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01 mars 2010 - përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e mbajtur mes KEK, N.Q
“TERMOKOS” dhe QKUK, lidhur me borxhin e energjisë elektrike, takimi është mbajtur në
lokalet e QKUK.
01 mars 2010 - Pjesëmarrje në takimin midis QKUK - Termokos dhe KEK lidhur me kontestin e
energjisë elektrike te shkaktuar nga tri palët QKUK-TERMOKOS dhe Klinika Infektive.
01 mars 2010 - Përgatitja e versionit final për pjesën e gazit natyrorë të Raportit vjetor 2009.
01 mars 2010 - Reagim ndaj ndërprerjes së parakohshme të sezonit të ngrohjes nga NQ
Termokos.
02 mars 2010 – Dërgimi i Raportit mbi korrigjimet dhe azhustimet e aplikacionit për KEK dhe
KOSTT ShA, për Raportin Konsultativ të SHTE4;
02 mars 2010 - Takim- Vlerësimi i Aplikacionit për Licencim të Kompanisë Alpiq Energija RS
d.o.o Beograd.
03 mars 2010 – Përgatitja e Raportit Vjetor të DTÇ për vitin 2010;
03 mars 2010 – Takim ZRRE-KOSTT Sha lidhur me shqyrtimin e tarifave të energjisë elektrike 4;
04 mars 2010 – Takimi në ZRrE me përfaqësues të kompanisë ENERGYKOS për energji të
ripërtëritshme (Fotovoltike).
04 mars 2010 – Takimi në ZRrE me konsulentët në të cilën u prezantuan disa nga modelet e
mundshme të tregut.
04 mars 2010 - Takim i stafit të ZRRE me konsulentin Alex P. lidhur me projektet për ndërtimin
e “Kosova e Re dhe krijimi I DISCO (Privatizimi I KEK Distribuimi dhe Furnizimi) dhe "Opsionet
për Modelin e Tregut të Energjisë".
07 mars 2010 – Takimi në ZRrE me përfaqësues të kompanisë EPOWER për energji të
ripërtritshme (Biomas, Biogas dhe Fotovoltike).
10 mars 2010 - Takim me përfaqësuesit e KTW lidhur me aplikacionin për ndërtim të
gjeneratorit që do të prodhoj energji elektrike nga era.
11 mars 2010 - përfaqësuesit e DMK kanë marrë pjesë në takimin e radhës të Grupit Punues në
propozimin e Standardeve të kualitetit, takimi është mbajtur në lokalet e ZRRE-së
11 mars 2010 - Plotësimi i Parametrave të WACC-ut për të shpjeguar metodologjinë që
përdoret në përcaktimin e çmimeve për Ngrohje qendrore. Informatat ju janë dërguar ERRA-s.
11 mars 2010 – Takimi në KOSTT me përfaqësuesit e Komisionit Qeverisës të Kodeve
Operacionale lidhur me Feeding tarifat si dhe parametrat e operatorit dhe kërkesa e furnizuesit
kundrejt praktikave më të mira ndërkombëtare.
11 mars 2010 – Takimi në ZRrE me përfaqësues të kompanisë DBS për energji të ripërtëritshme
(Riciklim të mbeturinave).
11 mars 2010 - Takim: Grupi Punues mbi standardet e Kualitetit të Furnizimit dhe Shërbimit
(KEK-MEM-ZRRE-KOSTT).
11 mars 2010 - Takim me përfaqësuesit e KTW lidhur me aplikacionin për ndërtim të
gjeneratorit që do të prodhoj energji elektrike nga era (riciklimi i mbeturinave).
12 mars 2010 - Pjesëmarrje në takimin që stafi i ZRRE ka mbajtur lidhur me përgatitjen e
Raportit Vjetor 2009.
12, 15 mars 2010 – Takimi në ZRrE lidhur me komentet mbi Raportin Vjetor 2009 të ZRrE
15 mars 2010 – Takimi joformal në KOSTT me grupin punues KOSTT, ZRRE, konsulent etj. për
Dizajnin e tregut.
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16 mars 2010 - përfaqësuesit e DMK janë takuar me Konsulencën e NERA lidhur me Standardet
e Kualitetit dhe dy dokumenteve tjera të cilat janë detyrë e konsulencës së NERA për t’i
përgatitur dhe ndihmuar DMK-së.
17 mars 2010 - Takim me perfaqesuesen nga NQ Termokos. Dhënia e sqarimeve rreth procesit
të shqyrtimit të çmimeve për sezonin e ardhshëm 2010-2011.
17 mars 2010 - Takim- Vlerësimi i Aplikacionit të kompanisë KTW mbi dhënie të Autorizimit për
Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja Gjeneruese.
