
 

 

  

Efiçenca e energjisë…  

Ide e mirë! 



 

1. Hyrje 

Kur bëhet fjalë për energjinë, ne për një periudhë të gjatë kohe, kemi 

përsëritur të njëjtat gabime në përdorimin e saj, me iluzionin se energjia është 

e lirë dhe e pashtershme. Por këtu qëndron gabimi. Ka ardhur koha që të 

mendojmë për veprimet tona lidhur me energjinë. Për këtë duhet që ta 

shpenzojmë energjinë duke e kursyer atë, dhe në këtë rast kursimi i saj do të 

quhej përdorim me efiçensë i saj. 

“Efiçensë Energjie” kemi atëhere kur në një proces ku përdoret 

energji arrijmë rezultate të njëjta duke konsumuar më pak energji. Teprica e 

energjisë në këtë rast është energjia e kursyer nga marrja e masave për të 

ulur sasinë e përdorur në këtë proces.... 

 ...një shtëpi e termoizoluar kërkon më pak energji për tu ngrohur se 

një shtëpi e patermoizoluar. Shtresa termoizoluese (masa efiçente) pengon 

kalimin e nxehtësise…dhe si rrjedhim humbjen e saj.... 

Efiçensa e energjisë duhet pranuar si zgjedhje racionale, zgjedhje me të cilën 

do të kursejmë jo vetëm lekët tona por dhe do të mbrojmë ambientin në të 

cilin jetojmë. Kjo është një alternativë reale dhe një hap pozitiv. Këtë 

përdorim efiçent të energjisë duhet që ta zbatojmë në jetën tonë të 

përditëshme, në vendin ku punojmë, në qytetin dhe fshatin ku jetojmë.  

Shkencëtarët që studiojnë klimën flasin për shkrirjen e akullnajave, për 

uraganet e forta dhe vërshimet e shumta të lumenjve. Duke përdorur 

energjitë e rinovueshme, siç janë energjia e diellit, energjia hidrike, energjia 

e erës, energjia gjeotermike dhe biomasa ne do të ulim emetimet e gazeve 

të dëmshme në atmosferë, dhe kështu, do ta ndotnim më pak planetin. Tani 

mund të themi se kjo gjë nuk është më një zgjedhje por një detyrim.  

Siç dihet, energjitë që mund të merren nga lëndët djegëse fosile janë të 

kufizuara për shkak se ato janë të shtershme dhe nuk mund të ripërtërihen. 

Nafta, qymyri, gazi natyror, tashmë gjenden gjithnjë e më pak. Përveç kësaj, 

djegia e lëndëve djegëse fosile gjeneron gaze të dëmshme që ndotin mjedisin 



 

tonë dhe për këtë arsye bëhen shkak i ndryshimeve klimatike. Kjo është 

arsyeja pse efiçensa e energjisë, përdorimi i burimeve të rinovueshme të saj 

dhe mbrojtja e mjedisit janë bërë baza për zhvillimin e qëndrueshëm.  

2. Efiçensa në ndërtesa 

Në ndërtesa, efiçensa e energjisë është përdorimi në mënyrë racionale i 

energjisë në to. Mirëpo, konsumi i saj nuk varet gjithmonë se si e përdorim 

ne atë. Shpesh ajo varet edhe nga cilësia e ndërtesës në të cilën jetojmë. Për 

shkak të konsumit të madh të energjisë në ndërtesa dhe sidomos në ato të 

banimit, efiçensa e energjisë dhe ndërtimi i qëndrueshëm, janë bërë sot një 

nga prioritetet e arkitekturës bashkëkohore dhe trajtimit të procesit të 

konsumit të energjisë në to. Qëndrueshmëria e energjisë i referohet mënyrës 

se si ne e prodhojmë dhe e përdorim atë. Qëndrueshmëri e energjisë do të 

thotë që kjo mënyrë të jetë sa më efiçente dhe sa më pak e dëmshme për 

mjedisin tonë.  

