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“Mjedisi është  rrethina natyrore:ajri,toka,      
   uji,klima,flora dhe fauna,në tërsinë e          
ndërveprimit dhe trashëgimia kulturore si  
pjesë e rrethinës të cilën e ka krijua njeriu”. 

                
                  Ta mbrojmë dhe ta ruajmë Mjedisin. 

 
           
  
 

  
 
 
 

Për përgatitjen e Raportit kontribuan  : 
 Departamenti i Mjedisit, Shërbimet e Korporatës, KEK sh.a.        
 Sektori për mjedis në Divizionin e Minierave 
 Sektori për mjedis në Divizionin e TC Kosova A 
 Sektori për mjedis në Divizionin e TC Kosova B 
 Instituti INKOS sipas POV-2014 
 Menaxhmenti i brendshëm i PPRTD si dhe Departamenti për PRTD 
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                                                                                      HYRJE 
 
KEK-u në mënyrë të vazhdueshme përcjelle dhe analizon ndikimin e aktiviteteve vetanake në mjedis.Treguesit 
kryesor të ndikimeve të tilla janë emisionet e ndotësve në mjedis si dhe gjenerimi i mbeturinave.Për gjendjen 
mjedisore KEK-u rregullisht në mënyrë objektive informon instutucionet kompetente shtetërore,instutucionet 
lokale komunale dhe palët e interesuara.Stafi që merret me mbrojtjen e mjedisit në KEK nëpërmjet kontakteve të 
vazhdueshme me autoritetet kopetente, sidomos me MMPH, MZHE ,KPMM, harmonizon çështjet 
mjedisore,këshillohet dhe informohet për obligimet ligjore si rrjedhojë e legjislacionit mjedisor.Stafi mjedisor në 
kuadër të KEK-ut si detyrë kryesore ka avansimin e të gjitha veprimeve të lidhura për zhvillimin e çëndrueshëm dhe 
mbrojtjen e mjedisit si dhe detyra bazë e ekipeve është analizimi dhe vlerësimi i gjendjes mjedisore. Si rrjedhojë e 
kësaj pune pasoi edhe hartimi I këtij raporti. 
Në këtë Raport janë përfshirë të dhënat bazë që rezultojnë nga monitorimi i mjedisit, si dhe janë paraqitur çështjet  
që kanë të bëjnë me mjedisin në KEK. 
Rezultatet e paraqitura në këtë Raport janë fryt i punës njëvjeçare të njësive për mjedis nëpër divizione dhe 
Departamentit të Mjedisit, si njësi qendrore e KEK-ut.  
Raporti në vetvete përmban edhe një paraqitje të gjithë sistemit, duke filluar nga lënda e parë, eksplatimi dhe 
shfrytëzimi i linjitit, prodhimi i energjisë elektrike dhe efektet  në mjedis gjatë vitit 2014. 
 

       

                
        

                                               Hartografia e pozitës gjeografike të objekteve të KEK-ut 
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PARATHËNIE 
 

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) sh.a, është kompania e vetme në Kosovë, e cila prodhon energji elektrike. 
Nga sasia e përgjithshme e energjisë elektrike të prodhuar, rreth 97(%) sigurohet nga linjiti, kurse nga rrjedhat 
ujore sigurohen vetëm rreth 3(%). KEK-u funkcionon nëpërmes divizoneve që ka në përbërje të vet: 
-Divizioni për prodhimin e linjitit (DPQ),  
- Divizioni i TC Kosova A,  
- Divizioni i TC Kosova B, 
- Divizioni  Shërbimet e Korporatës, në përbërje të të cilit është edhe Departamenti i Mjedisit,  
- Divizioni i financave, 
- Divizioni i prokurimit . 
KEK-u në perbërje te vetë ka rreth 4800 të punësuar. 
Njeriu me aktivitetet e veta në përpjekje të kushteve më kualitative të jetesës,veçanërisht dekadave të 
fundit,ka rrezikuar mjedisin natyror duke e çrregulluar lidhshmërinë dhe varshmerinë reciproke respektivisht 
ekuilibrin e përjetshëm që mbisundoi në botën e gjallë dhe  duke e bërë ekzistencën e vetë të pasigurt. 
Çështja mjedisore është shumë e ndjeshme dhe mjaft komplekse dhe paraqet një ndër sfidat më të mëdha 
aktualisht dhe në të ardhmen. Gjatë vitit 2014 prodhimi i energjisë elektrike nuk ka qenë i kënaqshëm, ashtu si 
edhe është planifikuar,për shkak të një aksidenti që ka ndodhë në TC Kosova A. Parashikimet e përgjithshme 
tregojnë një rritje të vazhdueshme të konsumit të  energjisë elektrike në Kosovë dhe çdo rritje e prodhimit dhe e 
konsumit të saj kushtëzon një shkallë të gjerë ndikimesh si në nivelin lokal ashtu edhe në nivelin global.Caku që 
ne dojme ta arrijmë është marrja e vendimeve për reduktimin e emisionit të ndotësve pa frenuar zhvillimin 
ekonomik të vendit. Synimi primar i ynë është që ndotjen si pasojë e aktiviteteve nga operimi i KEK-ut ta biem 
në përputhëshmëri me legjislacionin mjedisor. Legjislacioni mjedisor në Kosovë ka për qëllim të rregulloj dhe 
garantoj të drejtën e qytetarve  për të jetuar në një ambient me ajër,ujë dhe tokë të pastër duke e mbrojtur 
shëndetin e njeriut,faunën dhe florën si dhe vlerat natyrore dhe kulturore të mjedisit.              
Si rezultat i aktiviteteve operuese të KEK-ut të trashëguara dhe aktuale kemi si  pasojë:  

1. Ndotje të ajrit kryesisht si rezultat i emisioneve nga TC-të, transportit etj. 

2. Ndotja e ujërave- si rezultat i shkarkimeve të ujërave teknologjike, 

3. Degradimi i tokave- si rezultat i aktiviteteve minerare.  

Sot në KEK i kushtohet rëndësi e madhe mbrojtjes së mjedisit dhe janë bërë disa përpjekje domethënse për 
avancime mjedisore edhe pse mundësitë financiare janë te kufizuara.Por prapë se prapë KEK-u aktualisht është 
në mospërputhshmëri lidhur me disa rregulla të legjislacionit mjedisor të Kosovës dhe BE-së, në lidhje me 
emetimet në ajër, ujë dhe tokë, kualitetin e ajrit si dhe trajtimin e mbeturinave.  
Si vazhdimësi e aktiviteteve për zvogëlimin e dëmeve mjedisore  të shkaktuara në KEK në 2014 janë 
implementuar disa projekte që kanë ndikuar në përmirësime mjedisore si që janë:    

  
-Vazhdimi i projektit “Bartja dhe trajtimi i materjaleve të rrezikshme nga Impianti i Gazifikimit”;  
-Vazhdimi i riformsimit dhe gjelbërimit të Deponisë së hirit në TC Kosova A si dhe rikultivimi i tokave të 
degraduara; 
 -Implementimi i Projektit të bartjes hidraulike të hirit nga TC Kosova a A në gropat pasive të mihjes të Mirashit;  
- Rritja e shkallës së shfrytëzimit të pajisjeve në TC Kosova A çka ka rezultuar ne harxhimin më racional të linjitit.  
KEK-u ka si objektiv  që t’i arrijë standardet e parapara mjedisore deri në fund të vitit 2017. Për këtë qëllim ka 
hartuar Planin operativ që përbëhet nga projektet prioritare dhe te domosdoshme për tu  realizuar.  
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                                              Pamje nga inaugurimi i tri projekteve madhore mjedisore në TC Kosova A 
 

Nga marsi i vitit 2014, kanë përfunduar tri projekte: Transporti hidraulik i hirit nga TC Kosova A në hapësirat e 
boshatisura të minierës, Instalimi i elektrofiltrit të ri në njësinë  A4 dhe Komisionimi i stacionit të kompresorëve 
në këtë termocentral. Inaugurimi është bërë nga  ana  : Kryesuesi i Bordit të drejtorëve të KEK-ut  Berat Rukiqi, 
Drejtori menaxhues i KEK-ut Arben Gjukaj, Ministri i Zhvillimit Ekonomik Fadil Ismajli,Drejtoresha Rajonale për 
Evropën Juglindore në Bankën Botërore Ellen Goldstein, Ambasadori gjerman Peter Blomeyer, Abasadori i 
Holandës Bosh, dhe zyrtar e diplomat të tjerë. 

 

 
 
 
 

http://www.kek-energy.com/defaultdetails.asp?ID=286
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                                                                        POLITIKA MJEDISORE 

                                              ( E rishqyrtuar dhe pritet të miratohet nga Bordi i Drejtorëve) 

KEK-u sh.a është e vetmja korporatë në Kosovë që prodhon energjinë elektrike.Dhe duke u nisur nga 
gjendja ekzistuese mjedisore dhe ndikimi primar në mjedis që përfshin ndikimin në tokë, ujë dhe ajër si dhe 
obligimet ligjore ndaj mjedisit, në KEK sh.a, shtrohet nevoja e përcaktimit dhe zotimit për marrjen e masave 
në drejtim të përmirësimit të kësaj gjendje si dhe mbrojtjen e vazhdueshme të mjedisit në hapësirat në të 
cilat i zhvillon aktivitetet e veta. 
KEK-u të gjitha aktivitetet e veta afariste synon ti bazoj në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm që 
nënkupton menaxhimin përgjegjës,afarizmin pozitiv, pajtueshmërinë dhe mirëbesimin e gjitha palëve të 
interesuara , zhvillimin dinamik që është miqësor ndaj mjedisit dhe nuk cenon atë.  
KEK-u i kupton ndikimet në mjedis që mund të rezultojnë nga aktivitetet e veta për prodhim të energjisë 
elektrike dhe është i vetëdijshëm për domosdoshmërinë e ruajtjes, mbrojtjes dhe avancimit të mjedisit 
prandaj zotohet sa vijon: 
 
 Do të vepron në përputhje me ligjet,standardet dhe direktivat e Kosovës dhe ato ndërkombëtare në 

lëmin e mbrojtjes së mjedisit, si dhe do të plotëson obligimet ligjore mjedisore nënshkruese e te 
cilave është, kurse kriteret  mjedisore do ti involvon në veprimet e planifikimit dhe prurjen e 
vendimeve. 

 Vazhdimisht do të përpiqet që të përmirëson performancën mjedisore me qëllim të zvogëlimit të 
ndikimeve mjedisore. Në kuadër të mundësive do të përzgjedhë dhe realizon aplikimin e teknologjive 

dhe teknikave më të mira të disponueshme (TMD) për avancimin e aspekteve mjedisore në mënyrë që ti 
arrimë standardet mjedisore te parapara. 

 Monitoron,vepron në mënyrë preventive dhe mbikëqyr vazhdimisht  emisionet në ajër,ujë dhe tokë, ruan  

biodiverzitetin  si dhe zvogëlon nivelin e zhurmës. 
 Që do të bënë përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar përbërjen e stafit që menaxhon me mjedisin si 

dhe ngritjen e vazhdueshme të nivelit të vetëdijes mjedisore në të gjitha njësitë punuese, në mënyrë që 
marrëdhënia ndaj mjedisit të jetë më e avancuar dhe ma miqësore. 

 Për shfrytëzimin optimal, racional dhe përgjegjës të resurseve natyrore si dhe të lëndëve të para shtesë,rritjen 
e efikasitetit të pajisjeve,avancimin e vazhdueshëm të procesit të prodhimit, modernizimin e minierave dhe 
eksploatimin e kontrolluar të linjitit kualitativ,rritjen e shkallës  së koogjenerimit.Të shkohet ne drejtim te 
ashtuquajturit “prodhim i pastë” si strategji preventive gjithëpërfshirëse. 

 Për minimizimin e gjenerimit të mbeturinave dhe mbeturinave të rrezikshme dhe angazhimi për menaxhim sa 
ma të mirë të tyre. Shmangien e përdorimit të materialeve që nuk janë miqësore ndaj mjedisit,shqyrtimin e 
perfomancës të kontraktorëve nga aspekti mjedisor dhe implementimin e veprimeve korrektuese dhe 
preventive. 

 Krijimin e mekanizmave të kontrollit të rregullt të gjitha aktiviteteve nëpërmjet të auditimeve dhe 
inspektimeve të brendshme  si dhe raportimin,dokumentimin, informimin dhe komunikimin efikas me 
autoritetet kompetente dhe aktor tjerë që veprojnë në mbrojtjen e mjedisit. 

 Krijimin hap pas hapi të strukturave të nevojshme drejt themelimit , zhvillimit dhe mirëmbajtjes të Sistemit 
për menaxhim të mjedisit(SMM) sipas ISO 14001-2004 dhe integrimi i problematikës mjedisore në planet 
zhvillimore dhe strategjinë e KEK-ut. 

 Të kërkoi nga i gjithë personeli të miratoi dhe të veproi në përputhje me këtë politikë. 

  

Mos ta shkatërrojmë  ciklin e dhuruar të jetës në Planetin tonë, i cili  nuk është trashëgimi nga paraardhësit 
tanë,por ne e huazuam për ta ruajtur për brezat e ardhshëm. 
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1.0. GJENDJA MJEDISORE NË TERMOCENTRALET  TC KOSOVA A DHE TC KOSOVA B 
 

1.1          LËNDA E PARË DHE PRODHIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
1.1.1. LINJITI  
 
Linjiti si lëndë djegëse kryesore e termocentraleve të Kosovës, merret nga minierat sipërfaqësore,  Sibovcit JP 

dhe Sektori i Sitnicës. Përpunimi dhe deponimi i përkohshëm i linjitit për nevojat e KEK-ut bëhet në dy deponi, 
në  TC Kosova A dhe TC Kosova B.  
Gjatë vitit 2014 janë nxjerrë rreth 7204211 (t) linjit  dhe larguar 10409153 (t) djerrinë, dhe krahasuar me vitin 

2013 rezulton se në 2014 janë nxjerrë  1015182 (t)  më pak linjit. 
 

                                                                        Tab 1.Sasia e nxjerrur e linjitit gjatë vitit 20014: 
 
 
 
 

 
Harxhimi i përgjithshëm i linjitit për vitin 2014 nga TC-të është paraqitur në Tabelën 2.  
 
                           Tab 2. Harxhimet mujore të linjitit gjatë vitit 2014 

 TCA TCB 
Muajt Harxhimi 

mujor  (t) 
Harxhimi specifik 

( t/MWh) 
Harxhimi  
mujor (t) 

Harxhimi  
Specifik (t/MWh) 

1 315751 1.493 513641 1.27 
2 278134 1.493 475700 1.29 
3 316914 1.493 517382 1.32 
4 302313 1.493 246722 1.31 
5  318555 1.493 386198 1.40 
6 53740 1.493 483189 1.30 
7 127414 1.493 254387 1.23 
8 157292 1.493 228650 1.17 
9 154036 1.493 248856 1.29 

10 161462 1.493 451761 1.26 
11 150768 1.493 362187 1.27 
12 108878 1.493 523010 1.29 

Mes. 2445256 1.493 4691683 1.287 
 

Si po shihet nga tabela 2, gjatë vitit 2014 të dy termocentralet kanë shpenzuar rreth 7136939 (t) linjit. 
Krahasuar me vitin 2013 [gjatë vitit 2013, termocentralet kanë shpenzuar rreth 8784442 (t) linjit], rezulton se 
gjatë vitit 2014 janë shpenzuar rreth  1647503(t) linjit më pak apo 18.75( %). Gjatë vitit 2014 TC Kosova A, 
mesatarisht ka shpenzuar rreth 1.483( t/MWh), ndërsa TC Kosova B rreth 1.287( t/MWh). 
Kualiteti i linjitit gjatë vitit 2014 ka qenë si në tabelën 3 dhe 4.( mostrat e linjitit merren për çdo ditë dhe 
analizohen nga laboratorët e të dy termocentraleve dhe Inkosi) 

 
 
 
 

Minjerat Prodhimi (t) 
M.S Sibovc- JP 6541858 
S  Sitnica 662353 
Total 7204211 
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                   Tab 3. Pasqyra e analizave të linjitit  të shfrytëzuar nga TC Kosova A për vitin 2014 

Muaji 
Kualiteti i linjitit të TC A 

H2O(%) Hiri(%) Hp(1)(KJ/kg)
 

Mdz(2)(%)
 

Mda(3)(%)
 

         1 47.06 15.8 7253 14.6 4.1 

        2 46.2 17.0 7149 15.32 3.62 

        3 46.9 16 7251 14.5 3.2 

        4 47 16.1 7192 16.8 3.75 

        5 46.5 15.5      7599 16.94 3.62 

        6 46.37 15.7 7527 18.1 3.14 

        7 44.7 16.1 7929 13.8 3.71 

        8 44.39 16.78 7798 19.86 1.88 

        9 46.11 15.45 7676 22.51 2.43 

      10 45.64 16.66 7443 20.15 2.38 

     11 46.32 15.47 7601 22.9 2.26 

     12 46.54 16.4 7240 17.24 2.46 

     Mes 46.14 16.08 7471.5 17.72 3.05 

 
                   Tab 4. Pasqyra e analizave të linjitit të shfrytëzuar nga TC Kosova B për vitin 2014 

Muaji 

Kualiteti i linjitit të TCB 

H2O(%) Hiri(%) Hp(1)(KJ/kg)
 

Mdz(2)(%)
 

Mda(3)(%)
 

1 46.85 15.6 7385.5 18.1 4.35 

2 45.85 16.95 7283.5 19.2 3 

3 45.45 17.4 7271 22.55 2.75 

4 46.6 15.8 7418 24.35 3.25 

5 47.4 14.85 9658.5 16.95 3.5 

6 46.8 15.75 7374.5 17.25 3.35 

7 46.2 16.2 7433 20.4 3.25 

8 45.5 17.7 7142 21.3 2.5 

9 47.2 15.1 7454 18.8 2.8 

10 46.85 14.5 7739.5 16.95 2.7 

11 46.95 14.4 7745.5 17.45 2.4 

12 47.15 14.9 7536 20.1 2.7 

     Mes 46.85 15.76 7620.1 19.45 3.05 

                           
1
 1Aftësia e ultë nxehëse;  

2
Materie ndezëse në zgurrë;  

3
 Materie ndezëse në hi 

 

1.1.2. UJI 
TC Kosova A furnizohet me ujë të papërpunuar nga Lumi Llap, por sipas nevojës edhe nga Hidrosistemi Ibër-

Lepenc dhe Liqeni i Batllavës, ndërsa  TC Kosova B furnizohet me ujë të papërpunuar nga Hidrosistemi Ibër- 
Lepenc.  
 
