
Efiçienca e Energjisë
Amvisëri
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INSTITUTE FOR DEVELOPMENT POLICY
INSTITUTI PËR POLITIKA ZHVILLIMORE



Indikatori A
tregon që pajisja

është efiçiente

Ekzistojnë pajisje të cilat janë edhe më efiçiente se kategoria A.
Ato janë: A+, A++, A+++. Sa më shumë plusa (+) aq më efiçiente 
është pajisja.

Pajisjet nga këto
kategori

nuk janë efiçiente

A A
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D
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F

G

Efiçiencë e Energjisë do të thotë të realizohen të gjitha aktivitetet dhe të 
sigurohen rezultatet e dëshiruara mirëpo me konsum më të vogël të energjisë.

MWhQyteti

Konsumi i Energjisë 01.01.2013 – 01.12.2014 

Komercial Familje

Fushë Kosovë 32%

67%

68%

178.794

197,388

33%

181,720Drenas

Kastriot

31% 69%

Grafi që tregon 
shkallët e efiçiencës

Indikatori që tregon
nivelin e efiçiencës



Efiçienca e Energjisë dhe përfitimet mund të arrihen duke bërë investim në 
izolim dhe duke zëvendësuar pajisjet e zakonshme me ato teknikisht të 
avancuara.

Efiçienca e Energjisë nënkupton: 
   Ndriçim efiçient
   Pajisje efiçiente 
   Sistem efiçient i ngrohjes
   Dyer dhe dritare efiçiente 
   Izolim i shtëpisë 
   Sistemi diellor për ngrohjen e ujit

Sektori shtëpiak përbën 
54.51% të konsumit total 
të energjisë në vend.

Instalimi i termoizolimit

Instalimi i dritareve me dy apo tre xhama

Instalimi i dyerve hermetike

Instalimi i mureve të jashtme (fasada)

Instalimi i izolimit termik 6cm në dysheme

Termoizolimi i çatisë (polisterol i thjeshtë,
polisterol me densitet të lartë, lesh xhami, lesh guri)

12-25%

4-12%

25-35%

5%

17-22%

Kursimi në përqindje

26% 
 nga çatija

15% 
 nga dera 

dhe 
ventilimi

18%
 nga dritaret 

me një 
xhamë

33% 
 nga 

muret

8%
 nga 

dyshemeja

Humbjet në shtëpi si rezultat i mungesës së izolimit termik:
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Lloji i frigoriferit Vëllimi Çmimi i pajisjes

259 €A

A+

234L

390L 429 €

301 kWh

155 kWh

Konsumi i kWh për vit

Frigoriferi
Frigoriferi është 
një ndër pajisjet 
esenciale në 
kuzhinë, i cili 
funksionon 24 orë 
në shtatë ditë jave, 
andaj kursimi i 
energjisë nga 

frigoriferi është më i vështirë. 
Sidoqoftë egzistojnë mënyra për 
kursim të energjisë:
 Vendosni frigoriferin tuaj në 
opcionin “ruaje energjinë” (power 
saver setting) dhe mbani ushqimin 
në temperaturë të ulëta. 
  Shmangeni vënien e ushqimit të 
nxehtë direkt në frigorifer.
 Mbështjelleni ushqimin para 
vendosjes në frigorifer, për arsye 
se ushqimi i pa mbuluar lëshon 
ajër që e bën kompresorin të 
punojë më shumë dhe të hargjojë 
më shumë energjinë elektrike. 

Stufë gatimi
  Përdorni stufa me gaz apo ato të 
kombinuara, stufa me pllaka të 
qeramikës dhe stufa efiçente të 
klasit A.
  Vëni kapak tenxheres për të ruaj-
tur nxehtësinë si dhe zierja të bëhet 
më shpejtë. 
  Uleni temperaturën pasi që gatimi 
të marrë valë.
   Përdorni tenxheret të cilat janë me 
madhësi të njëjtë me pllakat e stufës 
së gatimit. 
 Përdorni enë ekspres për zierje, 
meqë kjo shkurton kohën e zierjes, 
dhe rrjedhimisht shpenzohet më 
pak energji elektrike.