Ndërtimi i qëndrueshëm është një nga pikat me të rëndësishme të zhvillimit 

të qëndrueshëm dhe kjo përfshin përdorimin e materialeve të ndërtimit të cilat 

nuk e dëmtojnë mjedisin, efiçensën e energjisë në ndërtesa dhe mirë 

menaxhimin e tyre. Në kontekstin e zhvillimit të qëndrueshëm, ndërtimi i 

qëndrueshëm duhet të sigurojë struktura ndërtimore të projektuara mirë që 

do të jenë financiarisht, ekonomikisht dhe ekologjikisht të pranueshme. 

Të ndërtosh një ndërtesë efiçente presupozon projektimin, procesin e 

ndërtimit të ndërtesës së re të termoizoluar dhe izolimin e asaj ekzistuese. 

Mund të themi se eshte sektori i ndërtesave që ka potencialin më të madh të 

kursimit të energjisë. Kjo, sepse ky sektor konsumon rreth 40% të totalit të 

energjisë.  

 

 



 

 

 

Emetimet e CO2 të shkaktuara nga përdorimi në rritje i lëndëve djegëse 

fosile në sektorin e banesave kanë ardhur gjithmonë në rritje. Ideja e marrjes 

së masavë për rritjen e efiçensës së energjisë në sektorin e banesave bëhet 

me qëllim reduktimin e konsumit të të gjitha formave të energjisë në ndërtesa. 

Kjo gjë rezulton në uljen e emetimeve të CO2 dhe gazeve të tjerë të dëmshëm 

në mjedis. 

Përfitimet nga një ndërtim efiçent janë:  

• Kursejmë para në faturat tona të energjisë. 

• Më shumë komfort dhe më shumë cilësi të jetës. 

• Jetë më të gjatë të ndërtesës. 

• Kontribut në mbrojtjen e mjedisit dhe reduktimin e 

emetimeve ndotëse në mjedis. 

Qëllimet e ndërtimit të qëndrueshëm janë: 

 

• Reduktimi i humbjeve të nxehtësisë nga ndërtesa duke 

përmirësuar mbrojtjen termike të jashtme të saj. 

• Rritje të përfitimeve të nxehtësisë nëpërmjet orientimit dhe 

përdorimit të energjisë diellore. 

• Përdorimi i burimeve të rinovueshme të energjisë në ndërtesa 

(biomasë, energji diellore, energjia e erës, energjia 

gjeotermike etj. 

• Përmirësimi i eficensës së energjisë në sistemin ngrohës të 

përdorur në ndërtesë. 



 

Kur blen një shtëpi ose një banesë, vendimi për ta blerë atë është padyshim 

i përcaktuar nga çmimi për metër katror si dhe vendodhja e saj. Por në këto 

raste, gjithashtu, duhet pyetur për cilësinë e ndërtimit dhe performancën 

energjitike të shtëpisë apo banesës që ju blini. Një shtëpi e termoizoluar 

përdor më pak energji për ngrohje në dimër dhe për ftohje në verë. 

“Reduktimi i humbjeve të nxehtësisë” dhe ulja e konsumit të energjisë per m2 

apo m3 do të reflektojë jo vetëm ulje në faturat mujore të energjisë por edhe 

cilësi dhe komoditet të banesës tuaj. 

Nëse ju blini një shtëpi apo një banesë duhet të jeni të vëmendshëm për të 

kontrolluar vitin e saj të ndërtimit. Ndërtesat e ndërtuara tek ne para vitit 

1990 nuk kanë termoizolim, ndërsa ato të ndërtuara pas 1990 mund të kenë 

termoizolim. Prandaj, përpara se të blini një shtëpi apo banesë kërkoni për 

të parë në dokumentacionin projektues nëse ka apo jo termoizolim. 