             Tab 5. Konsumi i ujit të dekarbonizuar dhe të demineralizuar gjatë vitit 2014 

   TC A TC B 

 

Uji i dekarbonizuar 
 

Harxhimi total (m
3
) 6883200 8384341 

Harxhimi specifik (m
3
/MW) 4.202 2.3 

Kriteri  (m
3
/MW) 2.1-2.6 2.1-2.6 

Uji i demineralizuar 
 

Harxhimi total (m
3
) 433340 481123 

Harxhimi specifik (m
3
/MW) 0.265 0.087 

Kriteri  (m
3
/MW) 0.1 0.06 
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Konsumi i ujit është 6883200 (m3) në Kosovën A dhe 8384341 (m3) në Kosovën B. Në  TC Kosova A harxhimi është  i 
lartë. Sipas tabelës 5 shihen edhe tejkalimet e kritereve të dizajnuara për ujin e demineralizuar dhe të 
dekarbonizuar.                                                                           

1.1.3. KIMIKATET 

Kimikatet kryesisht përdoren në procesin e prodhimit dhe trajtimit të ujërave industriale dhe për pastrim. Përveç 
kësaj, hidroksidi i amonit, hidrazina si dhe inhibitorët e korozionit dhe stabilizatorët e fortësisë përdoren në 
sistemin ujë-avull dhe sistemin e ujit të dekarbonizuar për ftohje, për trajtim si inhibitor të korrozionit, për të 
mënjanuar oksigjenin dhe rregulluar pH. Gjatë vitit 2014 janë konsumuar kimikatet si në vijim:   
 

                         Tab 6. Harxhimi i kimikateve gjatë vitit 2014 

       ( %) Kosova A (t) Kosova B (t) Totali (t) 
   (t) (t) (t) 

Acid klorhidrik HCl 30(%) 410.4 320.57 730.97 
Hidroksid natriumi NaOH 40(%) 313.1 220.26 533.36 
Gëlqere e hidratuar Ca (OH)2 90(%) 1905.5 1341.55 3247.05 

Ferisulfat Fe2 (SO4)3 50(%) 14.675 39.92 57.42 

Hidroksid amoni NH4OH 25(%)  16.04 16.04 
Hidrazinë N2H4 15(%) 6.3 24.1 30.4 

Aktiphos 645 / / 0.85           / 0.85 

Inhibitor/disperzant-poliflex 102k         /  / 13.36 13.36 
Inhibitor korrozioni Cu / / / 1.56 1.56 

Biocid/Algacid N-3434 /            2.83 2.0 2 
Hipoklorit natriumi NaOCl 12(%) / / 0 

Flokulant anjonik(kg) / / / 0.5 0.5 
Koagulant (kg) / / / 8.07 8.07 

             1.1.4. PRODHIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE NË TERMOCENTRALET E KEK-UT   

Gjatë vitit 2014, termocentralet e KEK-ut kanë gjeneruar energjinë  elektrike si në tabelën 7. 

                               Tab 7. Prodhimi i energjisë elektrike gjatë vitit 2014 

Kosova A Kosova B  
Total A+B A 3 A 4 A 5 Total B 1 B 2 Total 

(MWh) 
984470 403999 249417 1637886 1597707 2048926 3646633 5284519 

 
1.1.5. NAFTA DHE MAZUTI 
 
Si lëndë djegëse sekondare për startim të blloqeve si dhe mbajtjen e ngarkesave të prodhimit, në TCA përdoret 

nafta, ndërsa në TCB përdoret mazuti. Në vijim paraqesim sasitë e shpenzuara gjatë vitit 2014.  
 
                               Tab 8. Sasitë e shpenzuara të naftës dhe mazutit për vitin 2014 

Kosova A Kosova B 
A 3 A 4 A 5 Total B 1 B 2 Total 

Nafta(l) Mazuti(t) 
373044   317958 143454 834456 1847.5 1311.2 3193.7 

Harxhimi specifik (l/MW) Harxhimi specifik  (t/MW) 
0.379                          0.787                            0.575                   0.51 0.00116 0.00064 0.00088 
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1.2.   MONITORIMI I AJRIT 

 

           Emisionet  

Në TC Kosova B janë të vendosur analizatorët për matjen e emisionit të gazrave dhe pluhurit. Emitimet e ndotësve 
në atmosferë janë më të larta se vlerat e lejuara kufitare për shkak të dizajnëve projektuese të fundërruesve 
elektrostatik,pastaj mos ekzistimit i impianteve për reduktim të ndotësve si NOx dhe SO2 , përmbajtjes së lartë të 
materieve inorganike në linjit dhe problemeve tjera gjatë procesit të djegies. Në TC Kosova A3,TC Kosova A4 dhe 
A5 emisionet e grimcave matën, kurse emisionet e gazrave ndotëse kalkulohen.  

Emitimi i grimcave 

Pas Instalimit të fundërruesve elektrostatik të ri në TC Kosova A dhe operimit me dizajn që siguron emisionet e 
grimcave nën kriterin e paraparë mund të konstatojmë se në këtë  termocentral është bë një përmirësim 
domethënës mjedisor.   

Emetimi i dyoksidit të sulfurit SO2 

Emitimi i dyoksidit të sulfurit (SO2) është i bazuar në përbërjen e So në linjit, si dhe nga karakteri alkalik i linjitit 
respektivisht  desulfurimit vetanak të realizuar brenda kaldajës. Në TC Kosova A e as në TC Kosova B nuk janë te 
instaluar De-SO2 . Në TC Kosova A emisionet e SO2  kalkulohen, kurse në TC Kosova B maten. 

Emitimi i NOx 

Arsyeja e emitimit të NOx është përmbajtja e azotit në linjit dhe në ajër për djegie. Emitimi i NOx shkaktohet prej 
djegies së azotit i cili është i përmbajtur në linjit dhe nga prania e azotit në ajër. Oksidet e azotit formohen nga 
reaksioni kimik i azotit dhe oksigjenit të disocuar nga ajri, që përcillet në vatër. Për oksidimin e azotit nevojitet një 
vlerë e caktuar e temperaturës në vatër dhe një sasi e duhur e oksigjenit. Në TC Kosova A dhe B nuk përdoret 
asnjë metodë për reduktimin e emitimit të NOx. Në TC Kosova A emisionet e NOx kalkulohen, kurse në TC Kosova B 
maten. 

Emitimi i dyoksidit të karbonit 

Dyoksidi i karbonit është një faktor domethënës që ndikon në ngrohjen globale. Emiimi i CO2 është proporcional 
me përmbajtjen e karbonit në karburante dhe kualitetin e derivateve të djegura. Nuk ka metodë të disponueshme 
komerciale për kapjen e CO2 prej burimit shkarkues dhe opsioni më i mirë për reduktimin e emitimit të tij  është 
rritja e efikasitetit të pajimeve dhe djegia sa më racionale e karburantëve. Emitimi i dyoksidit të karbonit në TC 
Kosova A është i bazuar në kalkulime sipas kualitetit të linjitit dhe fuqisë së blloqeve duke u bazuar në raportet 
stehiometrike të reaksionit kimik, kurse në TC Kosova B matet.  

 

Emitimi i CO 

Procesi i djegies është i përcjellur me emitimin e monoksid të karbonit. Ky emitim shkakton rritje e konsumimit të 
karburantëve dhe është një tregues i efiçencë jo të duhur të impiantit .Emisioni i CO është si pasojë e procesit të 
keq të djegies-proces jo i plotë i djegies. Në TC Kosova B emitimi i CO matet kurse në TC Kosova A nuk matet. 

 

 



                                   Tab 9. Emisionet totale dhe specifike mesatare vjetore 2014 të matura dhe të kalkuluara sipas blloqeve 

Emisionet e matura dhe të kalkuluara për  TC Kosova A 
  Prodhimi 

(MWh) 
Pluhur SO2 NOx CO2 

  (t/vit) (mg/Nm
3
) (kg/MWh) (t/vit) (mg/Nm

3
) (kg/MWh) (t/vit) (mg/Nm

3
) (kg/MWh) (t/vit) (g/Nm

3
) (kg/MWh) 

A3 984470 296 59.2 0.303 2003 417 2.017 3366 713 3.42 1257968 263.16 1279 

A4 403999 113 53 0.270 756 392 1.85 1360 717 3.40 504073 263.29 1245 

A5 249417 75 54 0.272 478 424 2.02 842 715 3.42 309782 264.95 1262 

∑/Mes.muj A 1637886 438 57 0.290 3236 418 2.014 5569 714 3.41 2071823 262.91 1272 

Emisionet e matura për TC Kosova B 

B1 1597707 6290 
 

4.04 4423 
 

2.54 6043 
 

3.74 1709773 
 

1060 

B2 2048927 7667 
 

3.69 4759 
 

2.25 7138 
 

3.79 1911977 
 

1067 

∑/Mes.muj. B 3646634 14245 860 3.86 9564 511 2.35 13814 814 3.76 3847740 216.04 1063.5 

 

       Graf.  i Emisioneve të grimcave, SO2 dhe NOx nga TC Kosova A                 Graf.  i  Emisioneve të grimcave, SO2 dhe NOx nga TC Kosova B 

       
 
 
Në tabelën 9. , janë paraqitur, emisionet mesatare të  kalkuluara  dhe të matura për vitin 2014. Sipas Memorandumit për themelimin e Unionit 
Energjetik (Memorandumi i Athinës), i nënshkruar edhe nga Kosova (22 mars 2005), kërkesat e Direktivës 2001/80/EC (tab.10.) duhet të 
përmbushen deri më 31 dhjetor 2017.  
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Koment: Nuk ka ndryshime evidente në krahasim me vitin e kaluar. Nivelet e shkarkimit të ndotësve në ajër janë 
mbi vlerat e përcaktuara nga Direktivat e BE dhe UA vendore,përveç emisionit te grimcave në TC Kosova A,të 
cilat lehtë e kalojnë kriterin. Shihet qartë nga Tabela 9 dheTabela 11 se në vitin 2014 në TC Kosova A është bërë 
një tentim evident për rritjen e shkallës së shfrytëzimit të pajisjeve dhe të harxhimit sa më racional të lëndëve të 
para si karburantit dhe atyre shtesë, si preventivë më e mirë për reduktime të ndotësve , shifet edhe ndikimi i 
funksionimit të fundërruesve elektrostatik të rinj  në përmirësimet mjedisore. 
Emisionet aktuale të termocentraleve të KEK-ut sipas direktivës 2001/80/EC duhet të arrihen sipas standardeve 
të cekura si në tabelën 10. 
  

Tab 10. Emisionet aktuale [(mg/Nm3) 6 (%)O2 ithatë] dhe limitet sipas Komisionit Evropian 

Ndotësi Limiti Të arrihet deri 
Pluhur 50 31 Dhjetor 2017 

SO2 400 31 Dhjetor 2017 
NOx 500 31 Dhjetor 2017 

 
Vendimi i ri i Këshillit të Evropës-KE (Shtator 2013) sqaron se  së pari duhet të qartësohet se Republika e Kosovës 
apo ndonjë anëtarë i Komunitetit të energjise a ka ndonjë marëveshje kontraktuale me BE-në për ndërprerjen e 
punës të ndonjë impianti (në këtë rast TC Kosova A) deri 2018.Atëherë nëse jo ai impiant mundet të punon prej 
2018 deri me 2023 me gjithësejt 20000 orë pune.Nëse arrihen kriteriumet e parapara me Direktiven 2010/75/EU 
per limite te shkarkimeve ne ajer atëherë TC Kosova A mund te vazhdojnë punen edhe pas vitit 2023. 

 
       Tab 11. Prodhimi i energjisë elektrike dhe emisionet  mesatare në ajër nga TCA dhe TCB 

në vitin 2014 dhe diferenca e tyre ne(%) ne krahasim me 2013 
     Blloqet Prodh i energjisë 

elektrike 
Pluhur SO2 NOx            CO2 

(MWh)  (%)    (t/v) (%)  (t/v) (%)  (t/v)   (%) (t/v) (%) 

A3  984470  +7.63   298 +3.5 2003 -36.8 3366 +16.2  1257968    +16.7 

A4  403999   +2.63    113 -90.4 756 -53.8 1360 -6.2  504073 -9.1 
A5  249417   -71.6  75 -73.9 478 -85.9 842 -73.4  309782   -74.7 
A   1637886    -25.06    438 -74.9 3236 -55.3 5569 -13.7  2071823   -15.1 

B1   1597707    -24.14     6290  +24.7 4423 -24.5 6043 -16.2   1709773   -24.1 
B2   2048927    -1.97     7667 +60 4759 -22.9 7138 +4.1   1911977   -12.7 
B   3646634  -13.1 1  4245  +43.3 9564 -21.1  13814 -2.2   3847740    -13.4 

  

KEK-u ka hartuar një program ( i cili duhet në vitin 2015 të rishqyrtohet) , në bazë të cilit është parapa që deri më 
2017 nivelet e emisioneve nga tymtoret e TC-ve në ajër të jenë në përputhshmëri me standardet mjedisore, 
respektivisht me Direktivën LCP 2001/80/EC.  
 
1.2.1. KUALITETI I AJRIT 
Mesatarja e imisioneve për vitin 2014 ishte si në tabelën 12 dhe 13.Instituti INKOS, në disa vendmostrime bënë 
përcaktimin e përqendrimit të ndotësve kryesor në ajër. Këtu përfshihen  imisionet e SO2 dhe blozës, 
sedimenteve  dhe thërrmijat ajrore. 
 

                               Tab 12. Imisionet e SO2 dhe blozës  në   TC Kosova A 
     Mesatarja e Imisionit të SO2, Blozës,Sedimentitit dhe LGS në ZI të TCA për (Janar-Dhjetor 2014) 

Vendmostrimi INKOS 

Ndotësi SO2 Bloza Sediment Sedimenti Sedimenti LGS 

INKOS Kosova A Dardhishte 

Përqëndrimi 14.46 4.47 198 286.68 270.7 40.45 

PML M       Mes. për 24 (mg/m
3
) (mg/m

2
) ditë   (μg/m

3
) 

150 50 300 150 
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                                    Tab 13. Imisionet e SO2 dhe blozës në   TC Kosova B 

     Mesatarja e Imisionit të SO2, Blozës,Sedimentitit dhe LGS në ZI të TCB për (Janar-Dhjetor 2014) 

Vendmostrimi INKOS 

Ndotësi SO2 Bloza Sediment Sedimenti Sedimenti LGS 

Kastriot    Kosova B Plemetin 

Përqëndrimi 22 8.0 219.8 171 112.3 52.5 
PML M       Mes. për 24 (mg/m

3
) (mg/m

2
 ) ditë (μg/m

3
) 

150 50 300  150 

   
Si shihet nga tabelat 12 dhe 13 janë përcaktuar këta parametra: SO2, bloza ,LGS dhe sedimenti. Në bazë të 
rezultateve mesatare vjetore shihet se nuk ka tejkalim të VLK.Edhe parametrat tjerë janë në kufijtë e lejuar.Me 
matjen e imisionit është i angazhuar Instituti i “INKOSIT” dhe në bashkëpunim me sektorët për Mbrojtjen e 
Mjedisit pranë termocentraleve përcaktohen vendëmostrimet. 
. 

1.3.  MBETURINAT 
1.3.1. HIRI   
Mbeturinat në sasi më të mëdha janë produktet e djegies të linjitit. Hiri prodhohet prej procesit të djegies në 
kaldaja si  hi fundërrues  dhe hi fluturues. Sasia prodhuese varet kryesisht nga përmbajtja e materialeve jo 
djegëse (zakonisht materieve inorganike) në linjit. Shkalla e tanishme e materialeve jo djegëse në linjit është 
rreth 30 (%). Të dyjat TC Kosova A dhe ajo B kanë ndërtuar deponitë e tyre për hedhjen e hirit. Fundërrina e hirit 

shfaqet si rërë e imtë derisa grimcat (thërrmijat) në pluhur hiri janë në mënyrë tipike në mes 30() dhe 5().                                                              
Në vijim po i paraqesim sasitë e prodhimit të hirit gjatë vitit 2014 nga TC Kosova  A dhe TC Kosova B. 

 
                     Tab 14. Sasia e hirit  në termocentralet e Kosovës 
   

 
 
 
 
 
Pra, sasia e përgjithshme e hirit të prodhuar gjatë vitit 2014 për dy TC-të ka qenë 1060418 (t).Tash hiri 
fundërrues dhe hiri fluturues prej TC A transportohen në mënyrë hidraulike në vendet e boshatisura te Mihjes të 
Mirashit. Deponia pasive e hirit e TC Kosova A së bashku me djerrinat dhe lagunën kapin një sipërfaqe prej rreth 
234 (ha). Kurse Deponia pasive e hirit në TC Kosva B zë një sipërfaqe prej rreth 60 (ha). 
 