Frigoriferi i llojit A, me vëllim prej 234L , kushton 259€ por që konsumon 
energji prej 301 kWh në vit. Ndërsa frigoriferi A+, me vëllim më të madh 
prej 390L, si dhe çmim më të shtrenjtë 429€, konsumon energjine prej 
vetëm 155 kWh.

4-6 kW



Bojleri
Bojleri përbën 25% të konsumit total të energjisë për amvisri. 
Nëse bojleri është më i vjetër se dhjetë vite, konsumon më shumë 
rrymë se që nevojitet andaj konsideroni të bleni një të ri. 
Këshillohet që gjatë përdorimit të bojlerit të konsideroni 
rekomandimet në vijim: 

Fikni bojlerin kur nuk jeni në shtëpi. 
Kontrolloni rregullisht termostatin, nxehësin dhe gypat nga 
ku qarkullon uji i nxehtë, nëse janë vjetruar. 
Nëse jeni duke kërkuar zgjedhje afatgjatë, bleni bojlerin efiçient (A, A+) apo 
përdorni kolektorët diellor për ngrohje të ujit.
Bëni dush të shkurtër në mënyrë që të kurseni ujin e nxehtë dhe energjinë 
elektrike që shfrytëzohet për ngrohjen e ujit.
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Lavatriçja dhe Enëlarësja
Enëlarësja dhe lavatriçja, janë pajisje të 
cilat konsumojnë energji të vazhdueshme. 

Rekomandohet që këto pajisje të përdoren atëherë kur:
Enëlarësja/lavatriçja të jetë plotësisht e mbushur. 
Programoni që larja të bëhet në temperatura nën 30°C (përveq atëherë kur 
është e  nevojshme) për arsye se konsumojnë më pak energji. 
Zëvendësoni enëlarësen dhe lavatriçen me teknologjinë e re efiçiente (A, A+).

Shembull i kalkulimit të përdorimit të pajisjes gjatë sezonës së dimrit:

Bojleri

Përdorimi i bojlerit gjatë tri orëve ditën

Përdorimi i bojlerit gjatë tri orëve natën

Çmimi për muaj

12.91 €

6.48 €

154.93 €

77.81 €

Çmimi për vit

2.5 kW
3 kW

3 kW2-3 kW

Për ngrohjen e ujit preferohen të përdoren kolektorët diellor të cilët vendosen 
në kulm së bashku me gypat e ujit të cilët nxehen me diell. Nëse përdoret kjo 
alternativë atëherë arrihet të kursehet 50-70% e energjisë për vit.



A e dini se tarifat e energjisë elektrike janë më të larta gjatë kohës së dimrit 
 sesa gjatë kohës së verës, si dhe më të larta gjatë ditës sesa gjatë natës? 

Sezona e lartë - Dimër
1 Tetor - 31 Mars

Sezona e ulët - Verë
1 Prill - 30 Shtator

Tarifa e Lartë
Ditë 

07:00 - 22:00

7.70€c/kWh 3.86 €c/kWh

Tarifa e Ulët
Natë

22:00 - 07:00

Tarifa e Ulët
Natë

23:00 - 08:00

2.76€c/kWh5.51€c/kWh

Tarifa e Lartë
Ditë

08:00 - 23:00

12% të totalit të energjisë në amvisëri, shfrytëzohen vetëm për ndriçim.
Efiçiencës i kontribohet duke: 
   Ndërruar poqët e zakonshëm me ato efiçiente.
   Fikur dritat gjatë kohës kur nuk jemi në shtëpi apo kur ka ndriçim 
   dielli.
   Pastruar poqët kohë pas kohe, pasi që poqët e mbuluara me pluhur 
   nuk e kanë ndriçimin e plotë.
   Përdorur senzorë apo ndriçim të menqur, të cilët aktivizojnë ndriçimin 
   vetëm atëherë kur ka lëvizje në atë hapësirë.