Një fakt i tillë kërkon atë që ne e kemi quatur çertifikim të ndërtesave. Futja 

e çertifikatave të energjisë së ndërtesave të cilat përmbajnë të dhëna mbi 

konsumin e energjisë do të mundësojë krahasimin e karakteristikave të 

performancës energjetike të ndërtesave. Të gjitha ndërtesat e ndërtuara 

duhet të jenë të çertifikuara dhe të dhënat mbi konsumin vjetor për m2 të 

energjisë duhet të bëhen në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme për publikun 

ose për të gjitha palët e interesuara. Nga një krahasim i tillë i thjeshtë i 

performancës së energjisë të ndërtesave industria e ndërtimeve do të jetë në 

gjendje për ti përdorur këto të dhëna si një mjet marketingu. Zhvillimi dhe 

rritja e tregut të çertifikatave të energjisë do të kontribuojë ndjeshëm në 

përmirësimin e performancës energjetike të ndërtesave duke bërë të mundur 

rritjen e numrit të ndërtesave efiçente. 

Kursimi i energjisë në ndërtesa ka si qëllim që të krijojë kushte për 

rehabilitimin sistematik të ndërtesave ekzistuese dhe përmirësimin e nivelit të 

kërkuar për mbrojtjen termike të ndërtesave të reja. Ndërtesat e vjetra në 

Shqipëri konsumojnë mesatarisht në një vit Q=131 ¬ 325 kWh/m2 të sasisë 

së energjisë së përdorur për ngrohje, ndërsa ndërtesa e izoluar në një mënyrë 

standarte përdorin më pak se Q=120 kWh/m2. 



 

Kërkesa vjetore për ngrohje, Q (kWh/vit), është vlera e llogaritur e energjisë 

që sistemi i ngrohjes duhet të furnizoje ndërtesën gjatë vitit për të ruajtur 

temperaturën e brendshme të projektimit. Shprehja e tillë e konsumit të 

energjisë në ndërtesa në m2 ofron të dhëna bazë që mundësojnë ecurinë e 

energjisë të ndërtesës si dhe për të krahasuar “performancen e energjisë” në 

ndërtesa të ndryshme.  

3. Masa të përgjithshme për përmirësimin e Efiçensës së Energjisë në 

Ndërtesa 

Strukturat më problematike në një ndërtesë lidhur me humbjet e energjisë 

janë fasadat dhe dritaret, dhe aty, që në fillim, duhet kërkuar fajtori për 

humbjet e mëdha të energjisë. Izolimi termik i mureve rrethues sipas 

rregullave, duhet të bëhet me shtimin e shtresave me veti të mira termike, të 

cilat vendosen në pjesën e jashme të mureve. Edhe nga dritaret humbet 

shumë nxehtësi, jo vetëm për transmetim por edhe për ventilim, prandaj nuk 

duhet të kursejmë gjatë zgjedhjes së profileve më cilësore, me xhama dopio 

apo të trefishtë, sepse ato kanë edhe karakteristikat më të mira termike dhe 

janë më efiçente.  

Në paraqitjen në vijim, mund të shohim qartë, të ndara në përqindje se cilat 

pjesë të shtëpisë kanë humbje të energjisë. Nëpërmjet dritareve humbet 50%, 

nga muret e jashtme 20%, nëpërmjet sistemit të ngrohjes 11%, nëpërmjet 

çatisë/tarracës 10% dhe nëpërmjet dyshemesë 9%.  

Konsiderohet se me përmiresimin e izolimit termik, në varesi nga lloji i 

ndërtimit, mund ta zvogëlojmë humbjen e nxehtësisë për ngrohje nga 30% 

deri në 80%. Qëllimi i çdo objekti efiçent është që të shpenzojë sa më pak 

energji për ngrohje ose ftohje. Objektet ideale do të ishin ato, të cilat, 

konsumin e energjisë do ta kishin reduktuar afërsisht deri në zero, prandaj, 

ndërtesa të tilla i quajmë “shtëpi pasive“.  