1.3.2.VAJRAT ME PËRBERJE TË BPK (PCB ) 
Gjendja në KEK me vajrarat me përbërje të BPK (bifenileve të polikloruara - PCB) është e pandryshuar qysh nga 
viti 2013. 
Sa i përket problemit ,edhe me tej, mjaft të aktualizuar të pajisjeve dhe mbeturinave me përbërje të bifenileve të 
polikloruara (PCB), Konsulenca Lavalin nga Kanada  e angazhuar nga Banka Botërore, bazuar në rezultatet e  
inventarizimit të bërë në KEK, është përfshirë në punën e ndërmarrjes për përmbylljen e këtij inventarizimi, 
rishikimin e të dhënave në dispozicion, të dokumentacionit dhe raporteve në lidhje me pajisjet përkatëse në KEK 
dhe më gjerë. Janë bërë vizitat në terren, janë marrë mostrat dhe është bërë analizimi kimik i tyre, si dhe 
specifikimi i pajisjeve që potencialisht përmbajnë PCB. Nga këto të dhëna është përpiluar një raport me 
paraqitjen e opsioneve për heqjen, transportin dhe trajtimit përfundimtar  të PCB si lëngje apo materiale të 
kontaminuara dhe pajisjet që përmbajnë PCB.  
Gjendja me këtë lloj mbeturine është e pandryshuar: 
Në TC Kosova-A, sipas informatave tona i kemi: 6 trafo që supozohet se janë të kontaminuara me vaj që 
përmbajnë PCB, pesha e trafove është: 20.2 (t), ndërsa pesha e vajit të supozuar që përmbanë PCB është : 2.64 
(t). Në TC Kosova-B ( këtu janë të përfshirë edhe trafot që i takojnë Seperacionit afër TCB, e qe për momentin 
menaxhohen nga DPQ-ja), sipas informative tona janë : 22 trafo që supozohet se janë të kontaminuara me vaj që 
përmbajnë PCB, pesha e trafove është : 59.92(t), ndërsa pesha e vajit të supozuar pëmbanë PCB është : 14.49 (t). 
Gjithsej në KEK  , sipas informative tona janë : 28 trafo qe supozohet se janë të kontaminuara me vaj që 

Prodhimi i hirit 

Termocentrali 
TCA TCB 

  20012   20013   2014      20012    20013    20014 
Prodhimi total (t/v)   574239    590195    394175      620988      770361    666234 

Prodhimi specifik (t/MWh) 0.25 0.27 0.24 0.17 0.19 0.18 
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përmbajnë PCB, pesha e trafove është : 80.12( t) ndërsa peshe e vajit të supozuar se është me pëbërje të PCB 
është:17.13 (t). 
 Nga Kopania Kanadeze –“Lavelin” janë shqyrtuar 377 transformatorë, 398 ritransmetues dhe 216 kondensatorë 
në KEK(atëherë në përbëje të KEK-ut ka qenë Divizioni i rrjetit dhe furnizimit), edhe me gjerë si në Trepçë, 
Feronikel, Sharrcem, etj.  
Sasia e vajit në transformatorët e kontrolluar: 7000 (t), sasia e vajit në pajisje të tjera: e panjohur; sasitë e 
vlerësuara të materialeve të kontaminuara me PCB: 27.000  (t). 
 Kapacitetet për kryerjen e testimit analitik të PCB-së në Kosovë janë të kufizuara. 
 
1.3.3. MATERIET RADIOAKTIVE  
Në KEK më  herët është bërë inventarizimi i pajisjeve me mbushje radioaktive dhe kemi vendosur linja 
bashkëpunimi me MMPH dhe AKMRrSB (Agjencinë e Kosovës për Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Siguri 
Bërthamore) dhe jemi në përpjekje të përbashkëta për gjetjen e mundësive për trajtim të tyre. 
Në zonën DSK(Gazifikimit) është ndërtuar një bunker ku janë te dislokuara disa materiale radioaktive.  
Këto kontejner me burime radioaktive janë izotope të kobaltit (Co-60) që kanë qenë të instaluar në gjeneratorët 
e repartit të gazifikimit. Bunkeri për deponimin e materieve radioaktive është i ndërtuar në vitin 1988. Bunkeri 
është nën ingirencat e AKMRrSB vazhdimisht kontrollohen nga ekipet e KFOR-it dhe FSK-ja, që bëjnë edhe 
matjen e radioaktivitetit. Vlerat e matura nuk janë të rrezikshme për kohë të shkurtra të ekspozimit. Por 
megjithatë nuk rekomandohet hyrja brenda bunkerit. Rrezatimi përreth bunkerit është në vlera normale.  
 Në Termocentralin Kosova A, në Bunkerin e vjetër të hirit edhe më tutje qëndrojnë tre kontejner me burime 
radioaktive, e të cilat duhet  të largohen nga bunkeri i hirit dhe të dërgohen ne Bunkerin Special për deponimin  e 
materialit te njëjtë.  
Në Sistemin e bartjes hidraulike të hirit në TC Kosova A, në fillim të vitit 2013  janë vendosë edhe 4(katër) pajisje 
për matjen e dendësisë se hirit, të cilat kanë mbushje radioaktive.Këto pajisje nuk janë të dëmshme për 
shëndetin e punëtoreve por trajtohen si pajisje me mbushje radioaktive. 

  
             Tab.15. Inventarizimi i burimeve të shpenzuara radioaktive 

   Nr. Grupimet sipas 
llojeve 

    Lloji i izotopit     Sasia (copë)     Nr. identifikues Doza maksimale në 
kontakt 

1 -I- rë Co-60 26 1-26 24,0 - 30,8 (μSv/h) 

2 -II- të Co-60 12 27-38 5.4 - 8.6 ( μSv/h) 

3 -III- të Cs-137 6 39-44 60.2 - 68.4 (μSv/h) 

4 -IV- të Co-60 10 45-54 68.8 - 74.7 (μSv/h) 

5 -V- të Nuk dihet 2 55-56 sfond 

6 -VI- të Co-60 2 57-58 0. 5 - 0.9 (μSv/h) 

7 -VII- të Nuk dihet 13 59-71 sfond 

 
Gjithashtu në hapësirat jashtë bunkerit me burime radioaktive(Gazifikimit) gjenden tre rrufepritës radioaktiv të 
cilëve ju shoqërohet numri përkatës identifikues: 1/15 -1; 1/15 -2 ; 1/15 -3. Edhe përkundër sigurimit të gjitha 
lejeve të parapara sipas Ligjit për Agjencinë e Kosovës për Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Siguri Bërthamore në 
mungesë të ofertuesve dhe për shkak te procedurave te prokurimit  mbetet që këto burime ti dislokojmë  gjatë 
këtij viti 2015.   
Në TC Kosova B, në Sistemin hidraulik të bartjes së hirit janë të montuara 3(tri) copë pajisje për matjen e 
dendësisë së hirit, me përbërje radioaktive dhe atë nga 1(një) në, vijën e vjetër “B”.  
Shënim: këto burime radioaktive  janë të regjistruara  në listën e burimeve radioaktive të Republikës së Kosovës 
si pronë e jona, dhe ne na obligon që ti monitorojmë, dhe për ndryshimet eventuale të raportojmë autoritetet. 
 
1.3.4. VAJRAT MBETURINË  
Në tab. 16, janë paraqitur sasitë e vajrave mbeturinë. Brenda hapësirave të KEK-ut janë të deponuara sasi të 
konsiderueshme të vajrave mbeturinë. Plani aksional me vajra mbeturinë sipas UA  Nr.03/07 ka për qëllim të 
mbrojë  mjedisin dhe shëndetin e njeriut nga ndotja me vajra mbeturinë (VM) dhe material mbeturinë nga vajrat 
(MMV). Të mundësojë vendosjen dhe funksionimin e sistemit të përshtatshëm dhe të sigurt  mjedisor për 
administrimin dhe kontrollin me vajra , VM  dhe  MMV. Të parandalojë, zvogëlojë, kufizojë ndotjen e ujërave, 
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tokës, ajrit si dhe të fuqizojë detyrimet dhe ndalesat për administrimin e vajrave mbeturinë dhe materialit 
mbeturinë me vajra. 

 
Tab 16. Vajrat mbeturinë të deponuara në KEK,2014 

Divizionet Sasi e VM dhe MMV (l) 
Divizioni i TC Kosova A/Seperimet kimike 119000 

Divizioni i TC Kosova B 30000 
Divizioni i Prodhimit të Qymyrit 27800 

Total 176800 
 

1.3.5. ASBESTI   
 
KEK-u synon që të bënë zëvendësimin e të gjitha materialeve me përbërje të azbestit të cilat i ka në posedim me 
materiale tjera alternative të parrezikshë.Është planifikuar që gjatë vitit 2015 të bëhet inventarizimi i gjitha 
materialeve me përbërje të azbestit prezente në KEK.  
 
1.3.6. MBETURINAT METALIKE  DHE  MBETURINAT  TJERA 
 
KEK-u posedon  mbeturina të metaleve, duke përfshirë çelikun, hekurin, aluminin, kromin dhe bakrin së bashku 
me  gomën e hequr nga shiritat transportues të linjitit dhe djerrinës. Materialet e lartpërmendura janë kryesisht 
të lokalizuara në hapësirat e mihjes dhe termocentraleve në Obiliq ku menaxhohen nga ato subjekte nëpërmjet 
kompanive të licencuara për trajtimin e mbeturinave metalike dhe vajrave mbeturinë.  
 Me mbeturinat tjera, nga mirëmbajtja e objekteve dhe atyre sanitare menaxhon Kompania urbane komunale 
për largimin apo trajtimin e tyre. 
Një problem tjetër mjedisor mjaft i shprehur me vite të tëra dhe i cili vazhdon të jetë ëhtë Deponia urbane 
regjionale e mbeturinave  e vendosur në Mirash. Për të përmirësuar këtë gjendje shumë të rëndë mjedisore dhe 
për të evituar infektimet dhe epidemitë e mundshme, por edhe zbutjen e dëmeve ekologjike, kërkohet nga 
autoriteti kompetent të ndërmarr masa shumë të shpejta në këtë drejtim, meqenëse kjo Deponi nuk është në 
përgjegjësi menaxhuese të KEK-ut. 

 
              Tab 17. Sasia e mbeturinave metalike në KEK 

Divisionet Mbeturinat hekurta (t) Mbeturina të bakrit (t) 

TC Kosova A 500 4 

DPQ 1230 - 

TC Kosova B 886.5 5 

Total 2616.5 9 

 

 
1.4. MONITORIMI I TOKËS NË TERMOCENTRALET KOSOVA  A DHE KOSOVA B  
 
Qëllimi i monitorimit të tokave në zonën e TC  Kosova A dhe TC Kosova B është përcaktimi i shkallës së ndotjes së 
tokës nga veprimtaria e termocentraleve. 
Ligji mjedisorë specifikon “Monitorimin, shkarkimin e emisioneve dhe mbajtjen e te dhënave mjedisore”  si dhe 
“Sistemin informativ mjedisor” çështje këto qe duhet te zbatohen nga KEK-u.  
Monitorimi i tokës duhet të behët sipas Ligji Nr. 02/L-26, Neni 20 dhe 21 
Neni 20 Mbrojtja e tokës nga ndotja 
20.1. Për të mundësuar prodhimtari të rregullt dhe të sigurt me qëllim të mbrojtjes së njerëzve, botës bimore, 
shtazore dhe ambientit, zbatohet mbrojtja e tokës  nga ndotja. 
20.2. Mbrojtja e tokës nga ndotja bëhet me ndalim, kufizim dhe parandalim nga bartja direkte, bartja përmes ujit 
dhe ajrit e materieve të dëmshme dhe ndërmarrja e masave për ruajtje dhe përmirësim të tokës. 
20.3. Ndalohet lëshuarja e lëndëve të dëmshme dhe të rrezikshme, të cilat e dëmtojnë dhe ndryshojnë aftësinë 
prodhuese të tokës. 
Neni 21 Monitorimi i tokës  
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21.1. Me qëllim të mbrojtjes së tokës nga ndotja duhet të bëhet hulumtimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i 
gjendjes dhe shkallës së ndotjes së tokave  nga materiet e dëmshme të cilat përfshijnë: 
a)Përcaktimin e zonës dhe shkallës së ndotjes së tokës – inventarizimi; 
b) Monitorimi i vazhdueshëm i gjendjes dhe të gjitha ndryshimet në tokën si vetitë fizike, kimike dhe biologjike; 
c) Vendosja e sistemit informativ për ndotjën e tokës. 
 
Përshkrimi i metodologjisë për përcaktim të parametrave të hulumtuar 
Parametrat kimik: 
Karakteristikat e reaksionit të tokës (vlera pH) 
Reaksioni i tokës (vlera pH), si ai aktiv (pH në H2O) ashtu edhe ai substituiv apo aciditeti aktiv fiziologjik (pH në 
1M KCl), janë përcaktuar me metodën elektrometrike (potenciometrike) paralelisht me elektrodë të qelqit dhe 
sentron. Në bazë të vlerave të pH në KCl, mund të përcaktohet shkalla e reaksionit sipas Scheffer-
Schachatschabel, gjegjësisht mund të përcaktohen klasët e tokës, si vijon: 
 
1. Shumë acidike:  < 4.9 
2. Dobët acidike:  5.0 - 6.9 
3. Neutrale :  7.0 
4. Dobët alkalike : 7.1-9.0 
5. Shumë alkalike: > 9.1 
 
Përmbajtja e lëndës organike (% humusit) 

Përcaktimi i sasisë së materies organike të tokës, përkatësisht humusit është kryer me metodën sipas Kotzmann-
it. Metoda bazohet në oksidimin e materies organike me tretjen 0.1 M të KMnO4, prej nga në princip të 
llogaritjes me koeficient përkatës (sasisë së oksiduar të CO2 dhe të shndërrimit të C në humus), llogaritet sasia e 
përgjithshme e materies organike, gjegjësisht humusit.Në bazë të vlerave të përmbajtjes së humusit, sipas 
metodës, tokat mund të klasifikohen në këto klasë:  
1. Dobët të pasura :  <2 (%),  
2. Mesatarisht të pasura: 2-4 (%)  dhe  
3. Të pasura : >4 (%). 

 
Përmbajtja e karbonateve (% CaCO3) 
Sasitë e karbonateve (CaCO3) në mostrat e dheut janë përcaktuar me metodën volumetrike në kalcimetër. 
Metoda bazohet në trajtimin e mostrës me HCl dhe matjen volumetrike të CO2 të liruar në Kalcimetër sipas 
Scheibler-it. 
Në bazë të kësaj metode, tokat klasifikohen në këto klasë: 
1. Shumë pak karbonatike  0.1-1.0  ( %) 
2. Pak karbonatike                1.0-5.0  ( %) 
3. Mesatarisht karbonatike             5.0-10.0  (%) 
4. Mjaft karbonatike            10.0-20.0 ( %) 
5. Shumë karbonatike            20.0-50.0 (%) 
6. Tepër karbonatike     > 50.0    

 
Sasitë e fosforit dhe kaliumit të shfrytëzueshëm[(mgP2O5 )ose ( mgK2O/100 g)] 
Sasitë lehtë të shfrytëzueshme të fosforit (P2O5) dhe kaliumit (K2O) në mostrat e hulumtuara janë përcaktuar me 
metodën AL (Egner-Riehm). Metoda bazohet në ekstrahimin e mostrave në tretjen AL (amonium-laktat). Nga 
ekstrakti i fituar, fosfori është përcaktuar me metodë të Spektrofotometrisë UV duke zhvilluar ngjyrë me 
kompleksin e molibdatit të amonit, kurse kaliumi me metodën e Spektrofotometrisë së adsorbimit atomik (AAS). 
 Në bazë të vlerave të pH në KCl, mund të përcaktohet shkalla e reaksionit sipas Scheffer-Schachatschabel.Përcaktimi i 
sasisë së materies organike të tokës, përkatësisht humusit është kryer me metodën sipas Kotzmann-it.Sasitë e 
karbonateve në mostrat e dheut janë përcaktuar me metodën Kalcimetër sipas Scheibler-it.Sasitë lehtë të 
shfrytëzueshme të fosforit dhe kaliumit  në mostrat e hulumtuara janë përcaktuar me metodën AL (Egner-Riehm).  
Për çdo muaj bëhen  analizat kimike- fizike të 10 mostrave te dheut në dy profile pedologjike (vend mostrime) në thellësi 
0-20 (cm), 20-40 (cm ) 40-60(cm), 60-80 dhe 80-10(cm). Pas terjes në ajër , bluarjes dhe sitjes në sitë prej 2 (mm )janë 
bërë analizat kimike. 
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   1.4.1.  MONITORIMI I TOKËS  NË TC KOSOVA  A 
         Hartografia e monitorimit të tokës, TCA : 

 

                      
 
 

