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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

B

C

D

E

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



Andaj, është e rëndësishme të përdoret masë më e vogël e lëndëve djegëse 
dhe të investohet më shumë në Efiçiencë të Energjisë.

Në Kosovë, linjiti shfrytëzohet si burim primar për 
prodhim të energjisë elektrike. Linjiti ka koston e fshehur, 
që ndërlidhet në mënyrë direkte me ambient dhe shëndet. 

Efiçienca e Energjisë ndikon në:

   Ulje në fatura të energjisë elektrike 
30% e shpenzimeve të ekonomisë familjare ndahen për shpenzime të 
banimit - kategori kjo e cila mbulon edhe shpenzimet e energjisë elektrike. 
   Mbrojtjen e ambientit 
Duke pasur parasysh që Kosova përdorë lëndë djegëse, përkatësisht 
qymyrin si burim kryesor për energji elektrike, emetimi i gazrave ndikon në 
ndotjen e ajrit dhe ndikon negativisht në ambient dhe në shëndetin tonë. 
   Kosto më e vogël shëndetësore 
Prodhimi i energjisë nga linjiti ka përkeqësuar gjendjen shëndetësore të 
popullatës me dëme deri në 163 milionë € në vit, nga sëmundjet 
kardio-respiratore dhe kanceri në mushkëri, si dhe ka rritur mortalitetin 
me të paktën 852 vdekje të parakohshme në vit.

Ne, të rinjtë, me sjelljen tonë mund ta ulim 
konsumin e energjisë, duke përcjellë 
rekomandimet e mëposhtme për ndriçim, 
përdorim të televizionit dhe pajisjeve tjera të 
nevojshme, ngrohje, ftohje, dhe gatim.

Pse duhet të kursejmë energjinë? 

Menaxhimi efiçient dhe krijimi i shprehisë 
për ruajtjen e energjisë rezulton në përfitime 
të shumta për secilin nga ne. 

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



A e dini se tarifat 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
1 Tetor - 31 Mars

Sezona e ulët
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/kWh

5.51€c/kWh

Tarifa e Lartë
Ditë

08:00 - 23:00

Menaxhimi dhe shpërndarja e konsumit të energjisë në shtëpitë tona mund 
të rezultoj në fatura më të ulëta të energjisë elekrike. Këshillohet që pajisjet 
shtëpiake (përveq kur janë të nevojshme) të përdoren në kohët kur tarifat e 
energjisë janë më të ulëta.

Ndriçimi 
Bojleri
Kuzhinë/Stufë gatimi
Ngrohja/Ftohja e ambientit
Makina Larëse

5%

25%

12%

18%

40%

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



Një poq efiçient i cili konsumon 12W jep ndriçimin e njejtë me një poq të 
thjeshtë, i cili konsumon 60W d.m.th. poqi i thjeshtë konsumon 5 herë më 
shumë se poqi efiçient.

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 mençur, të cilat 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



Pajisjet elektrike të cilat qëndrojnë në prizë edhe pse 
nuk janë te lidhura me njësinë kryesore hargjojnë 
energji elektrike. Andaj, gjatë kohës kur nuk jeni në 
shtëpi, apo kohën kur nuk duhen të përdoren pajisjet 
me energji, është e preferueshme të fiken apo të mos 
mbahen në priza. 

Si të përdorim teknologjinë

Andaj, kujdesuni të fikni 
Televizionin, Kompjuterin 
dhe të gjitha paisjet tjera 
elektrike kur nuk i përdorni.

Keni kujdes posaçërisht me mbushësit e 
kompjuterit, telefonave mobil, aparatet e kafes, 
tharësen e flokëve, të cilat i vendosim në rrymë 
dhe i lëjmë një kohë të gjatë,  pasi që edhe në 
këtë mënyrë konsumojmë energji të 
panevojshme.

Printeri, gjithashtu 
është shumë me 
rëndësi të fiket, si 
dhe të hiqet nga 
priza kur nuk 
përdoret.

Të gjitha pajisjet të cilat i leni “në pritje” (Standby) përdorin 
10-40% të energjisë.



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

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. 

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 
mënyre që të mos shpenzohet pa nevojë.

Kalkulimi dhe krahasimi gjatë ditës dhe natës i çmimit për muaj dhe vit për 
tre orë të përdorimit të termos akumuluese, sipas tupani.org:

Për ngrohje me termo apo radiatorë, preferohen 
temperaturat të jenë 18-21°C.

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

Termo akumuluese

Përdorimi gjatë tri orëve ditën

Përdorimi gjatë tri orëve natën

Çmimi për muaj

23.14 €

11.68 €

277.68 €

140.16 €

Çmimi për vit

Ngrohja dhe ftohja e ambientit



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.