Disa nga masat për përmirësimin e  Efiçensës së Energjisë në ndërtesë janë: 

• Termoizolimi i ndërtesës 



 

• Dyer dhe dritare efiçente 

• Elemente mbrojtës nga rrezatimi diellor 

• Ngrohje qëndrore 

• Ndriçim efiçent  

• Paisje elektroshtëpiake efiçente 

• Përdorimi i burimeve të rinovueshme të energjisë  

• Kontroll dhe mirëmenaxhim i energjisë 

3.1 Termoizolimi i ndërtesës 

Termoizolimi i ndërtesës bëhet në të gjitha elementet e saj të ndërtimit siç 

janë muret rrethues, taraca/çatia dhe dyshemeja. Disa nga materialet më të 

përdorshme në termoizolimin e ndërtesave janë polisteroli, panelet me lesh 

minerali ose xhami. Termoizolimi i ndërtesave bëhet me materiale me veti 

termoizoluese të larta, me koeficient të përcjellshmërisë termike =0.030-

0.045 W/moC. Materiali termoizolues më i përdorshem tek ne është 

polisteroli, i cili prodhohet në vend në fabrikat e prodhimi të tij në Tiranë, 

Elbasan etj. Polisteroli i prodhuar nga këto fabrika është i një cilësie të mirë 

dhe i përmbush kërkesat e standarteve të caktuara në këtë drejtim. Prodhimi 

në vend i tij ka bërë që kostoja e përdorimit të tij në ndërtime të jetë e ulët. 

Instalimi i shtresës termoizoluese bëhet në pjesën e jashtme osë të brendshme 

të strukturave rretuese të saj duke formuar sipërfaqe të vazhdueshme. Në 

këtë rast shmangen plasaritjet ose urat termike, tipike për ndërtesat e 

patermoizoluara. Izolimi termik i vendosur në anën e brendëshme të mureve, 

shpesh nuk është praktik nga këndvështrimi i arkitektëve sepse, është më i 

kushtueshëm për shkak të punës shtesë, shkakton kondensim të avullit tek 

urat termike, zvogëlon hapësirat banimit etj.  



 

Në ndërtesat e vjetra më i përdorshëm është termoizolimi i jashtëm. 

Termoizolimi i brendshëm rekomandohet vetëm në ndërtesat kulturore dhe 

shumë të vjetra ku për shkak të ruajtjes së arkitekturës së fasadave të jashtme 

nuk mund të përdoret termoizolimi i jashtëm. Sistemi termoizolues më i 

përdorshëm dhe më i mirë ndër sitemet termoizolues është sitemi Mantel ose 

Kapot. 

Ky sistem në krahasim me termoizolimin e 

brendshëm ka avantazhet e mëposhme: 

• Kursim të energjisë; 

• Rinovim &transformim shumë i shpejtë dhe i 

dukshëm i ndërtesave të vjetra dhe pamje 

shumë të mirë të tyre; 

• Komoditet termik në ndërtesë; 

• Evitim të formimit të nyjeve termike & kondensimit të avujve të ujit në 

ndërtesë; 

• Mbrojtje të veshjes së ndërtesës kundër agjentëve të jashtëm 

atmosferike; 

• Jetëgjatësi në kohë për fasadën në pamje dhe funksion. 

Shtresa termoizoluese mund të vendoset edhe midis hapsirës së krijuar midis 

dy mureve. Ky sistem termizolimi aplikohet në ndërtesat e reja gjatë fazës së 

ndërtimit të tyre.  

  



 

Termoizolimi i mureve  Termoizolimi i çatisë 

 

 

 

Termoizolim i dyshemesë  Termoizolim i bodrumit 

 

 

 

 

  



 

3.2 Dyer dhe dritare efiçente 

Ashtu si muret e jashtme edhe dritaret luajnë një rol shumë të rëndësishëm 

në humbjet e nxehtësisë në ndërtesë sepse së bashku ato përbëjne mbi 70% 

të humbjeve totale të nxehtësisë së transmetuar nga struktura mbëshjellëse e 

ndërtesës. 