Klasifikimi i tokave varësisht nga vlerat e parametrave të caktuara , TCA: 
Numëri i mostrave të marra:  5 . 
pH: < 5.5 deri > 8.3 – Vlersimi : neutrale ; e lehtë acidike  ; acidike ; e lehtë bazike dhe bazike . 
CaCO₃(%): < 1.0 deri > 20.0 - Vlersimi : jo karbonike ; e dobët karbonike; mesatare karbonike ; karbonike dhe shumë 
karbonike.  
Humusi (%5): < 1.0 deri > 5.0 -  Vlersimi : i ulët ; mesatar ; i lartë dhe shumë i lartë.  
Materiet Organike ( %): < 2.5 deri > 6.0 - Vlersimi :  i ulët ;  mesatar; i lartë dhe shumë i lartë.  
Azoti, N₂ (%): <0.1 deri > 2.5 -  Vlersimi : i ulët ;  mesatar ; i lartë dhe shumë i lartë. 
Fosfori, P₂O₅ (mg/1kg) : < 50 deri 500  - Vlersimi :  i ulët ;  mesatar ; i lartë dhe  shumë i lartë. 
Kaliumi K₂O (mg/1kg) : < 50 deri 500 -  Vlersimi :  i ulët ;  mesatar ; i lartë dhe shumë i lartë. 
Kalciumi Ca (mg/1kg) : < 1000 deri >5000 -  Vlersimi : i ulët ;  mesatar; i lartë dhe  shumë i lartë. 
Magneziumi Mg (mg/1kg) : < 60 deri >300 -  Vlersimi : i ulët ;  mesatar;  i lartë dhe shumë i lartë. 
Klasifikimi i teksturës sipas përbërjes së argjilës, TCA : 
Numëri i mostrave të marra:  5 . 
Ranore (%): < 15 argjilë ;  
Subargjilore e lehtë (%) : 15 deri 25 argjilë ; 
 Subargjilore e mesme (%) : 25 deri 45argjilë ;  
Subargjilore  e rendë (%) : 45 deri 60 argjilë ;  
Argjilore e lehtë (%) : 60 deri 75 argjilë ;  
Argjilore  e mesme (%) : 75 deri -85 argjilë;  
Argjilore e rendë (%) : > 85  argjilë.  
Rezultatet e analizave kimike, Vendmostrimi 1 dhe 2 (VM-1, 2 ) TCA: 
Numëri i mostrave të marra:  5.  
Thellësia e profilit: prej 0 deri 100 (cm). 
pH-ujor : 7.02 deri 8.30 -  Vlerësimi : e lehtë bazike ; neutrale.  
CaCO3 (%) : 5.10 deri 15.27 – Vlerësimi :   mesatare karbonatike  dhe karbonatike. 
Humusi (%) : 2.12  deri 3.66 – Vlerësimi :  mesatarë  dhe  i lartë . 
MO (%) : 2.58 deri 3.42 – Vlerësimi :  mesatarë . 
Elementet ushqyese (mg/kg):  
P2O5 : 101 deri  196:  – Vlersimi : mesatar dhe  i lartë. 
K2O : 124 deri 188 : – Vlersimi : mesatar dhe  i lartë. 
Ca :1145 deri 2958 : – Vlersimi : mesatar dhe  i lartë. 
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Mg :125 deri 202 : – Vlersimi : mesatar dhe  i lartë. 
Rezultatet e analizave fizike, Vendmostrimi 1 dhe 2 (VM – 1, 2 ) TCA: 
Numëri i mostrave të marra:  5  
Thellësia e profilit :  prej 0 deri 100( cm) 
Lagështia hidroskopike (%) : 7.10 deri 12.52; 
Pesha specifike (g/cm3

 ) : 2.10 deri 2.55; 
Analiza granulometrike (%):  
Rëra 2.0 - 0.2 (mm) : 9.29 deri 15.12 ;  
Rëra e imët 0.2-0.02 (mm ): 20.44 deri 37.42; 
Lymi 0.02-0.002( mm) : 29.12 deri 41.47 ;  
Argjila < 0.002( mm) : 18.66 deri 29.33 
Vlerësimi :  tokë subargjilore e lehtë  dhe tokë subargjilore e mesme . 
Analizat e metaleve të rënda, vendmostrimi 1 dhe 2 (VM -1, 2 ) TCA : 
Numëri i mostrave të marra:  5 . 
Fe : 15 deri 22  (mg/1 kg) ..............VLM* 50 
Cu : 12 deri 24 (mg/1 kg) ............VLM* 100 
Pb : 14 deri 27  (mg/1 kg).............. VLM* 50 
Cd : 0.0 (mg/1 kg).......................VLM*  2 

 
1.4.2.MONITOTRIMI I TOKËS NË TC KOSOVA B 
Hartografia e monitorimit të tokës, TCB:  

 
 

            
 

Klasifikimi i tokave varësisht nga vlerat e parametrave të caktuara ,  TCB: 
Numëri i mostrave të marra:  5 . 
pH: < 5.5 deri >8.3 – Vlersimi : neutrale;  acidike ; e lehtë acidike ;e lehtë bazike dhe bazike . 
CaCO₃(%): < 1.0 deri > 20.0 - Vlersimi : jo karbonike ; e dobët karbonike; mesatare karbonike; karbonike  dhe  shumë 
karbonike.  

Humusi (%5) : < 1.0 deri > 5.0 -  Vlersimi : i ulët ;  mesatar ;i  lartë ; dhe shumë i lartë.  
Materiet Organike ( %) : < 2.5 deri > 6.0 – Vlersimi : i ulët ;  mesatar ;i lartë ; dhe shumë i lartë. 
 Azoti, N₂ (%): <0.1 deri > 2.5 -  Vlersimi : i ulët ;  mesatar ;i lartë ; dhe shumë i lartë.  
Fosfori, P₂O₅ (mg/1kg) : < 50 deri 500  - Vlersimi :  i ulët ;  mesatar ;i lartë ; dhe shumë i lartë. 
Kaliumi K₂O (mg/1kg): < 50 deri 500 -  Vlersimi :  i ulët ;  mesatar ;i lartë ; dhe shumë i lartë. 
Kalciumi Ca (mg/1kg) :< 1000 deri >5000 -  Vlersimi : i ulët ;  mesatar ;i lartë ; dhe shumë i lartë. 
Magneziumi Mg (mg/1kg) : < 60 deri >300 -  Vlersimi : i ulët ;  mesatar ;i lartë ; dhe shumë i lartë. 
Klasifikimi i teksturës sipas përbërjes së argjilës, TCB : 
Numëri i mostrave të marra :  5 . 
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Ranore (%): < 15 argjilë ;  
Subargjilore e lehtë (%) : 15 deri 25 argjilë ;  
Subargjilore e mesme (%) : 25 deri  45argjilë ;  
Subargjilore  e rendë (%) : 45 deri  60 argjilë ;  
Argjilore e lehte(%) : 60 deri 75 argjilë ;  
Argjilore  e mesme (%) : 75deri 85 argjilë; 
 Argjilore e rendë (%) : > 85  argjilë.  
Rezultatet e analizave kimike, Vendmostrimi 1 dhe 2 (VM-1, 2 ) TCB: 
Numëri i mostrave të marra:  5.  
Thellësia e profilit : prej 0 deri 100( cm). 
pH-ujor :  8.01 deri 8.20 –  Vlerësimi : e lehtë bazike dhe  bazike.  
CaCO3 (%) : 7.25 deri 11.42 –Vlerësimi : karbonatike dhe mesatare karbonatike. 
Humusi (%) : 1.8 deri 3.58 – Vlerësimi :  mesatar. 
MO (%): 1.04 deri 3.27 – Vlerësimi : i ulët  dhe mesatarë . 
Elementet ushqyese (mg/kg):  
P2O5 : 36.5 deri  165  – Vlersimi :  i ulët  dhe mesatar . 
K2O : 23.5 deri 185  – Vlersimi :  i ulët  , mesatar dhe i lartë. 
Ca :1851 deri 2854  – Vlersimi :  mesatar dhe i lartë 
Mg :132 deri 359  – Vlersimi :  mesatar , i lartë  dhe shumë i lartë. 
Rezultatet e analizave fizike, vendmostrimi 1 dhe 2 (VM – 1, 2 ) TCB: 
Numëri i mostrave të marra :  5  
Thellësia e profilit:  prej 0 deri 100 (cm). 
Lagështia hidroskopike (%):10.25  deri 18.1 
Pesha specifike (g/cm3

 ) : 2.14 deri 2.78 
Analiza granulometrike (%):  
Rëra 2.0 - 0.2 mm : 5.24 deri 17.66 ;  
Rëra e imët 0.2-0.02( mm) : 26.42 deri 46.18; 
Lymi 0.02-0.002( mm) : 24.24 deri 42.28 ; 
Argjila < 0.002( mm) : 10.27 deri 31.55 ; 
Vlerësimi : tokë subargjilore e lehtë , tokë subargjilore e mesme dhe  tokë ranore . 
 Analizat e metaleve të rënda, vendmostrimi 1 dhe 2 (VM -1, 2 ) TCB : 
Numëri i mostrave të marra:  5 . 
Fe : 14.0 deri 26  (mg/1 kg) ..............VLM* 50 
Cu : 25 deri 31(mg/1 kg) ..................VLM* 100 
Pb : 13 deri 19 (mg/1 kg)................. VLM* 50 
Cd : 0.0 (mg/1 kg)............................VLM*  2 
 

1.5.ZHURMA NË TERMOCENTALET KOSOVA A DHE B 
 
Zhurma në TCA: 
Ka tejkalim të vlerave të lejuara maksimale, në disa raste, sidomos të mullitë, stacioni i kompresorëve, pompat 
freskuese, etj.Duhet ndërmarrë masa për zbutjen ndikimit të zhurmës,duke  bërë mirëmbajtje më cilësore të 
pajisjeve dhe stabilimenteve, dhe duke aplikuar përdorim të obligueshëm të mjeteve personale dhe teknike 
mbrojtëse nga zhurma. 
Zhurma në TCB: 
Matjet janë bërë  jashtë dhe brenda objektit të termocentralit Kosova B. Janë bërë 5 matje për rreth 
termocentralit Kosova B, në distancë prej: 50 -100 (m), dhe kanë dal këto rezultate:Min:60.6 (dBA) - para 
drejtorisë , Mes :75.52(dBA)- para sallës maqinerike dhe PKU-së , Max :103.5(dBA)- në mes të elektrofiltrave 
jashtë. 
 

 

 



21 
                                                                         Raporti i gjendjes mjedisore në KEK për vitin 2014 

1.6. MONITORIMI I UJËRAVE TË SHKARKUARA (EFLUENT) NË TERMOCENTALE 

Çështja e ndotjes së ujërave është po ashtu ndër problemet më të mëdha mjedisore. Gjenerimi i energjisë 
kërkon sigurimin e sasive të mëdha të ujit. Sasia më e madhe e ujit lirohet nga termocentralet si avull, jo i 
dëmshëm, mirëpo një pjesë e saj, si rezultat i përdorimit në procese të ndryshme, i nënshtrohet edhe ndotjes. 
Ndotësit kryesorë të këtyre ujërave nga ana e KEK-ut, janë: 

- impiantët e ndryshëm dhe ujërat e ndotura teknologjike, laboratorët, repartet punuese, 
- mbeturinat e derivateve, hirit, mbeturinat e vajrave dhe kimikateve si dhe mbeturinave tjera të rrezikshme, 

- mirëmbajtja, 
- instalimet sanitare (higjienike) dhe 
- aktivitetet minierare. 
Për të gjitha rrjedhjet e ujërave që dalin nga zona industriale  e KEK-u, si dhe në disa pika në recipient, KEK-u 
ka angazhuar Institutin INKOS-i të bëjë monitorimin. 
 
KEK-u ka angazhuar Institutin INKOS-it të bëjë monitorimin e ujërave shkarkuese (ujërat që shkarkohen nga 
termocentralet dhe minierat). Po ashtu ky  institut në disa pika bënë edhe monitorimin e recipientëve (lumit  
Sitnicë dhe Drenicë), me qëllim të verifikimit të kualitetit të tyre dhe vlerësimit të dëmeve (ndotjes) që mund 
ta shkaktojë KEK-u nga aktivitetet e veta.    

 
                               Hartografia e pikave monitoruese të ujërave të shkarkuara nga TC Kosova (A+B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vendmostrimet në Zonën industriale të Divizioneve të Generimit të Energjisë 
 

Ujërat sipërfaqësor :1. Lismir-Sitnice 2.Dep. e hirit TCA-Dardhishtë 3.Ujërat e bardha-TCA 4.Puseta kryesore-
Gazifikimi 5.Palaj-Sitnicë. 6.Baseni grumbullues-TCB 7.Ujërat teknologjik-TCB 8.Dep. lindore e hirit-TCB 
9.Dalja përfundimtare e ujërave TCB. 10.Plemetin-Sitnicë. 
Ujërat nëntokësorë: P1.Dep. lindore e hirit TCA. P2.Dep. prendimore e hirit TCA  
P3.Deponia lindore e hirit TCB. P4 Dep prendimore e hirit TCB. 
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                    Tab 18. Analizat fiziko-kimike të recipientit Sitnicë dhe ato nëntokësore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në bazë të analizave të bëra nga kontraktori i  KEK-ut Instituti INKOS, të pasqyruara në tabelën 18 dhe tab.19, 
shihet se shkarkimet e ujërave të ndotura nga termocentralet nuk janë në tërësi në përputhje me limitet e 
përcaktuara nga Udhëzimi Administrativ Nr.13/ 2008 mbi Vlerat kufizuese të efluentit që shkarkohen në trup 
ujor dhe rrjetin e kanalizimit, klasa e IV-të. 

 

Parametrat (mg/l) 

Vendmostrimet-Recipient 
 

Vendmostrimet 
nentokësore 

   Lismir                   
(Sitnicë) 

 Palaj                     
Sitnice 

 Palaj                     
(Sitnicë) 

Plemetin  
(Sitnicë) 

Dep. 
perënd. 
e hirit. 

P. 3 T.C-B 
dep.lindje 

VM-1 VM5A VM-5B VM-10 PGJ    4 PGJ    3 
Era E keqe E keqe e keqe e keqe e keqe e keqe 
Ngjyra E zezë E zezë në të zezë gjelbër verdhë gjelbër 
Temperatura (○C) 14.63 15.83 14.4 13.7 15.7 13.7 
Turbulleësia NTU 23.9 47.3 36.6 16.6 44.6 16.6 
Vlera e pH 8.3 8.8 8.6 8.4 8.4 8.4 
Përç. elek. (µS/cm) 716.3 682.5 719.6 631.7 2800.0 631.7 
Harxhimi i KMnO4 48.8 48.9 44.8 38.7 243.9 38.7 
Oksigjeni i tretur 3.6 5.1 5.2 4.4 2.9 4.4 
Kloruret 42.5 40.8 40.3 39.3 47.7 39.3 
Nitratet 2.9 3.3 3.8 3.6 1.4 3.6 
Nitritet 0.013 0.039 0.239 0.259 0.398 0.259 
Fenolët 0.007 0.022 0.011 0.012 0.019 0.012 
Sulfatet 76.0 70.3 83.1 81.1 2138.0 81.1 
Materie të susp. 25.5 4.06 40.2 19.2 66.7 19.2 
SHBO5 8.1 16.85 5.8 4.5 6.8 4.5 
SHKO 5.9 6.2 20.2 18.0 23.5 18.0 
Fortësia e përgj.  dH˚ 21.0 21.0 1.7 1.4 9.1 1.4 
Vlera "p" (mval/l) 0.000 0.000 5.9 4.4 2.8 4.4 
Vlera "m"(mval/l) 6.2 7.0 362.9 237.8 174.0 237.8 
Bikarbonatet 378.2 404.1 33.2 37.2 76.2 37.2 
Joni amonium (NH4

+) 8.1 9.2 3.3 2.8 7.8 2.8 
Karboni total 16.2 15.5 12.8 13.4 71.2 13.4 
Hekuri (Fe) 0.1 0.1 0.128 0.150 0.080 0.150 
Bakri (Cu) 0.0 0.0 0.022 0.024 0.012 0.024 
Kadmiumi (Cd) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Plumbi (Pb) <0.002 <0.002 <0.002 0.002 0.004 0.002 
Nikeli (Ni) 0.042 0.042 0.028 0.028 0.016 0.028 
Kromi (Cr) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
Zinku (Zn) 0.293 0.277 0.22 0.23 0.18 0.23 
Merkuri (Hg) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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           Tab.20.Rezultatet e analizave bakteriologjike në TC Kosova A 

   
       Tab.21.Rezultatet e analizave bakteriologjike në TC Kosova B 

 

 

 

                   Tab 19. Analizat fiziko-kimike të ujërave shkarkuese nga zona e TC-ve -2014 

Parametrat (mg/l) 

                                                                     VEND-MOSTRIMET 
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Vlerat 
kufizuese 
të lejuara VM-2 VM-3 VM-4 VM-6 VM-7 VM-8 VM-9 VM-11 

Era pa pa  pa  pa e keqe pa pa pa Dobët 

Ngjyra pa pa  E  hirtë  hiri e zezë verdhë pa hiri Dobët 

Temperatura (
○
C) 13.68 15.45 17.18 15.8 22.8 14.2 14.4 16.3 35(Δt>3) 