Përdorimi i ndriçimit në mënyrë efikase

Kujdesuni të bleni poqët në vende të cilat kanë çertifikatën e tyre
ngase në treg ekzistojnë imitime të poqëve efiçient.

Vat

60W

12W

1,000h

10,000h

0.50 €

2.80 €

360

72

0.30 €

0.06 €

3.62 €

0.70 €

Jetë-
gjatësia

Çmimi
i poqit

Vat për
muaj

Çmimi i 
energjisë 
për muaj

Çmimi i 
energjisë 
për vit



Përdorimi i energjisë elektrike për ngrohje është praktikë tejet e shtrenjtë!

Ngrohja dhe ftohja e ambientit

1-5 kW

Në Kosovë, përdorimi i nxemjeve (termot dhe radiatorët elektrik) 
konsumon 40% të totalit të energjisë elektrike të shpenzuar nga një familje.

Si të kursejmë:

Kur ngrohet apo freskohet ambienti, është e rëndësishme që të mbyllen 
dyert dhe dritaret në mënyrë që të arrihet efekti  i nevojshëm. Në këtë 
mënyrë ajri i ngrohtë/ftohtë do të qëndrojë brenda.
Për ngrohje me termo apo radiator, preferohen temperaturat të jenë 
18-21°C.
Sa më e ulët të jetë temperatura e nxemjes aq më e ulët do te jetë fatura  
e energjisë për muaj. 
Nëse përdorni termot akumuluese për ngrohje, atëherë kujdesuni që ta 
lëshoni gjatë natës kur çmimi i energjisë elektrike është më i lirë.
Kur jeni jashtë shtëpisë është e rëndësishme që të ndalen nxemset në 
mënyrë që të mos shpenzohet pa nevojë. 

Kondicioneri

Temperatura e preferushme e kondicionerit për 
ftohje është 26-28°C 
Në qoftë se kondicioneri përdoret për ngrohje atëherë temperatura 
preferohet të jetë 19°C 
Gjatë përdorimit të kondicionerit sigurohuni të kontrolloni sasinë e ujit 
si dhe të pastroni filtrat. 
Bleni kondicioner të klasit A.
Përdorni kondicioner të nivelit qëndror të cilët përdoren një për gjithë 
shtëpinë. 
Kondicionerët qëndror konsiderohen si më ekonomik dhe më pak të 
zhurmshëm.

ë

Më shumë informata rreth Efiçiencës së Energjisë dhe si të shpenzohet më 
pak energji mund të gjeni në ueb faqen: www.tupani.org



Financuar nga Përkrahur nga

Projekti implementohet nga Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP)

INDEP është institut kërkimor dhe qendër e avokimit e themeluar më 2011 me 
qëllim të ofrimit të zgjidhjeve politike të bazuara në hulumtim të pavarur për 
vendet e Evropës Juglindore. 

Fokusi i aktiviteteve të INDEP bazohet në tri programe të ndara e megjithatë që 
ndërveprojnë dhe shërbejnë si shtylla të strukturës operative të Institutit. 
Programet janë:

             Zhvillimi i Qëndrueshëm

Përmes programit për Zhvillim të Qëndrueshëm, INDEP promovon zhvillim 
ekonomik që avancon çështjet sociale dhe politike duke ruajtur ambientin. 
Programi fokusohet në të ardhmen e ekonomisë dhe projekteve energjetike në 
Kosovë dhe rajon.

Qeverisja Demokratike 

Në programin e Qeverisjes Demokratike hulumtimi i politikave kombinohet me 
avokim të vendosur duke u fokusuar në parti politike funksionale, sigurimin e 
zgjedhjeve të pavarura e të drejta, fuqizimin e sundimit të ligjit dhe përparimin e 
lirisë së mediave.

                 Bashkëpunimi Rajonal

Bashkëpunimi Rajonal është një parakusht për rrugën e vendeve të Ballkanit 
Perëndimor për në Bashkimin Evropian. INDEP synon që të promovojë dhe 
forcojë këtë bashkëpunim në fushat e sigurisë dhe integrimeve euro-atlantike.