Dritarja është elementi më dinamik i mbështjellëses së jashtme të ndërtesës. 

Ajo funksionon njëkohësisht edhe për lejimin e rrezeve të diellit në brendësi 

të ndërtesës por edhe si mbrojtës kundër ndikimeve të jashtme atmosferike si 

dhe humbjeve të nxehtësisë.  

Humbjet e nxehtësisë ndodhin përmes kornizës së dritares dhe xhamit të saj 

njëkohësisht. Kornizat e dritareve, pavarësisht nga materiali me të cilën ato 

janë bërë duhet që të shmangin urat termike, të mundësojnë hapjen e 

thjeshtë dhe duhet të ketë një transmetim të ulët të nxehtësisë. Humbjet nga 

dritaret klasifikohen në humbje për transmetim dhe humbje për ventilim të 

cilat shkojnë së bashku në 50%. 

Edhe për dritaret i rëndësishëm është koeficienti i përgjithshem i transmetimit 

të nxehtësisë k i shprehur në W/m2K. Ndërsa në ndërtesat e vjetra dritaret e 

kanë koeficientin k me rreth 3,5-5.7 W/m2oC, dritaret e reja dopio xham e 

kanë këtë koeficient 1,30-2,80W/m2oC. Në shtëpitë moderne dhe në ato 

pasive kjo vlerë shkon 0,70-1,20 W/m2oC. 

3.3 Elementet mbrojtës nga dielli 

Arkitektura moderne i kushton një rëndësi të madhe thithjes së nxehtësisë së 

rrezeve diellore në periudhën e ftohtë dhe njëkohësisht mbrojtjes kundër 

ekspozimit diellor në periudhën e nxehtë, duke bërë që përfitimet pasive 

diellore të nxehtësisë të rregullohen dhe të optimizohen me një zgjidhje të 

kënaqshme arkitekturore. Nëse ka një mundësi që të ndërtohet ndërtesa në 

një mënyrë të tillë të orientuar drejt jugut atëherë sipërfaqet e dritareve duhet 

të jenë të përqëndruara në fasadën jugore, ndërsa përmasat e dritareve në 

fasaden veriore duhet të reduktohen për të ulur humbjet e nxehtësisë sa më 



 

shumë që të jetë e mundur. Mbi-ngrohja gjatë periudhës së verës duhet të 

shmanget duke përdorur mbrojtjen diellore si pemë, ventilim natyror, 

elemente të jashtëm dhe të brendshëm, etj. Për të arritur mbrojtjen efektive 

nga rrezet diellore janë përdorur këto zgjidhje: 

• Arkitektura e ndërtesës: orientimi, ngjyra e fasadës, bimët dhe pëmet, 

ballkone me mbulese, etj; 

 

• Elemente të jashtëm të mbrojtes diellore: të luajtshme dhe të 

paluajtshme si tenda dhe grila; 

• Elemente të brendshëm të mbrojtjes diellore: grila, perde, etj; 

3.4 Ngrohje qëndrore 

Zgjedhja e përshtatshme e ngrohjes, ventilimit dhe sistemit te ajrit të 

kondicionuar (HVAC) në ndërtesa varet nga nevojat dhe karakteristikat e 

zonës ku është vendosur ndërtesa dhe natyrisht nga kërkesat e banuesve të 

saj. Tregu ofron një numër sistemesh efiçente të energjisë për ngrohje me 

rendiment të tyre prej 70% deri në 90%. Në projektimin e sistemit të ngrohjes 

nuk është e rëndësishme të rritim kapacitetin e sistemit në vlera tepër të larta 

për të përballuar nevojat, pra duhet të zgjedhin një sistem të tillë kapaciteti i 

prodhimit të të cilit (kapacitetin për ngrohje) i plotëson nevojat aktuale të 

ndërtesës.  