Turbulleësia NTU 8.1 17.0 104.0 37.2 123.8 11.8 10.8 379.0 - 

Vlera e pH 8.5 8.5 9.0 8.6 9.9 8.3 8.5 12.4 6.0-8.5 

Përç. elek. (µS/cm) 928.8 546.3 641.3 472.1 326.3 887.7 438.3 7231.7 - 

Harxhimi i KMnO4 118.2 33.7 35.2 25.3 102.5 55.4 30.1 93.7 9-15 

Oksigjeni i tretur 8.6 9.7 8.8 9.5 6.2 6.3 7.0 7.9 - 

Kloruret 48.8 27.3 32.8 156.0 24.3 34.5 30.4 1255.7 50-80 

Nitratet 0.7 1.1 1.8 1.1 2.8 2.1 0.8 3.6 50-80 

Nitritet 0.5 0.005 0.025 0.125 0.134 0.197 0.078 0.470 1.0 

Fenolët 0.005 0.004 0.019 0.003 0.013 0.008 0.005 0.017 0.015 

Sulfatet 24 57.0 46.5 74.6 110.3 135.6 72.9 1111.9 250 

Materie të susp. 9.3 18.3 97.0 33.3 120.5 14.2 14.8 143.8 60-150 

SHBO5 2.7 5.6 4.4 2.3 3.5 2.9 3.3 1.0 9-15 

SHKO 1.9 2.8 6.4 8.4 8.7 19.5 9.8 149.6 20-30 

Fortësia e përgj. dH˚ 14.9 21.3 11.8 1.1 1.2 1.4 0.65 58.0 - 

Vlera "p" (mval/l) 0.000 0.000 1.100 1.3 1.3 5.8 3.2 4.7 - 

Vlera "m"(mval/l) 4.6 5.4 4.3 66.0 30.6 356.4 180.3 0.1 - 

Bikarbonatet 279.1 375.3 176.7 18.0 12.0 37.1 19.9 7.0 - 

Joni amonium (NH4
+
) 2.2 4.5 8.1 0.6 0.5 0.7 0.4 1.3 2.5-8 

Karboni organic total 54.2 11.2 17.2 8.4 34.0 18.4 10.0 31.1 30 

Hekuri (Fe) 0.1 0.1 0.1 0.058 0.063 0.070 0.055 0.170 4.0 

Bakri (Cu) 0.0 0.0 0.0 0.014 0.018 0.013 0.010 0.027 0.4 

Kadmiumi (Cd) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.1 

Plumbi (Pb) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.006 0.75 

Nikeli (Ni) 0.027 0.02 0.052 0.018 0.03 0.011 0.016 0.056 1.0 

Kromi (Cr) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 1.5 

Zinku (Zn) 0.133 0.09 0.183 0.18 0.28 0.11 0.08 0.3 1.5 

Merkuri (Hg) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 

Mostra Parametrat e analizuar  Rezultatet e fituara (mikroorganizmat/100 ml) Normat e lejuara  (në 100 ml) 

 

V.M.1 

Bakteriet koliforme 59/100 (ml) <600 

Escheirchia Coli  nuk ka nuk lejohet 

V.M.2 

Bakteriet koliforme 12/100 (ml) <600 

Escheirchia Col Nuk ka  nuk lejohet 

Mostra Parametrat e analizuar Rezultatet e fituara (mikroorganizmat/ 100 ml) Normat e lejuara (në 100 ml) 

VM1 

Pika 9 

Bakteret koliforme 40/100 (ml) <6000 

Escherichia Coli Nuk ka Nuk lejohen 

VM2 

Pika 10 

Bakteret koliforme 390/100 (ml) <6000 

Escherichia Coli Nuk ka Nuk lejohen 
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1.7. RAPORTI PËRMBLEDHËS PËR TERMOCENTRALE  

Në TC Kosova A është bë nje avancim mjaft i madhë në mbrojtjen e mjedisit me implementimin e projekteve 
shumë domethenese, të instalimit të Fundërruesve elektrostatik ne blloqet operative të TC Kosova A.Fudërruesit 
e ri të instaluar garantojnë që emisioni i grimcave të jete në kritere të parapara.Në TC Kosova A është realizuar 
edhe  projektit i bartjes hidraulike te hirit nga TC Kosova A në gropat pasive të minierave te linjitit. 
Pajtueshmëria me udhëzimet LCP të BE në të ardhmen dhe zvogëlimi i emetimeve të pluhurit të lëvizshëm nga 
hapësira e deponimit të hirit do të përmirësojnë dukshëm gjendjen. Deponia duhet të të jetë në pajtueshmëri 
me udhëzimin e BE 1999/31 mbi groposjen e mbeturinave lidhur me shtresat drenuese dhe mbulimin me 
dhe(tokë) dhe masat tjera të kërkuara. 

Supozohet se Kosova B do të operojë së paku  deri ne vitin 2030,kurse TC Kosova A ndoshta deri 2023. Ngarkesa 
e TC Kosova B do të jetë afër ngarkesës bazë,kurse ngarkesa e TC Kosova A duhet dukshem te ngritet. Nëse 
blloqet e Kosovës B do të vazhdojnë operimin e mire të palimituar në të ardhmen do të jetë e domosdoshme të 
rritet shkalla e masave lehtësuese për mjedisin e termocentralit në mënyrë domethënëse. SO2, pluhuri dhe 
emetimet NOx duhet zvogëluar, çka do të kërkojë investime në teknologjinë reduktuese.  

Përmirësimi i dukshëm në Kosovën B (dhe posaçërisht për centralin Kosova A) mund të jetë faktor vendimtar për 
aprovimin publik për ndërtimin e termocentralit të ri. Menaxhimi i ujit dhe ujit të ndotur, instalimet dhe 
praktikat duhet përmirësuar për të qenë në pajtim me legjislacionin e Kosovës, udhëzimet e BE dhe praktikat më 
të mira të mjedisit. Vendi i tanishëm i deponimit të hirit nuk përdoret më,është realizuar mbyllja definitive e 
Deponisë të hirit të TC Kosova A.  

Minierat e vjetra të lira të linjitit janë vend më logjik dhe i përshtatshëm për mjedisin për këtë, dhe miniera e 
Mirashit do të përdoret në vazhdimësi për këto qëllime në të ardhmen.Përkujdesja e mëtejshme e deponimit të 
hirit kërkohet për të lehtësuar ndikimin mbi lumin Sitnicë, ujërat nëntokësor dhe kualitetin e ajrit të mjedisit. 
Efikasiteti i tanishëm i përgjithshëm për prodhimin e energjisë prej 26( % ) në TC Kosova A dhe rreth 32(%) në TC 
Kosova B duhet të rritet, për shkaqe ekonomike dhe të mjedisit, afër performancës fillestare projektuese prej  37 
(%) në TC Kosova A dhe 39-40(%)në TC Kosova B. Programi monitorues duhet krijuar për të demonstruar 
pajtueshmërinë në linjë me kërkesat e udhëzimeve administrative mjedisore të ndryshme të Kosovës dhe BE 
lidhur me kualitetin e ajrit, kualitetin e ujit dhe emetimet. Monitorimi i emitimeve në ajër nga 
termocentralet(veç i realizuar në TC Kosova B) kërkon investime në pajisje për monitorim të vazhdueshëm edhe 
në TC Kosova A, me qëllim të arritjes së pajtimit me kërkesat monitoruese nga udhëzimet LCP të BE. 

Legjislatura Kosovare lejon implementimin gradual të rregulloreve të BE. Negociatat për anëtarësimin e 
mundshëm në BE në të ardhmen mund ta prekun këtë subjekt, siç ka qenë rasti me anëtarësimin e vendeve 
tjera. Me qëllim të Parandalimit dhe kontrollit të integruar të ndotjes, MMPH ka hartuar Ligjin Nr. 03/L-043 .Kjo 
ndotje vjen si pasojë e aktiviteteve të paraqitura në Aneksin 1 të këtij Ligji, për kapacitetet mbi 50(MW), subjekt 
i të cilit ligji është edhe KEK-u .Bazuar në këtë Ligj për Impiant apo kapacitetet prodhuese energjetike që 
posedon KEK-ut parashihet Leja e integruar mjedisore për parandalimin dhe kontrollin e ndotjes(PKIN). Për  Leje 
te integruar mjedisore KEK-u ka aplikuar në fillim të 2011dhe pasi KEK-u aktualisht nuk i përmbush disa kritere 
mjedisore sa i përket emisionit te ndotësve ne ajër, tokë dhe ujë, lëshimi i kësaj leje është një proces në të cilin 
KEK-u shprehet i gatshëm që përmes kontakteve të vazhdueshme me organet kompetente autoritative, pikë së 
pari me MMPH, ti harmonizon qëndrimet sa i përket çështjeve mjedisore në drejtim të arritjes së standardeve 
apo kërkesave ligjore të caktuara në mënyrë graduale dhe në përputhje me mundësit reale. 

KEK-u ka hartuar plan veprimin , dhe per kete  qëllim janë  identifikuar dhe prioritizuar projektet mjedisore më 
me rëndësi në bazë të cilit është parapa që deri më 2017 nivelet e emisioneve nga tymtoret e TC-ve në ajër të 
jenë në përputhshmëri me standardet mjedisore, respektivisht me Direktivën LCP 2001/80/EC si dhe ti plotëson 
standardet tjera mjedisore.  



 

 
 
 
 
 
          Tab 22 Treguesit kryesor te performances për TCA dhe TCB në vitin 2014 dhe  krahasimi i tyre me vitin 2013 i  shprehur në (%) 

TC 
Kosova 

Prodhimi i energjisë elektrike  
(MWh) 

Harxhimi i Linjitit                                                         
(t) 

Harxh specifik i linjitit  
(t/MWh) 

Harxh specifik i nxehtësisë  
(KJ/MWh) 

Faktori i ngarkesës                    
(%) 

2013 2014 (%) 2013 2014 (%) 2013 2014 (%) 2013 2014 (%) 2013 2014 % 

A3 914642 984471 +7.63 1558827 1463527 +23.05 1.7040 1.486 -12.79 13464.0 11744 -12.77 26.42 26.14 -1.06 

A4 392635 403998 +2.63 669155 591501 +15.85 1.7040 1.464 -14.08 13464.0 11567 -14.09 24.97 26.37 +5.61 

A5 878253 249418 -71.6 1498002 366129 -67.97 1.7060 1.468 -13.95 13475.0 11597 -13.94 26.74 2677 +0.11 

A 2185530 1637883 -25.06 3797854 2421157 -14.84 1.7050 1.478 -13.31 13467.0 11626 -13.67 26.04 26.43 +1.54 

B1 2106186 1597707 -24.14 2666879 2174103 -18.50 1.2660 1.361 +7.50 10003 10750 +7.468 33.46 32.16 -3.89 

B2 2090128 2048927 -1.97 2535008 2517540 -0.72 1.2130 1.228 +1.24 9582 9707 +1.305 33.58 32.42 -3.48 

B 4196314 3646634 -13.1 5201887 4691643 -9.84 1.2390 1.286 +3.79 9782 10228 +4.559 33.53 32.29 -3.68 

 
Krahasimi i disa treguesve kryesorë të performancaves në kete vit 2014 me vitin paraprak  2013 

  Prodhimi i energjisë elektrike (MWh): TCA < 25.06 (%)(shkaku është avaria që ndodhi në qershor 2013 në Elektrolizën e ujit për prodhimin e 

hidrogjenit, kurse TCB ka prodhuar < 13.1(%) . Kosova A ka tejkaluar planin e reviduar të prodhimit të energjisë elektrike për 2014 (Qershor 2014) 

për 9(%). Kurse realizimi i planit të prodhimit (2014)në TC Kosova B ka qenë për 4(%) më i vogël[ Termokosit i është dhënë 5678( MWh) energji ] ; 

 Në TCB2 është arritë rekordi i orëve të punës qush nga fillimi i lëshimit në punë dhe ate në 2014 u punua  7457( h).. 

 Ka staruar koogjenerimi 

 Harxhimi i linjitit(t): TCA < 25.06(% ), kurse TCB  < 9.84(%). 

 Harxhimi specifik i linjitit (t/MWh): TCA < 13.31( %), kurse TCB >3.79(%). 

 Harxhimi specifik i nxehtesise (KJ/MWh) : TCA<13.67(%) ; TCB >4.56(%). 

 Faktori i ngarkeses (%) : TCA>1.54 ;TCB <3.68 (%). 
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2.0.  DEGRADIMI I TOKAVE 
Gjatë aktiviteteve minerare, si rezultat i largimit të djerrinës për shpalimin e shtresave të linjitit, ka ardhur 
deri te mbulimi dhe degradimi i sipërfaqeve të mëdha të tokave. Kjo  djerrinë tani gjendet e shpërndarë në 
disa sipërfaqe, në formën e deponive, që shpesh quhen si deponi të djerrinave apo palosje. Gjatë vitit 2014 
është vazhduar me largimin e djerrinës nga zona e mbetur në mes të dy minierave. Palosja është bërë 
brenda hapësirave të minierave ekzistuese, dhe me këtë edhe nuk ka pasur zënie të sipërfaqeve të reja të 
tokës. 
Qëllimet kryesore te implementimit te këtij projekti janë: 
-  Mbështetja e Qeverise se Kosovës dhe Korporatës Energjetike ne promovimin e standardeve me te larta te 
mbrojtjes se ambientit dhe qëndrueshmërisë sociale në sektorin e energjisë.  
- Adresohen çështjet e legjislacionit ambiental dhe inicimit të operimeve ne KEK për vazhdimësi te pastrimit 
dhe praktikave te mira ambientale ne operimet e minierave.  
Projekti ka tri komponente kryesore: 
 
- Pastrimi dhe rikultivimi i Deponisë se hirit nga TC Kosova A dhe djerrinave  
- Ndërtimi i Sistemit te Transportit Hidraulik te hirit nga Kosova A  
- Largimi i materieve te rrezikshme nga Sektori i Gazifikimit  
 
 Në kuadër të projektit për pastrimin dhe rikultivimin e tokave (PPRT), projekt i financuar nga Banka 
Botërore dhe Qeveria Holandeze dhe i zbatuar nga KEK-u, ndër të tjera parashihet edhe stabilizimi, riformimi 
dhe mbyllja e Deponisë së hirit të TC Kosova A(çka edhe është bërë). Zbatimi i këtij projekti ka filluar në tetor 
të vitit 2009 dhe ka vazhduar edhe në vitin 2014. Komponentë tjetër me rëndësi e këtij projekti është edhe 
rikultivimi i djerrinës jugore (në jug të minierave aktuale të linjitit), djerrinës në perëndim të Bardhit dhe në 
Vasilevë.  
Zhvillimet e projektit janë me sa vijon: 
Pastrimi dhe rikuperimi i deponise se hirit dhe djerrinave 
Qe ne fillim te projektit është siguruar një dizajn i detajuar për pastrimin, riformimi dhe ri-kultivimin e 
deponive nga kompanitë konsulente, që kane përshkruar punimet e nevojshme dhe pajisjet e nevojshme për 
kryerjen e aktiviteteve të tilla. 
Ne vitin 2009 kryesisht janë blerë makineria e rende e nevojshme dhe planifikuara per te realizuar punimet 
sipas dizajnit. Stafi i përzgjedhur nga KEK-u është trajnuar për të siguruar që të gjitha pajisjet do të përdoren 
siç duhet dhe janë bere te gjitha përgatitjet e nevojshme për te filluar me pune. 
Gjate vitit 2010, 58(%) të vëllimit të përgjithshëm të punimeve në deponinë e hirit është përfunduar. Me 
këtë përqindje llogaritet qe është përmbushur objektiva e përcaktuar me projekt. Ne vazhdim te projektit, 
me shume se 25 hektarë janë kultivuar me 44 000 drunj pyjor dhe 8000 shkurre, ne sezonin vjeshtorë. 
Ne përgjithësi,deri ne fund te vitit 2014, ne këtë segment janë trajtuar 270 hektarë sipërfaqe hiri dhe 
djerrina dhe janë mbjellur 130,000 fidanë. Fotot me poshtë pasqyrojnë disa nga aktivitetet e zhvilluara. 
 

                                                 
                                                        

Paralelisht me punët ne djerrina Departamenti për Rikultivim ka vazhduar me mirëmbajtjen e fidanëve të 
mbjellura duke organizuar largimin e barojave te këqija sipas nevojës, për te siguruar rritjen e tyre te 
suksesëshme. Ne fotot me poshtë shihen  foto nga aktivitetet  e ndërlidhura. 
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Gjate tërë kohëzgjatjes se projektit janë bërë matjet dhe rezultatet e matura nga pajisjet e monitorimit në 
gjashtë vende te ndryshme rreth deponisë së hirit tregojnë se niveli i pluhurit, çdo muaj, ka qënë nën kufirin 
e lejuar. Kjo sidomos pas fillimit te punës se sistemit hidraulik ku hiri nuk është derdhur ne mënyrë të egër 
ne deponi po si i lëngët është transportuar ne Mirash. Poashtu edhe si rezultat qe shumica e deponise se 
hirit ka arritur te mbulohet me dhe duke ndaluar përhapjen e tij nga ndikimet fizike te jashtme. 
 
Sistemi hidraulik për transportin e hirit nga TC Kosova A 
Qe ne fillim te projektit një grup ekspertësh është punësuar për të përgatitur termat e referencës për 
dizajnimin dhe konstruktimin e transportit hidraulik të hirit. Për shkak te kompleksitetit te tij, përzgjedhja e 
kontraktorit për këtë segment ka zgjatur një kohe relativisht te gjate, dhe ne vitin 2011 u nënshkrua 
kontrata për fillimin e punëve. Kushtet atmosferike te papërshtatshme e prolonguan edhe fillimin e punës 
për ndërtimin e këtij sistemi. Pas nje pune te gjate dhe me shumë sfida, ne vitin 2013 sistemi i ofrohet 
përfundimit dhe me 12 nëntor, 2013 fillon punën dhe i dorëzohet KEK-ut plotësisht funksional. Deri tani ky 
sistem ka funksionuar pa probleme dhe ka një kontribut te jashtëzakonshëm ne uljen e ndotjes se ambientit. 
 
