TV 10 në Kanal

4 - t ë
I
E D I C I O N I

Java e Zhvillimit
të Qëndrueshëm
në Kosovë
2021

Rekomandimet dhe përfundimet e paraqitura në këtë raport
nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht qëndrimet e organizatave
partnere të KSDW-së, por përkundrazi ato reflektojnë nga
diskutimet gjatë ngjarjeve.