 

Zakonisht ngrohja qëndrore në banesa 

realizohet me kaldajë që djeg naftë ose 

GLN (Gazi i Lëngëzuar i Naftës). Përsa i 

takon kursimit të energjisë në sistemet e 

ngrohjes duhet që këto sisteme të kenë 

kaldaja efiçente (me rendiment 80-90%), 

termoizolim të tubave përcjellëse dhe 

elemente kontrolli siç jane valvolat 

termostatike të vendosur në radiatorë.  

 

3.5 Ndriçim efiçent 

Një nga masat që sjell kursime domethënëse në 

energjinë elektrike është ndriçimi efiçent. 

Ndriçimi efiçent, përfshin para së gjithash 

përdorimin në maksimum të energjisë natyrale si 

ndriçimi më i mirë. Kjo bëhet e mundur nëse 

kemi realizuar një arkitekturë të përshtatshme të 

ndërtesës duke bërë të mundur shfrytëzimin 

maksimal të ndriçimit natyral. Ndriçimi artificial 

zëvendëson ndriçimin natyral gjatë natës duke 

bërë të mundur që njerzit të vazhdojnë të kryejnë aktivitetet e tyre në banesë. 

Tradicionalisht, deri para disa vitesh, këtu tek ne është përdorur ndriçimi 

inkandeshent. Aktualisht, në përdorim kanë hyrë llampat efiçente 

(fluoreshente dhe LED) të cilat përveçse kursejnë energjinë kanë një 

jetëgjatësi të madhe që shkon në më shume se 10000 orë pune në krahasim 

me llampat jo efiçente të cilat kanë jetëgjatësi deri në 1000 orë pune. 

• Instalimi i valvolave termostatike ne radiatoret e ngrohjes e 

kursen enegjine e perdorur per ngrohje deri ne 20%. 



 

Do ta thoshim më thjesht se për të njëjtën sasi ndriçimi, një llampë jo efiçente 

me fuqi 100W i përgjigjet një llampë efiçente 20W. Pra kursimi i energjisë 

është 5 herë më i lartë kur ne përdorim llampa efiçente.  

 

3.6 Paisjet elektroshtëpiake 

Aktualisht, në banesat tona sa vjen e më tepër ne shfrytëzojmë më shumë 

paisje elektroshtëpiake, duke shpenzuar në këtë mënyrë më shumë energji. 

Faturat tona për energjinë rriten vazhdimisht me rritjen e konsumit të saj. 

Paisjet elektroshtëpiake marin pjesë me rreth 50% të totalit të konsumit të 

energjisë elektrike, ku konsumatorët më të mëdhenj të energjisë janë sobat 

elektrike, lavatriçet për larjen dhe tharjen e rrobave, larësit e enëve 

(lavastoviliet), fritezat dhe frigoriferët. Bojleri për ujë të ngrohtë shpenzon deri 

në 11% të energjisë elektrike. Pjesa tjetër përdoret për ngohje dhe ftohje të 

hapsirave të banimit dhe për ndriçim. Përcaktimi në etiketa i shkallëve të 

konsumit të energjisë në paisjet që konsumojnë energji na ndihmon që te 

bëjmë përzgjedhjen e duhur gjatë blerjes së tyre.  

Shkalla e klasifikimit energjetik është paraqitur me shigjeta që janë me gjatësi 

dhe ngjyra të ndryshme, të shoqëruara nga shkronjat A deri në G. Klasa 

energjetike A tregon një paisje me konsumin më të ulët të energjisë, d.m.th 

paisje me efiçiensë më të madhe të energjisë. Sot, shumë paisje, kanë 

shenjën A+ dhe A++ ose AA dhe AAA.  

Kjo do të thotë se, me miratimin e detyrimeve ligjore në Bashkimin Europian, 

vetë prodhuesit e kanë përmirësuar efiçensën e energjisë, bile mbi atë që 

kërkohet. Klasa më e mirë energjetike, do të thotë edhe çmim më të lartë të 

prodhimit të paisjes. Sido që të jetë edhe pse me çmim më të lartë, duhen 

zgjedhur paisje me shenjën A sepse, kur llogaritet afati i përdorimit dhe 

• Përdorimi i një llampe efiçente kursehen energjine elektrike deri 

në 80%. 