Largimi i fenolëve, katranit, vajrave te kontaminuar dhe të materialeve të tjera të rrezikshme të 
depozituara në sektorin e seperimeve kimike 
Ne fillim te këtij segmenti, u përpunua një hulumtim rreth gjendjes dhe sasisë se këtyre materialeve, me 
ç’rast u dorëzua raporti dhe rekomandimet për punët e nevojshme. Ne vitin 2011, u nënshkrua kontrata për 
largimin e këtyre materieve për trajtim jashtë vendit. Për shkak se Kosova nuk ishte anëtare e Konventës së 
Bazelit, u krijuan vonesa për përpilimin e marrëveshjeve bilaterale për transportimin e këtyre materieve. 
Lejet e eksportit u dhanë nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në dhjetor te vitit 2011, ndërsa 
marrëveshjet dypalëshe janë nënshkruar në shkurt te vitit 2012 dhe më pas u përcollën te autoriteteve 
përkatëse në vendet pritëse.  
Sasitë totale te materieve te rrezikshme, trajtuara ne vend dhe te transportuara jashtë vendit për trajtim 
final janë: 

 14.755 (t) materie të lëngshme me përmbajtje të ulët organike (LLOC)qe u trajtuan ne vend. 

 6921 (t) materie te rrezikshme janë larguar deri tash nga Gazifikimi për trajtim jashtë vendit. 

Me poshtë janë fotografitë që tregojnë këtë proces: 
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Gjatë muajit nëntor 2014 u ripaketuan 2206( t) katran dhe u bartën jashtë vendit pjesa e kontraktuar, 
ndërsa një numër i thasëve kane mbetur ne Gazifikim për shkak te mungesës se fondeve dhe shtyrjes se 
punimeve tjera për pranvere. Pjesa e mbetur prej 494 thasësh janëpëcjellë ne hangarin e madh ne Sektorin 
e Gazifikimit, sipas marrëveshjes. Thasët janë mbuluar mire dhe janë vendosur deri ne një mundësi te 
ardhme per largim.                     

 

  
 

Ne pranveren e 2015, do te trajtohen edhe 10( m3) e mbetura nga tanku nëntokesor, dhe pas ketij aktiviteti 
te fundit, projekti pritet te përmbyllet ne aspektin administrativ, dhe me këtë ka përmbushur të gjitha 
objektivat e tij. 
Nga monitorimi rreth Deponisë së hirit TC Kosova A, në pikat monitoruese rreth saj, vlerat e pluhurit 
mg/m2/ditë nga gjashte pikat monitoruese: 

 
Vlen te theksohet se pas përmirësimit te mjedisit(zvogëlimi i ndotjes) jetësor ne fshatin Dardhishtë, 
banoret e lagjeve përreth zonës se deponisë kanë filluar meremetimet, rindërtimet dhe ndërtime te reja 
me një fjale kanë motiv për rregullim te mjedisit në pronat e tyre. 
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3.0. GJENDJA  MJEDISORE NË DIVIZIONIN E PRODHIMIT TË QYMYRIT  
LEGJISLACIONI 

Ligji për mbrojtjen e mjedisit 
Ligji Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës  29 Prill 2013, Prishtinë 
UA NR.13/2008 për vlerat kufizuese të efluentit që shkarkohen në trup ujorë dhe rrjetin e kanalizimit publik 
 
3.1 .  MONITORIMI I UJËRAVE TË SHKARKUARA( EFLUENT) NË  DPQ-2014 
Bazohet në  Legjislacionin e R. Kosovës në fuqi për ujëra efluent-nëntokësor të zbërthyer në një plan operativ 
vjetor(POV-2014) nga ana e S.Mjedisit në D.Inxhinieringut. 
 

 
 

Fig.3.1.1   Vendmostrimet e ujërave efluent  M.S  
Sibovc-JP-2014 

 

 
   Fig.3.1.2 Vendmostrimet e ujërave efluent 
S.Sitnicë,2014 
 

 

 
3.1.1  CILËSIA E UJËRAVE EFLUENT NË DPQ-2014 
Sipas legjislacionit  të R.Kosovës  ujërat  efluent  klasifikohen në aspekt kimik dhe ekologjik gjegjësisht  numri 
i caktuar i parametrave i analizuar në aspektin fiziko-kimik dhe bakteriologjik , krahasohet me vlerat e 
lejuara dhe në bazë të atyre vlerave bëhet ky lloj i klasifikimi.  
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                           Tab. 23.   Vlerat mes. të ujërave siperf. analizat  fiziko-kimik –DPQ-  2014 

Nr 
 

Parametrat Vendmostrimet 
UH UG M-7 UL 

1 Koha mos. 11:06 10:36 11:06 11:06 

2 Moti * - - - - 

3 Aroma pa pa pa pa 

4 Ngjyra pa dobët pa pa 

5 Turbiditeti (NTU) pa dobët pa pa 

6 Temp.e ajrit(
○
C) 19.86 19.87 19.88 19.87 

7 Temp. (
○
C) 16.2 14.5 14.5 17.04 

8 pH 8.46 7.8 8.19 7.3 

9 Përçuesh. (µS/cm) 452 2482 684.37 726 

10 Oksigjen tretur (mg/l) 9.9 7.9 8.33 7.48 

11 Kloruret  (mg/l) 23.07 103.9 36.2 47.1 

12 Nitritet   (mg/l) 0.016 0.36 0.02 0.06 

13 Nitratet  (mg/l) 2.3 19.8 7.4 5.2 

14 Fenolët  (mg/l) 0.002 0.015 0.005 0.005 

15 Sulfatet  (mg/l) 92.6 993 62.9 142 

16 Materi.esus (mg/l) 118.7 259.4 15.87 15.87 

17 Hargj.KMnO4 (mg/l) 135.7 220.10 116.59 116.59 

18 SHBO5  (mg/l) 4.89 11.1 5.7 5.65 

19 Fortësia   (
○
GJ) 11.5 38.04 19.11 19.11 

20 Vlera "p" (mval/l) 0 0 0 0 

21 Vlera "m"(mval/l) 3.49 16.12 6.3 6.3 

22 Hekuri-Fe  (g/l) 0.095 0.063 0.056 0.056 

23 Bakri - Cu  (mg/l) 0.012 0.024 0.039 0.039 

24 Kadmium- Cd (mg/l) 0 0.031 0.007 0.007 

25 Plumbi (mg/l) 0.008 0.054 0.039 0.039 

26 Nikeli  (mg/l) 0.044 0.052 0.057 0.057 

27 Kromi   (mg/l) 0.005 0.016 0.007 0.007 

28 Zinku  (mg/l) 0.296 0.339 0.306 0.306 

29 Merkuri  (mg/l) 0 0 0 0 

30 SHKO  (mg/l) 25.1 40.5 14 12.2 

31 NH4
+ 

 (mg/l) 0.8 4.7 0.3 0.5 

32 Fosfatet (mg/l) 4.11 6.4 7.2 6.2 

33 Mangani (mg/l)* - - - - 

34 Koliformettotale (100mml) 211 176 315 101 

35 Escherichia Coli - - - - 

36 Gjendja ekologjike 
Klasa 3 Klasa 3 Klasa 3 Klasa 3 

I.B.E  6-7 I.B.E  6-7 I.B.E  6-7 I.B.E 6-7 

37 Ndotja e shprehur nga makropërshkruesit 
Niveli  3 Niveli  3 Niveli  3 Niveli 3 

N.P  160 N.P  150 N.P  195 N.P  195 

38 Gjendja ambientale Mjaft. Mjaft. Mjaft. Mjaft. 
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Grafiku  klasifikimit të ujërave efluent-recipient(M-7) në DPQ – 2014 
 

 

 
 

3.1.1.2  LËNDA ORGANIKE NË LUMENJ, EFLUENT 
Shprehet me SHBO dhe SHKO. Të dhënat e paraqitura tregon se cilësia e efluentëve dhe recipientit në 
aspektin e lëndës organike,  është i mjaftueshëm (përveç UG )!? 
 
3.1.1.3  PËRMBAJTJA E LËNDËVE  USHQYESE    
Prezenca e lartë e Fosforit dhe Azotit  në ujëmbledhësat, sidomos në stinën e Verës kanë shkaktuar 
dukurin e eutrofikimit respektivisht formimin e algave, fitoplanktonit etj. duke shkaktuar pakësimin e 
oksigjenit në ujërat sipërfaqësore. Komponimet e Azotit mund të kenë edhe veprim toksik, si amoniaku 
për peshqit. 

Grafiku lënda organike në ujërat efluent, lumi Drenicë, DPQ- 2014 

 
 

3.1.1.4  SASIA E UJERAVE EFLUENT TE SHKARKUAR NE RICIPIENT 
Tab.24.       Sasia e ujërave të shkarkuar gjatë vitit 2014 

Nr. Vendi shkarkimit 
Kapaciteti i pompave 
centrifugale (m3/h) 

Puna e pompave 
centrifugale (h) 

Sasia e ujërave të 
shkarkuara 

(m3/vit) 

1 L.Drenicë(Shipitullë) 540 / 165834 

2 L.Drenicë(Grabovc 2) / / 1119582 

3 L.Sitnicë(S.Sitnicë) / / 413364 

4 L.Sitnicë(Kosovamont) / / 1539540 

9.9 
2.3 

4.89 

25.1 

0.8 4.11 
0 

UH  Klasa  3 

Oksigjeni I 
tretur(mg/L) 
Nitratet (mg/L) 

SHBO5 (mg/L) 

SHKO (mg/L) 

NH4 (mg/L) 

Fosfatet (mg/L) 

7.9 

19.8 

11.1 

40.5 

4.7 6.4 0 

UG    Klasa  3 

Oksigjeni I 
tretur(mg/L) 
Nitratet (mg/L) 

SHBO5 (mg/L) 

SHKO (mg/L) 

NH4 (mg/L) 

Fosfatet (mg/L) 

8.33 

7.4 

5.7 

14 

0.3 
0.3 

0 

M-7   Klasa  3 

Oksigjeni I 
tretur(mg/L) 
Nitratet (mg/L) 

SHBO5 (mg/L) 

SHKO (mg/L) 

NH4 (mg/L) 

Fosfatet (mg/L) 

7.48 

5.2 

5.65 

12.2 

0.5 
6.2 0 

UL  Klasa  3 

Oksigjeni I tretur 
(mmg/L) 
Nitratet  (mmg/L) 

SHBO5 (mmg/L) 

SHKO (mmg/L) 

NH4 (mmg/L) 

Fosfatet 9mmg/L) 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

4.89 

25.1 

11.1 

40.5 

5.7 
14 

5.65 
12.2 

M.O 
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Foto  3.1  shkarkimit  UG         Foto  3.2 Ujëmbledhësi  UH          Foto 3.3  shkarkimit UP        Foto  3.4  mostrimi në  M-7     
 
3.1.2.    UJËRAT NËNTOKËSORË 
Janë të gjitha ujërat që janë nën sipërfaqen e tokës, në zonën e ngopur dhe në kontakt të drejtpërdrejt me 

tokën apo nëntokën. Janë prezent ne gjithë shtrirjen e minierave. Ujërat nëntokësore në kuptimin  të 

modelit hidrogjeologjik, sidomos Sibovcit-JP identifikohet me këto ujëra nëntokësorë : 

- nga shtresat ujëmbajtëse   (acquaferi) 

- të krijuara nga infiltrimi i ujërave  sipërfaqësore. 

- të krijuara nga raporti i tyre me të  reshura atmosferike   

- nga prezenca e thyerjeve tektonike të linjiteve dhe 

- aluvionet 

Pz-11,  Pz-17 i takojnë tri grupeve të para, kurse  Pz-2 i takon tipit lokal dhe çarjeve me konkrecione 

karbonatike 

 

Fig. 3.1.3   Hartografia e pikave të monitorimit të trupave hidrik nëntokësorë 
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3.1.2.1  Analiza e ujërave nëntokësorë në DPQ-2014 
 
                   Tab. 25.  Vlerat mesatare e ujërave nëntokësorë, analizat  fiziko-kimik, periodike- 2014 

Nr Parametrat 
Vendmostrimet e piezometrave 

Pz-2 Pz-11 Pz-17 

1 Koha mos. 10:38 12:34 12:25 

2 Moti * - - - 

3 Aroma pa pa pa 

4 Ngjyra dobët dobët pa 

5 Turbiditeti (NTU) dobët dobët pa 

6 Temp.e ajrit(○C) 17.5 17.5 17.83 

7 Temp. (○C) 15.5 14.6 14.07 

8 pH 7.34 7.46 7.53 

9 Përçuesh. (µS/cm) 2816.6 510 793.33 

10 Oksigjen tretur(mg/l) 4.18 8.92 5.87 

11 Kloruret  (mg/l) 94 16 21 

12 Nitritet   (mg/l) 0.129 0.003 0.003 

13 Nitratet (mg/l) 22.71 7.5 2.3 

14 Fenolët  (mg/l) 0.006 0.003 0.0016 

15 Sulfatet  (mg/l) 1626 47 108.33 

16 Materi.esus (mg/l) 289.6 614 3.33 

17 Hargj.KMnO4 (mg/l) 175.29 107.76 89.42 

18 SHBO5  (mg/l) 4.31 6.54 2.23 

19 Fortësia  (○GJ) 97.44 12.92 13.53 

20 Vlera "p" (mval/l) 0 0 0 

21 Vlera "m"(mval/l) 10 4.6 6.3 

22 Hekuri - Fe  (mg/l) 0.316 0.03 0.02 

23 Bakri - Cu  (mg/l) 0.016 0.019 0.015 

24 Kadmium- Cd (mg/l) 0 0 0 

25 Plumbi (mg/l) 0.093 0 0 

26 Nikeli  (mg/l) 0.072 0.056 0.039 

27 Kromi   (mg/l) 0.006 0 0 

28 Zinku  (mg/l) 0.493 0.53 0.26 

29 Merkuri  (mg/l) 0 0 0 

30 SHKO  (mg/l) 34.46 9.3 6.47 

31 NH4
+ (mg/l) 1.456 0.12 0.053 

32 Fosfatet (mg/l) 2.97 9.89 1.706 

33 Mangani (mg/l) 1,5 2,0 2,5 

34 Koliformet totale  në 100( ml) 4500 5000 5500 

35 Escherichia Coli pa pa pa 

36 
Niveli  fillestar- fundit i ujërave 

nëntokësor 
1.92-1.15 11.8-10.8 8-6.9 

                           
3.1.2.2.   CILËSIA E UJËRAVE NËNTOKËSOR NË DPQ-2014 
Sipas legjislacionit për ujëra të R.Kosovës dhe të B.E kriteret për caktimin e gjendjes ambientale të ujërave 

nëntokësorë janë: gjendja kimike dhe kuantitative ujërave nëntokësorë.  

Gjendja ambientale:  ujërat nëntokësorë  definohen me 5(pesë) gjendje ambientale.  

Gjendja kuantitative: bazohet në monitorimin e bërë të ujërave nëntokësorë, karakteristikave të shtresave 

ujëmbajtëse (tipologjinë, permabilitetin, koeficientit të depozitimit)  dhe shfrytëzimit të ujërave. Për një 

trup hidrik nëntokësorë  themi se është në gjendje të ekuilibrit atëherë kur niveli i tij është i qëndrueshëm 

(konstant) s’paku 10 vite. 
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Tab.26.   Klasifikimii ujërave nëntokësorë- DPQ-2014 
   
 
 
 
 
 
 

3.2.  MONITORIMI I AJRIT NË DPQ  
Legjislacioni 
Ligji për ajrin ka për qëllim të rregullojë dhe garantojë të drejtën e qytetarëve për të jetuar në një mjedis 
me ajër të pastër, duke mbrojtur shëndetin e njeriut, faunën, florën dhe vlerat natyrore e kulturore të 
mjedisit. Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja i aprovuar nga Kuvendi i Kosovës 03/L-160, të Gazetës 
Zyrtare të Republikës së Kosovës. Nr. 67/29 Mars 2010. Ligji i Mjedisit të Kosovës, Nr.03/L-25 Neni 21, 
P.I.K.N (Parandalimit të Integruar të Kontrollit të Ndotjes) 03/L-043 Pëlqimi mjedisor i lëshuar nga MMPH 
të Kosovës 
Për të menaxhuar mirë me cilësin e ajrit atmosferik në një zonë të caktuar duhet gjithnjë të përcillet 
koncentrimi i ndotësve respektivisht burimi i tyre dhe vlerat e matura të krahasohen me vlerat  e lejuara 
në mënyrë që të bëhet  vlerësimi i cilësisë të ajrit ambiental. Ligji për mbrojtjen e ajrit parasheh tri nivele 
të shkallës së ndotjes : VMin., VMes. dhe VMax. Ato mundësojnë kategorizimin e zonave sipas shkallës së 
ndotjes dhe planifikimin e masave për mbrojtjen, zvogëlimin e ndikimit në ajër, me qëllim të mbrojtjes të 
shëndetit dhe kualitetit të jetesës së njeriut. 
VMin. Është shkalla e koncentrimit të ndotësve, nën veprimin e të cilëve ndikimi negativ në shëndetin e 
njeriut nuk pritet edhe nëse është ai i përhershëm. 
VMax. Është shkalla e koncentrimit të ndotësve nën veprimin e të cilëve nuk pritet ndikim negativ te 
personat e shëndoshë, mirëpo nën ndikimin më të gjatë mund të jetë i dëmshëm, rreziku i ndikimit të 
mundshëm në grupet e ndjeshme, bimët dhe të mirat materiale. Bazuar në Ligjin për mbrojtjen e ajrit 
Nr.2004/30 dhe kriteret e OBSH janë të përcaktuar vlerat numerike të ndotjes së ajrit. 
Kategoria  e –I- rë   është ajri i pastër apo pakë i ndotur (nuk kalohen vlerat e propozuara të kualitetit të 
ajrit(VP) 
Kategoria e –II- të  pakë a shumë i ndotur (është tejkaluar vlera e propozuar (VP) por nuk është tejkaluar 
vlera maksimale (VM) 
Kategoria e –III-të – është ndotje e madhe e ajrit ambiental ( tejkalohen vlerat kufitare maximale (VM) 
 