18 mars 2010 - Pjesëmarrje në komisionin për vlerësim të Aplikacionit për KTW Gjeneratorët
me erë.
18 mars 2010 –Vlerësimi i Aplikacionit të ”KOSOVA TER. WIND PARK COMPANY SHPK”;
18 mars 2010 – Takimi joformal në KOSTT me grupin punues KOSTT, ZRRE, konsulent etj. për
Dizajnin e tregut.
19 mars 2010–Publikimi i shqyrtimit të komenteve, përgjigjet dhe propozimin e ZRrE-së ,
lidhur me Raportin Konsultativ SHTE4;
19 mars 2010 - përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e mbajtur me përfaqësuesin e
KOMTEL lidhur me Sistemin e menaxhimit të dokumenteve.
19 mars 2010 - Takim me Denis Kolennut lidhur me draft shkresat mbi Standardet e Kualitetit
të Furnizimit dhe Shërbimit.
23 mars 2010 - Takim me konsulentët e LDK-se lidhur me Rregullin për përcaktimin e çmimeve
për te ngrohjes qendrore dhe Metodologjinë tarifore.
23 mars 2010 – Takimi joformal në Blue Bilding me grupin punues KOSTT, ZRRE, konsulent etj.
për Dizajnin e tregut.
24 mars 2010 - Takim me konsulentin Marek Syzmanski lidhur me Rregullin për përcaktimin e
çmimeve për te ngrohjes qendrore dhe Metodologjinë tarifore.
24 mars 2010 - përfaqësuesit e DMK kanë marrë pjesë në mbledhjen e Bordit të ZRRE-së me
pikën e rendit të ditës, shqyrtimi i ankesave të konsumatorit.
24 mars 2010 – Përgatitja e vendimeve dhe prezentimit për mbledhjen bordit të ZRrE-së;
25 mars 2010 – Njoftimi për media mbi “Tarifat e reja të energjisë elektrike”;
25 mars 2010 - Workshop (Tryezë Pune)- Energjia e ripërtëritshme, burime të reja për të
ardhmen në Kosovë (riciklim i mbeturinave, energji solare etj).
25 mars 2010 - Pjesëmarrje ne prezantimin organizuar nga kompania Energykos me teme
projektet e planifikuara te gjenerimit te energjisë nga burimet e ripërtëritshme.
25 mars 2010 – Takimi në ZRRE me përfaqësues të Këshillit të Evropës –në kombinim me
Ministrin e sporteve për investime në energji të ripërtëritshme (Fotovoltike) në Qendrën
Sportive në Prishtinë dhe vende tjera rekreative sportive.
25 mars 2010 - Takim me konsulentin e USAID dhe anëtarët e Bordit lidhur me projektin për
Privatizimin e KEK Distribuimit dhe Furnizimit.
25 mars 2010 - Takim me përfaqësuesin e MKRS lidhur me projektin e financuar nga KE për
rindërtimin e Pallatit të Rinisë dhe Sporteve dhe mundësinë për vendosjen e panelave solare në
kulm të Pallatit.
26 mars 2010 - Takim me KfW lidhur me Projektin për rehabilitimin e sistemeve të ngrohjes
qendrore dhe efiçenca e energjisë me theks ne kogjenerimin .
26 mars 2010 - Takim i përbashkët me MEM, KEK, KOSTT, MMPH etj. e lidhur me përgatitjen
për takimin me përfaqësuesin e SKEEJL z. S. Uzunov.
27 mars 2010 –Llogaritja dhe publikimi i tarifave mesatare për gjenerim, çmimet me shumicë,
konsumatorët komercial, shtëpiak dhe ata fundor, të kuartalit III dhe IV të vitit 2009;
30 mars 2010 – Takim i DTÇ me përfaqësuesit e KOMTEL-it, lidhur me menaxhimin
dokumenteve elektronike dhe fizike për departamentet e ZRRE-së;
30 mars 2010 - përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e stafit të ZRRE-së lidhur me
takimin që përfaqësuesit e ECRB do të kenë me stafin e ZRRE-së.
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30 mars 2010 – Takimi në ZRrE për plotësimin e Road Map-it dhe përgatitjen për vizitën e
përfaqësuesve të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë.
DMK gjatë muajit mars, 2010 ka regjistruar 25 ankesa të konsumatorëve.
DMK gjatë muajit mars, 2010 ka zgjidhur 19 ankesa të konsumatorëve.
 17 – Vendime
 2 – rekomandime
DMK gjatë muajit mars 2010 ka pasur 75 biseda direkte me palë.
DMK gjatë muajit mars, 2010 ka pasur 7 biseda telefonike me palët.
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