 

konsumi i energjisë, të cilin e shkakton paisja më pak efiçente, atëherë 

përfitimi nga paisja efiçente është i qartë. 

• Kur bëhet fjalë për ftohje, gradoheni kondicionerin në 26 gradë 

sepse, çdo gradë më poshtë, do të shpenzojë pa qenë e nevojshme deri në 

5% më shumë energji. Krahas kësaj, paisjes ngrohëse-ftohëse i duhet 

pastruar filtri në çdo tre muaj, ndërsa pjesa e jashtme e saj duhet mbrojtur 

nga dielli.  

• Termostatin e bojlerit të madh duhet ta vendosni në 50-60 gradë 

celcius duke kursyer në maksimum dhe mos e fikni nëse e përdorni shpesh. 

Ndërsa, bojleri i vogël i cili përdoret në kuzhinë, duhet fikur pas përdorimit.  

• Zierja me kapak mund të kursejë deri në 20% të energjisë të përdorur 

për zierje. Furrat me mikrovalë janë shumë më efiçente nga ato të thjeshtat, 

sepse e kursejnë energjine, për shkak të kohës më të shkurtër që i duhet për 

të përgatitur ushqimin.  

• Lavastovilja për larjen e enëve duhet të përdoret vetëm kur ajo të jetë 

e mbushur plot me enë dhe është mirë ta shmangim programin e tharjes së 

tyre, sepse shpenzon energji shtesë.  

• Karrikuesi i celularit i cili rri vazhdimisht në korrent, po ashtu 

shpenzon energji.  

Këto masa janë vetëm tentime të vogla për ndërrimin e shprehive të 

përditshme, që mund të na çojnë në kursim energjie dhe të mirave materiale, 

duke shmangur kështu çdo sakrificë. 

Paisjet e klasës A, A+,A++ janë paisjet më efiçente. 

• Nga studimet e bëra së fundmi rezulton që kursimi i energjisë elektrike 

nga Stand-by i paisjeve elektroshtëpiake është 5-10% e konsumit 

vjetor të energjisë elektrike në banesa. 



 

3.7 Përdorimi i burimeve të 

rinovueshme të energjisë 

Përdorimi i burimeve të 

rinovueshme të energjisë në 

ndërtesë shihet si një masë efikase 

për kursimin e energjisë së përdorur 

në të. Burimet e rinovueshme më të 

përdorura në ndërtesat e banimit 

janë: energjia diellore dhe biomasa. 

Përdorimi i një paneli diellor me sipërfaqe 3-4m2 të instaluar në 

tarracën/çatinë e ndërtesës për ngrohjen e ujit sanitar kursen energjinë e 

përdorur për këtë qëllim më shumë se 60% të saj. Kjo përqindje varet nga 

kushtet klimatike të vendit. Sa më i madh të jetë numri i ditëve me diell dhe 

sa më i lartë të jetë rrezatimi diellor aq më e lartë është përqindja e ujit të 

ngrohur nga paneli. 

Kombinimi i sistemit të ngrohjes së banesës me sistemin e ngrohjes së ujit me 

panel diellor është një masë që e rrit ndjeshëm efiçensën e energjisë së 

përdorur për ngrohje dhe ujë të ngrohtë të saj. 

Burim i energjsë termike, pa dyshim është dhe biomasa. Natyrisht, biomasa 

është lënda drusore, për të cilin, të gjithë e dimë, se me djegien e saj çliron 

energji. Egzistojnë shumë lloje të tjera biomase si dhe mbeturina të saj, të 

cilat, po ashtu mund të konsiderohen si burim energjie. Këto mbeturina mund 

të jenë nga përpunimi i drurit, mbeturina bimore nga pjesë të ndryshme të 

bujqësisë, mbetje të kafshëve, në formë të jashtqitjeve të tyre si dhe mbeturina 

urbane apo ujëra të zeza. Ka filluar të përdoret shumë shpesh biomasa e 

përftuar nga lënda drusore, e përpunuar në formë të peleteve dhe briketave, 

produkte këto të përfituara me anë të procesit të presimit të tallashit dhe të 

mbeturinave të drurit. Lagështia e peleteve dhe e briketave është e vogël, 

prandaj vlera energjetike e tyre është shumë më e lartë se e drurit.  