3.2.1.  MONITORIMI I CILËSISË SË AJRIT 

 

 
Fig. 3.2.1   monitorimi i PM-10(µ),PM-2.5(µ) dhe PM>10(µ) në  DPQ – 2014 

 
 
 
 

 Parametrat Pz-2 Pz-11 Pz-17 

1 Gjendja kimike Klasa  3 Klasa  2 Klasa  1 
2 Gjendja kuantitative Klasa c Klasa B Klasa A 

3 Gjendja ambientale 3-C   E dobët 2-B   E mirë 1-A   E lartë 
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Tab. 27. Koordinatat e pikave te monitorimit M.S Sibovc-JP, Palaj - 2014 

Kordinatat e vendmostrimeve në M.S Sibovc -JP 
Simboli 

Mediumet Mjedisore Koordinatat e vendmostrimeve 

Ajri A-1 A-2 A-3 

 

PM≥10 (µ) 
7500422 
4723668 

626 

7500794 
4725475 

660 

7503665 
4726412 

618 

PM≤10 (µ) 
 

PM≤2.5 (µ) 

7500422 
4723668 

626 

7500794 
4725475 

660 

7503665 
4726412 

618 

 
      Tab. 28.    Metodat e matjeve dhe parametrat  e  kualitetit të ajrit 

Parametrat Metodat e matjes 
PM>10 (µ) Me sampler LVS-1[pajisje (mg/m3)] 24orë 
PM-10 (µ) EN12341 [PM-10(µg/m3)] 24orë 
PM-2,5 (µ) EN14907 [PM-2.5(µg/m3)]24orë 

 
3.2.1.1.  IMISIONI –PLUHUR 
 
Tab.29.  Parametrat, normativet dhe vlerat mesatare të pluhurit në imision, DPQ - 2014 

PM-10µ PM-2.5µ PTD(mg/m3) 

Vendmostrimi Grabovc Vendmostrimi Grabovc Vendmostrimi Grabovc 

Koha e mostrimit =23 ( h) 52(’) Koha e mostrimit = 23 (h) 59 (’) Koha e mostrimit =  23 (h) 58 (’) 

Tav = 13.9 ( oC) Tav = 7.1 ( oC) Tav = 7.2 ( oC) 

Pav = 946 (hPa) Pav = 953 (hPa) Pav = 954 (hPa) 

rFav = 43.1 (%) rFav =  75.4 ( %) rFav = 70.6  (%) 

PF = 48.5 (hPa) PF = 45.8 (hPa) PF = 9.8 (hPa) 

Q = 55.302 ( m3 ) Q = 55.317 (m3) Q = 55.301 (m3) 

Qn = 52.750 (Nm3)  Qn = 54.417 (Nm3) Qn = 54.479 (Nm3) 

Qav = 2.31 (m3/h) Qav = 2.31 (m3/h) Qav = 2.31 ( m3/h) 

Qnav = 2.20 (Nm3/h)      Qnav = 2.27 (Nm3/h) Qnav = 2.27 (Nm3/h) 

Pesha e filtrit (g) Pesha e filtrit (g) Pesha e filtrit (g) 

Gt (g) Gt (g) Gt (g) Gt (g) Gt (g) Gm  (g) 

0.11165 0.11166 0.11163 0.11163 0.11163 0.1081 

Rezultati = 82.4  (µg/m3) Rezultati = 45.7  (µg/m3) Rezultati = 1 (mg/m3) 

PM-10µ PM-2.5µ PTD(mg/m3) 

Vendmostrimi Hade Vendmostrimi Hade Vendmostrimi Hade 

Koha e mostrimit =25 ( h) 57 (’) Koha e mostrimit = 23(h) 57(’) Koha e mostrimit = 23(h )58(’) 

Tav = 4.4 ( oC) Tav =2.9 ( oC) Tav = 3.1 ( oC) 

Pav = 941 (hPa) Pav = 943 (hPa) Pav = 943 (hPa) 

rFav = 63.2 (%) rFav =70.3 (%) rFav = 76.1 (%) 

PF = 47.8 (hPa) PF = 89.6 ( hPa) PF = 63.1 (hPa) 

Q =55.21 (m3) Q=  55. 239 (m3) Q = 55.26  (m3) 

Qn = 54.9 0 (Nm3) Qn= 54.60 (Nm3) Qn = 54.18 (Nm3) 

Qav = 2.3 (m3/h) Qav =2.30 (m3/h) Qav = 2.3 (m3/h) 

Qnav =2.26  (Nm3/h) Qnav =2. 28 (Nm3/h) Qnav = 2.28 (Nm3/h) 

Pesha e filtrit (g) Pesha e filtrit (g) Pesha e filtrit (g) 

Gt (g) Gt (g) Gt (g) Gt (g) Gt (g) Gm (g) 

0.1069 0.1076 0.1082 0.1082 0.1082 0.14371 

Rezultati = 21.8  (µg/m3) Rezultati = 10.9   (µg/m3) Rezultati = 0.65(mg/m3) 
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3.2.2.  EMISIONI I GAZRAVE – EMISIONI DIFUZIV 

Aktivitetet minerare në DPQ, të gërmimit, transportimit, ngarkim-shkarkim, separimit, deponimit linjitit-

djerrinës  vetëndezjes së linjitit, si dhe aktivitetet tjera rezultojnë me emisionin e gazrave, pluhurit, 

zhurmës etj. Ky emision   përveç tjerave ndikon në cilësinë e ajrit  ambiental dhe në rast të ndotjes së 

shprehur  rrezikon shëndetin e njeriut, florën faunën dhe vlerat natyrore e kulturore të mjedisit .Në vitin 

2014 janë monitoruar emisioni i gazrave-pluhurit  nga vetëndezja e linjiteve . Për shkak të komleksitetit të 

përcaktimit të sasisë së djegur të linjitit(sidomos në M.S Sibovc-JP)janë marrë vlerat aproksimative të 

linjitit të djegur. Kalkulimi i  emisionit të gazrave –pluhurit është bërë sipas sasisë së djegur të linjitit 

brenda një viti të shëndruar në energji elektrike(e ngjashme me TC) 

 

 
Fig. 3.2.2  Monitorimi i  emisionit të gazrave 2014 

 

Tab.30. Llogaritja e emisionit të pluhurit –gazrave nga vetëndezja e linjitit-2014 

Lënda 
djegëse 

Sasia e 
linjitit të 

djegur (t/vit) 

Vlera 
energjetike 

(kWh) 

Emisioni  i 
gazrave-pluhurit 

(kg/vit) 
M.S Sibovc-JP S.Sitnicë 

Linjit 

10 19550 
pluhur 

15.64 - 

20 39100 - 31.28 

  
CO2 

28602 - 

  - 57203 

  CH4 0 0 

  SO2 84.8 170  

  NOX 75.6 151.2 

 
Grafiku  emisionit të gazrave nga vetëndezja e linjiteve 

 
Fig.3.2.3.  Grafiku  i emisionit të pluhurit-gazrave            Fig.3.2.4.  Grafiku i emisioneve të pluhurit-gazrave 
                            nga vetëndezja e linjiteve                                          nga etëndezja e linjiteve 
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3.3.  MONITORIMI I TOKËS NË DPQ – 2014 
  Legjislacioni  
Menaxhimi, monitorimi i tokës bëhet në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës Ligji 
N.03/L-25. dhe Ligjin për tokat bujqësore Nr. 02/L-26, Neni 21 si dhe Direktivat e Bashkësisë Evropiane për 
Mjedisin. 

 
Fig. 3.3.1. Pozita  gjeografike e  DPQ-së- 2014 
 

M.S  Sibovc – JP 
M.S Sibovc- JP është një pjesë e fushës së Sibovcit. Mbulon një sipërfaqe diku rreth 4.8 (km²). Në jug të kësaj 
fushe ndodhet  ish miniera e Bardhit, perëndim L.Berisha (Grabovc), jug-lindje ajo e Mirashit  dhe F.Hade 
dhe në veri kufizohet me F.Sibovc  shtrirja e saj në drejtim të veriut, është rreth 2.6 (km). Largimi i dheut 
respektivisht nxjerrja e linjitit dhe aktivitetet tjera ndihmëse në zonën e DPQ–së drejtpërdrejt ndikojn në 
ndryshimin e gjendjes së baraspeshës së mjedisit natyror dhe njëkohësisht në mjedisin e njeriut. 
 

Tab. 31.    Ndryshimet karakteristike të tokës nga punimet  xehetare 
Punimet xehetare që kanë ndikuar në ndryshimet e 
mjedisit natyror në DPQ 

Karakteristikat e ndryshimeve 
 

GJEOMEKANIKE 
 

Largimi i dheut, nxjerrja e linjitit nga  minierat 
sipërfaqësore me anë PKX respektivisht  sistemeve 
kontinuale ETP(Ekskavator, Transporter dhe Palos).  
Ndëtimi I rrugëve, transheve, shkallëve, frontit punues, 
argjinaturave, ujëmbledhësave. 
Deformimet e terrenit si pasoj e punimeve xehetare 

Humbja e pa kthyeshme e Tokës. Ndryshim i reliefit të 
terrenit, strukturës gjeologjike dhe anëtarëve litologjik të 
terrenit. ) Krijimi i sipërfaqeve biologjike shterpe. 
Ndryshim mekanik të tokës Ndryshim i regjimit të 
shtresave ujëmbajtëse (zhvendosja e lumenjve, liqeve etj) 
Ndryshim i strukturës së sipërfaqes së shfrytëzuar  
Dëmtimi i objekteve të ndërtuara  

HIDROGJEOLOGJIKE 

Deformimi i sipërfaqes së krijuara si pasojë e punimeve 
për drenazhimin e ujërave.  
Ndërtimi i objekteve hidroteknike(puseve, 
ujëmbledhësve...etj. Përdorimi  i ujërave nëntokësorë 

Ndryshimet në nivelin e ujërave nëntokësorë . Ndotja e 
ujërave nëntokësorë 
 Tharja e sipërfaqes së tokës, ndërrimi i regjimit të 
ujërave, lumit, zvogëlimi i sasisë së ujërave nëntokësorë 
Krijimi i tokave moçalike 

KIMIK 

Emisioni i gazrave kimikisht aktiv Ndryshim në përbërje dhe veti të ajrit atmosferik dhe 
tokës (aciditeti, baziciteti dhe fitotokësitet) 

FIZIKO - MEKANIK 

Emisioni i pluhurit dhe aerosolëve  Ndryshim i bashkëdyzimeve, vetive të gazrave atmosferik 
dhe ujërave.  Ndotja e ujërave 

TERMIK 

Nxehja e ajrit atmosferik Nxehja e ujërave Ndryshimi i vetive të ajrit dhe tokës Ndryshimi i 
mikroklimës 
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Tab. 32.   Klasifikimi dhe shkalla e dëmtimit të tokës 

Grupa e 
dëmtimit(gd) 

Karakteri i 
punimeve 

Parametrat e 
punëve xehet. 

Lloji i 
punimeve 

Lloji i shkëmbinjve 
Rikultivimi i 

paraparë 

I 
Hapja e 
minierës 

H<10 (m) 
F<10 (ha) 
H<10 (m 0 

Transhe 
Kanale 

Tokë pjellore 
Neutrale 

Shkëmbinjë neutr. 
Shkëmbinjë tokësik 

Kullosa 
Pyje 

Pemishte 
 

II 
Deponi 

(palosa)  të ultë 
H<10 (m) 
F>10 (ha) 

Palosja e 
dheut 

 

Kullosa 
Pyje 

Pemishte 
Bujqësore 

III 
Deponi 
(palosa)             
të larta 

H>10 (m) 
F>10 (ha) 

Shpatet 
Brezat 

mbrojtës 
 

Kullosa 
Pyje 

Deponi 

IV 
Nxërja e l.m 
Deponia e 

mbrendëshme 

100(m)>H>10(m) 
100(ha)>H>10(ha) 

Minierat me 
T.X 

horizontal 
 

Rikultivim i deponisë 
Akumulim i ujërave 

Peshkatari 

V Nxërja e l.m 
100(m)>H 
100(ha)<H 

Minierat me 
thellësi të 

mëdha 
 

Peshkatari(kultivim) 
Pyje 

Pemishte 

 
Sipas tab.  11  , shkalla e dëmtimit të tokës është :  
Minimale,  1 x sipërfaqja e dëmtuar nga ajo bazë(natyrës)  
maksimale 20 x sipërfaqja e dëmtuar nga ajo bazë (natyrës)  
Sn = gn x ωn x Fn = IV x II x 32 = 256 
gn – përkatësia e grupit të dëmtimit 
 ωn – lloji i shkëmbinjve 
 Fn - sipërfaqja e dëmtuar 

 
 M.S  SIBOVC  – JP  
Është zonë rurale me tokë bujqësore, kullosa që lidhet me atë industriale. 

 
Tab.33.  Punimet xehetare  dhe karakteristikat e ndryshimeve 

Punimet xehetare që kanë ndikuar në 
ndryshimet e mjedisit natyror në M.S Sibovc-JP 

Karakteristikat e ndryshimeve 

GJEOMAKANIKE 

Largimi i dheut (shkallët, etazhet) 
 
Deponimi(palosja) e dheut 
 
Ndëtimi  i kanaleve,  ujëmbledhësave. 

Ndryshimi i reliefit të terrenit 
Humbja e Florës dhe Faunës autoktone 
Ndryshimi i strukturës gjeologjike të dheut, 
ndryshimi mekanik i Tokës 
Ndryshim i regjimit shtresave ujëmbajtëse  

HIDROGJEOLOGJIKE 

Deformimi i sipërfaqes së krijuara si pasojë e 
punimeve për drenazhimin e ujërave. 

Ndryshimi në nivelin e ujërave nëntokësorë dhe 
krijimi i moçaleve 

FIZIKO - MEKANIK 

Emisioni i PTD, PM-10 dhe PM-2.5 
Lëshimi i ujërave të ndotur 

Ndryshimi i cilësisë së ajrit 
Ndotja e ujërave sipërfaqësorë-nëntokësorë. 

KIMIK 

Emisioni i gazrave nga vetëndezja e linjiteve Ndryshimi i cilësisë së ajrit dhe tokës 
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3.3.1.KLASIFIKIMI DHE SHKALLA E DEMTIMIT TË TOKËS NË M.S SIBOVC- JP 

 
Tab. 34.   Vlerat e largimi-nxjerrjes dhe shkalla e dëmtimit 

Ekskavatorët 
Karakteri i 
punimeve 

Parametrat 
Lloji i 

punimeve 
Lloji i shkëmbijve 

Sipërfaqja 
(m2) 

Vëllimi(m3) 

E-9M 
 

Largimi i 
dheut 

H=17(m) 

Ndërtimi i 
shkallëve 

Tokë pjellore, 
argjilë e verdhë-

hiri. S=172698 
V=2933919 

argjilë e verdhë-
hiri. 

V=204226 

E-7B 
Largimi i 

dheut 
H=8(m) 

Tokë pjellore, 
argjilë e verdhë-

hiri. 
S=61601 V=461596 

E-10B 

Largimi i 
dheut 

H= 17( m) 

verdhë-hiri. S=153624 V=2124359 

E-10M verdhë-hiri. S=229077 V=3453506 

E-8B 
E-5M 
E-6B 

 

S=105974 V=1701764  

 

 
3.3.2.  HUMUSI  

Kriteri bazë(themelorë)i tokës i cili vendos për prodhimtarinë bujqësore, pyjore, etj. është humusi. Është 
element që formon materie të ushqyeshme të nevojshme për zhvillimin e bimëve(ekosistemin). Humusi 
është një mjedis në të cilin ndodhin dhe zhvillohen procese të ndryshme: fizike, kimike dhe biologjike, 
shpesh të lidhura në mes veti. Ky mjedis zakonisht ka rolin kryesor në pjellshmërinë dhe jetën e bimëve. 
Humusi krijohet me veprimin e përbashkët të gjatë të botës bimore, shtazore, klimës morfologjisë së 
terrenit dhe proceseve tjera. Çdo humus i ka karakteristikat  e veta respektivisht elementet nga është 
krijuar. 
Gjatë vitit 2014 ka qenë i hartuar plani operativ  për  largim dhe deponim të shtresës humusore mirëpo  
nuk është realizuar! 

 
3.3.3.  RIKULTIVIMI 
 Në vitin 2014 është ngritur Brezi i gjelbër në pjesën perëndimore në M.S. Sibovc- JP, me gjatësi 1500 (m ) 
gjegjësisht sipërfaqe prej S=2(ha). Gjithsejtë janë mbjell  1025 fidane, varietetet të ndryshme.  

 

  
Picea abies    Blini       Katalpa          Plepi          Bagremi       Gështenja       Salix       Jasen Pendulla 
  Foto.  Varietetet e drunjtëve  të mbjellura 
                                              

 
 

Foto.   Një pjesë e Brezit të gjelbër 
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Foto.   Një pjesë e Brezit të gjelbër në stinën e dimrit 
 
 
3.3.4.  MONITORIMI I BREZIT TË GJELBËR 
 
Tab.35.      Monitorimi i Brezit të gjelbër në M.S  Sibovc-JP- 2014 

Nr. 
Gjendja cilësore dhe sasiore e drunjtëve 

Profili (sipërfaqja) I II III 

1 
Lloji dhe sasia e 

drunjtëve 

Bredh:16 Bredh: 72 Bredh:78 

Frashri: 15 Frashri: 38 Frashri: 38 

Populus Nigra:27 Populus Nigra:77 Populus Nigra:96 

Salix:15 Salix:34 Salix:39 

Jasen pendulla:15 Jasen pendulla:36 Jasen pendulla:46 

Katalpa:16 Katalpa:25 Katalpa:51 

Bagremi:12 Bagremi:36 Bagremi:48 

Geshtenja:11 Geshtenja:22 Geshtenja:50 

Bliri:9 Bliri:31 Bliri:49 

2 Gjendja e tyre 

 M* Gj.TH* TH* M Gj.TH TH M Gj.TH TH 

Br. 13 3  65 5# 6* 73 4 30* 

Fr 15   38 3 6* 38  30* 

P. N.: 26 1 0 76 1 5* 94 2 25* 

S.: 15 0 0 32 2 4* 38 1 20* 

J.P: 8 7 0 19 17 3* 44 2 15* 

K: 14 2 0 24 1 4* 47 4 20* 

Bg: 11 1 0 25 11 3* 46 2 15* 

G: 11 0 0 22 0 3* 45 5 15* 

Bl: 8 1 0 27 4 3* 47 2 15* 

3 
Masat 

 

1. Përforcimi më i mirë për substratin e disa drunjtëve 

2. Rehabilitimi i  zonëve parciale  që kanë  rrëshqitur 

3. Largimi-mbrojtja nga ujërat e Brezit të gjelbër 
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3.4.  ZHURMA NË DPQ 
Legjislacioni  
Matjet e zhurmës bëhen duke u bazuar në Nenin 9 te Ligjit mbi mbrojtjen në punë mbrojtjes së shëndetit 
të punësuarve dhe mjedisit të Republikës së Kosovës Nr. 2003/19, Udhëzim administrativ nr. 08/2009 
mbi vlerat e lejuara të emisioneve të zhurmës dhe burimet e ndotjes.  
Ligji i Mjedisit të Kosovës, Nr.03/L-25 Neni 21, Pëlqimi mjedisor i lëshuar nga MMPH të Kosovës, 
Marrëveshjes për eksploatim të Sibovc-JP lëshuar nga KPMM , Licencës për eksploatim të minierave 
ekzistuese, VNM-së dhe Direktivat e BE janë bazë mbi të cilat bëhet menaxhimi monitorimi i nivelit të 
zhurmës. 

 

 
Fig. 3.4.1.    Hartografia e monitorimit të nivelit të zhurmës në DPQ-2014 

 
Tab. 36.     Metodat e matjes  

Tipologjia Metoda e matjes 
Kur përdoret Gjatë punës së PKX 
Tipi i monitorimit Individual 
Kohë zgjatja e matjes LA90 = 15 (min) 
Kushtet e monitorimit Vmes.L < 5( m/s), pa shi, pa zhurmë anësore 
Lokacioni i matjeve  Ku zhurma është e shprehur, lokacionet e ndjeshme dhe ato obligative. 
Zhvillimi i matjeve Ditën (0700 – 1800)Mbrëmje (1800 - 2200)Natën (2200 - 0700) 
Analiza e metodës Krahasimi i vlerave të matura minimale, maksimale me ato të rekomanduara 
 

Kriteret, analiza e të dhënave  të nivelit të zhurmës, viti 2014 

Ligji për mbrojtjen nga zhurma dhe Direktivat e BE  parashohin  disa  nivele të ndotjes nga zhurma (shih 

Tab.37) Ato mundësojnë  kategorizimin e zonave sipas shkallës së ndotjes nga zhurma-vibracioneve dhe 

planifikimin e masave për mbrojtjen, zbutjen e ndikimit në zonë, me qëllim mbrojtjes së shëndetit dhe 

kualitetit të jetesës  njeriut. 

VRp  -   vlera e rekomanduar e pranueshme, i referohet nivelit të zhurmës që vjen nga objektet 
industriale(miniera)  që e pranon komuniteti në qendër të vendbanimit dhe brënda  shtëpive. Distanca nga 
PKX duhet të jetë 200 (m).Ky nivel i zhurmës konsiderohet si jo i dëmshëm për shëndetin e njeriut(VRp) 
VRmax. -  vlera e rekomanduar maksimale, është niveli i zhurmës  nën veprimin e të cilit nuk pritet ndikim 

negativ te  personat e shëndoshë, mirëpo nën ndikimin më të gjatë ekziston rreziku i ndikimit të 

mundshëm në grupet e ndjeshme. 
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Bazuar në Ligjin për mbrojtjen e Mjedisit, Direktivave të BE  dhe shteteve  të industrializuara janë të 

përcaktuara vlerat numerike të nivelit të zhurmës. 

 

Tab. 37.    Vlerat e rekomanduara të zhurmës, të preferuara dhe maksimale 

Tipi i pranuesit Zona Periudha Vlera e rekomanduar e zhurmës(VR) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vendbanime 
 

 
 

Rurale 

 VRp VRmax. 

Ditën 50 55 

Mbrëmje 45 50 

Natën 40 45 

 
Suburbane 

Ditën 55 60 

Mbrëmje 45 50 

Natën 40 45 

 
Urbane 

Ditën 60 65 

Mbrëmje 50 55 

Natën 45 50 

 
Industriale-urb 

Ditën 65 70 

Mbrëmje 55 60 

Natën 50 55 

Shkolla(klasë) të gjitha  35 40 

Spitali brënda jashtë të gjitha periudha1(h)orë 35 45 

50 55 

Kultet-brënda të gjitha Kur janë  në punë 40 45 

Parqet nacionale.rekreacion të gjitha Kur janë  në përdorim. 50 55 

Fushat rekreative aktive të gjitha Kur janë  në përdorim. 55 60 

Objektet komerciale të gjitha Kur janë në punë 65 70 

Objektet Industriale të gjitha Kur janë në punë 70 75 

              
         
 Tab. 38.  Vlrtat kufitare te lejuara  dhe kushtet mesatare klimatike  gjatë matjes së zhurmës DPQ  
 

Kushtet klimatike( mes) VKL 

 
 

Temperatura: 11.3 (0C) 
 

Lagështia Relative: 55.9 (%) 
 

Shpejtësia e  ajrit: 1.23 (m/s) 

Perioda VRp VRm 

Ld 65 70 

Lmb 55 60 

Ln 50 50 

Ld 65 70 

Lmb 55 60 

Ln 50 50 

Ld 65 70 

Lmb 55 60 

Ln 50 55 

 
 
Tab. 39.  Niveli i zhurmës në DPQ –2014 

Nr. Lokacioni Distanca nga 
burimi (m) 

Gjendja(Db) Periodat e matjes 

“0” Burim Ditën Mbrëmje Natën 

J M J M J M 

1 Grabovc 85-170 40.3 76 51.6 40.1 54 39.6 54.6 39 

2 Hade 500-670 36 74.3 48.6 39.8 49.3 39.7 48.8 40.1 

3 Palaj 50  40.7 78.6-91.5 61.7 45.6 63.3 47 63 46.2 
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Fig.3.4.2.  Grafiku i nivelit  më të lartë të zhurmës në F. Grabovc dhe F.Palaj - 2014 
 
Llogaritja e indikatorit të zhurmës : 
    Ld.mb.n = 10x1/24xlog[12 x 100.1(Ld+0.5) + 4 x 100.1(Lmb+5) + 8 x 100.1(Ln+10) ] (dB) 
 ku janë:  Ld - niveli i zhurmës ditën ; Lmbr - mbrëmje dhe   Ln - natën 
 
Tab. 40.   Indikatori i zhurmës brenda objektit 

Nr. Pika matëse Indikatori i zhurmës   Ld,mb.n (M) (dB) Vërejtje 

1 M.S  Sibovc – JP  H.Berisha 45.6  

2 F.Hade 46.4  

3 F.Palaj  F.Preniqi 52.6  
 
 

 
Fig. 3.4.3.  Grafiku i Indikatorit të zhurmës 

 

3.5.  FLORA DHE FAUNA 
 
LEGJISLACIONI 
Baza ligjore sa i përket Biodiverzitetit, ku janë të përfshira edhe flora dhe fauna janë: 

1. Ligjit për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233, 

2. Strategjia e Planit të Veprimit për Biodiverzitetin 2011 – 2020 (kjo derivon nga ligji i mësipërm), 

dhe dokumente të tjera. 

LOKACIONI 
Monitorimi  i Florës dhe Faunës është bërë në lokacionet: 
- M.S Sibovc – JP 
- Deponia-palosi në Mirash-P-3B dhe  
- L.Drenicë 
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Fig. 3.5.1  Hartografia e sipërfaqeve të  monitoruara  të Florës dhe Faunës, vitin 201 
 
3.5.1.   METODA E MONITORIMIT TË FLORËS DHE FAUNËS 
Gjatë inspektimit të terenit  për kryerjen e punëve të përditeshme,kemi bërë dhe gjetjen-prezencën e florës 
dhe faunës në tri (3) sipërfaqe. Janë evidentuar të gjitha llojet e organizmave shtazorë.Pjesa më e madhe e 
këtyre organizmave shtazorë (fauna) kanë qenë insekte por ka pasur edhe grupe të tjera të këtyre 
organizmave (qind këmbësha, minj, etj). Një pjesë e veçantë ka qenë edhe monitorimi i pjesës ujore të lumit 
Drenicë me ç’rast nga fauna janë konstatuar peshqit (Piscis), bretkosat (Amphibia) dhe disa kërmij 
(Gastropodae). Lumi Drenica është vrojtuar nga afër me ç’rast peshqit prezent dhe bretkosat janë numëruar 
nga shikimi vizual me gjetjen dhe numërimin e tyre buzë lumit.  
 
3.5.2.   IDENTIFIKIMI DHE SHIKIMI  TAKSONOMIK I LLOJEVE TË KOSTATUARA 
Të gjitha llojet bimore dhe shtazore janë regjistruar dhe janë identifikuar deri në nivelet më të ulëta 
taksonomike me ndihmën e çelësave herbologjik dhe zoologjik. Krahas emrit latin është përdorur edhe emri i 
zakonshëm në gjuhën shqipe për secilin lloj bimorë dhe shtazorë të regjistruar. 
 

Tab.  41.   Gjetja e Florës në S-3 

Nr Specia  bimore Emri në gjuhën shqipe 
1. Plantago major Gjethedelli i madh 
2. Plantago lanceolata Gjethedelli heshtor 
3. Fumaria officinalis Fomi mjekësorë 
4. Chenopodium album Minueri i bardhë 
5. Anthemis arvensis Syviqja e arës 
6. Capsella bursa pastoris Trasta e bariut 
7. Daucus carota Karota e egër 
8. Senecio vulgaris Pulishi i rëndomtë 
9. Rubus ideae Manaferra 

10. Echinochloa crus galli Muhari 
11. Artemisia vulgaris Pelini i egër 
12. Cirsium arvense Gjembi i arave 
13. Diplotaxis muralis Diplotaksa muresh 
14. Stellaria media Stelara e ndërmjeme 
15. Euphorbia cyparissias Qumështorja selvi 
16. Rumex crispus Lëpjeta kaçurele 
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Tab.  42.     Gjetja e Florës në S-1, S-2 

Nr. Speciabimore  Emri në gjuhën shqipe 
1. Agropyron repense Grami 

2. Cynodon dactylon Krisja 
3. Taraxacum officinale Luleshurdha 
4. Plantago major Gjethedelli i madh 
5. Ambrosia artemisiifolia Ambrozia 
6. Plantago lanceolata Gjethedelli heshtor 
7. Polygonum aviculare Bar pate 
8. Fumaria officinalis Fomi mjekësorë 
9. Chenopodium album Minueri i bardhë 

10. Papaver rhoas Lulekuqi 
11. Anthemis arvensis Syviqja e arës 
12. Atriplex patula Laboti 
13. Achillea millefolium Bar pezmi 
14. Bifora radians Bifora rrezake 
15. Capsella bursa pastoris Trasta e bariut 
16. Daucus carota Karota e egër 
17. Senecio vulgaris Pulishi i rëndomtë 
18. Pirus communis Dardhë e egër 
19. Ranunculus arvensis Zhabina e arës 
20. Polygonum lapatifolium Nejça gjethelëpjetë 
21. Galium aparinae Gjitësi i arave 
22. Rubus ideae Manaferra 
23. Setaria viridis Kostreva e blertë 
24. Echinochloa crus galli Muhari 
25. Artemisia vulgaris Pelini i egër 
26. Centaurea cyanus Kokoçeli ngjyrë qielli 
27. Cirsium arvense Gjembi i arave 
28. Conisa canadensis Erigeron i Kanadasë 
29. Sonchus oleraceus Rrëshyelli i perimeve 
30. Cardaria draba Djegësi drabë 
31. Roripa sylvestris Rripa e pyllit 
32. Poa trivialis Flokëza e zakonshme 
33. Euphorbia cyparissias Qumështorja selvi 
34. Trifolium repens Tërfili zvarranik 
35. Vicia sativa Grashina e kultivuar 
36. Lamium purpureum Hithërbuta e purpurtë 
37. Rumex crispus Lëpjeta kaçurele 
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        Minueri i bardhë                                      Muhari                              Diplotaksa muresh 

  
    Stelara e ndërmjetme                       Gjethedelli heshto                   Lulëkuqe  
 
 
TË GJETURAT,  FAUNA 
 
Tab.  43.    Gjetjet e Faunës në S-1, S-2 

Nr. Specia shtazore Emri në gjuhën shqipe 
1. Elateridae Krimbat tel 
2. Gryllus campestris Bulkthi i fushës 
3. Scarabeidae Krimbat e bardhë 
4. Lumbricus terestris Skraja e shiut 
5. Aphididae Morrat e bimëve 
6. Locusta migratoria Karkaleci migrues 
7. Calliptamus italicus Karkaleci italian 
8. Melolontha melolontha Zhuzhaku i majit 
9. Cicadidae Gjinkalla 

10. Nematodae Krimba cilindrik 
11. Myriapoda Një mijë këmbëshi 
12. Chrysopa carnea Krahëqelqorja 
13. Coccinella septempunctata Mollëkuqja 7 njollëshe 

 

   
    Krimbat tel                                                  Bulkthi i fushës                            Krimbat e bardhë   
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     Skraja e shiut                                      Morrat e bimëve                                Karkaleci migrues 

    
 Gjinkalla                                    Krimba cilindrik        Një mijë këmbëshi           Mollëkuqja 7 njollëshe   
 
Tab.44.    Gjetjet e Faunës në S-3     

Nr. Specia shtazore Emri në gjuhën shqipe 
1. Pisces Peshku 
2. Amphibia Bretkosa 
3. Scarabeidae Krimbat e bardhë 
4. Lumbricus terestris Skraja e shiut 
5. Helix pomacia Kërmilli 
6. Lepidopterae Flutura 
7. Myriapoda Një mijë këmbëshi 
8. Coccinella septempunctata Mollëkuqja 7 njollëshe 

 

   
            Peshku                                                       Bretkosa                                                     Flutura 

 
                        Kërmilli                       Mollëkuqja 7 njollëshe      Një mijë këmbëshi            Skraja e shiut   
     
 

3.6.   MBETURINAT NË  DPQ 
Në DPQ akoma nuk ekziston një plan për menaxhimin e mbeturinave që janë produkt i procesit të prodhimit 
dhe mirëmbajtjes makinerike-elektrike. 
 Grumbullimi,mbledhja, klasifikimi , magazinimi i tyre bëhet në mënyrë stihike e ndodhë që të njëjtat të 
hedhen derdhen kudo. Për këtë arsye ndihet nevoja e menaxhimi t të  mirëfilltë me  to ngase në aspektin  
sasior janë  shumë. 
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Tab. 45.   Matriali-vajrat mbeturinë në DPQ-2014 
Lloji i vajit Tipi i vajit (W) Sasia  Vërejtje 

Vaj reduktori EP  220 Mobil gear 630 1500 (l)  

Vaj reduktori EP 320 Mobil gear 632 1500 (l)  

Vaj për Xhunta HD 22 dhe32 /  

Vaj SAE- 15/30 2200 (l)  

Vaj Emulsion BU-5 800 (l)  

Trafo vaj Shell  Dialla  D 20000 (l)  

Yndyra   1000 (kg)  

Vaj hidraulik ISO-VGG 46 800 (l)  

Ashklat Nga makinat prerëse 8000 (kg)  

Materialet e ngurta Rule, pllaka metali 17000 (kg)  

Shiritat e gomuar B=1800,1600,1400 (mm) 1500 (m)  

Bateri 100 (Ah),130 (Ah),180 (Ah) 89 (copë)  

 

 
Foto.  Imazhi i mbeturinave 
 
 

3.7. PËRFUNDIM 

Tab.  46.  Niveli i ndotjes  nga veprimtaria e  DPQ  për çdo medium mjedisor - 2014 

Dëmtimi i mjedisit natyror 
Minierat 

nëntokësore 
Minierat sipërfaqësore 

 M.S  Sibovc - JP S.Sitnicë 

Dëmtimet e sipërfaqes së terrenit gjatë eksploatimit V-M L L 

Ndotja e ajrit M M M 

Ndotja e ujërave M M M 

Ndotja nga zhurma V M V 

Flora - Fauna M L  

Dëmtimi i sipërfaqes së terrenit pas eksploatimit V-M M-L M 

                                          V- dëmtimi i vogël; M-mesatar; L- i lartë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