 

Përdorimi i biomasës në banesat tona është në formën e druve të zjarrit që 

përdoren për ngrohje dhe gatim. Një masë efiçente që ne mund të marrim 

në këtë drejtim është duke përdorur soba efiçente të cilat kursejnë sasinë e 

druve të zjarrit të përdorur për ngrohje dhe gatim.  

3.8 Kontroll dhe mirë menaxhim i konsumit të energjisë 

Sistemet e përdorura për ngrohje dhe ftohjen e banesave kanë mekanizma 

të tillë kontrolli të cilat bëjnë optimizimin e temperaturave të ngrohjes dhe 

ftohjes së ambienteve. Rregullimi i termostatit i cili e redukton temperaturën 

e dhomës me 1oC kursen energjinë vjetore të përdorur për ngrohje me 7-

10%. 

Çdo gjë në kontrollin dhe mirëmenaxhimin e konsumit të enërgjise arrihet 

duke krijuar shprehi. Si të përpiqemi që me veprime të thjeshta, të 

kontribuojmë në kursimin e energjisë dhe mbrojtjes së mjedisit ku jetojmë. Ja 

një shembull, kur dalim nga shtëpia, duhet ti fikim të gjitha dritat dhe të gjitha 

paisjet elektronike. ‘Stend bay mod’ harxhon energji, edhe pse në sasi të 

vogël. Regjistrojini paisjet ngrohëse në mënyrë që gjatë natës të fiken, ndërsa 

gjysëm ore para se të ngriheni në mëngjes të ndizen. Gradimi i tyre në 

temperaturën njëzet gradë, do të mjaftojë. Nëse gjatë dimrit e keni banesën 

e ngrohtë aq sa të duhet që të zhvisheni, do të thotë se po e teproni me 

ngrohjen e saj. Mos i hapni dritaret për ta ftohur dhomën, por adaptoni 

ngrohjen në temperaturën e cila ju përshtatet. Dhe, gjithashtu, kur dilni nga 

dhom apo nga banesa, fikini të gjitha paisjet dhe dritat. Vetëm mos harroni 

që duhet pak përqëndrim sepse, shprehitë krijohen shpejt, shpenzo më pak 

që të kesh më shumë!  

• Vendi ynë ka më shumë se 240 ditë me diell dhe se përdorimi i 

panelit diellor për ujë të ngrohtë sanitar mbulon 60- 80% të nevojës për 

energji. 

• Përdorimi i sobave efiçente kursen më shumë së 30% të sasisë 

së druve të zjarrit. 



 

 

4. Efiçensa e energjisë në sektorin publik 

Shpesh energjia sot paraqet litarin e shpëtimit të shoqërive moderne 

industriale, ndërkohë që treguesi i pasurisë dhe i zhvillimit të këtyre shoqërive, 

lidhet me konsumin e energjisë nga ana e tyre. Mirëpo, është përcaktuar se 

lëndët djegëse fosile, janë burimi kryesor me mbi 80% të energjisë së 

konsumuar. Konsumi dhe prodhimi i energjisë nga lëndët djegëse fosile, 

është njëra nga rrugët me anë të të cilit njerëzimi i shkakton dëme më të 

mëdha mjedisit ku jetojmë.  

Shoqëritë e sotme, çdo ditë e më tepër, zgjedhin të jetojnë në vendbanime 

urbane, që si pasojë sjell konsum të lartë të energjisë. Sipas vlerësimeve të 

ekspertëve nga kjo fushë, 75% e energjisë së prodhuar në botë, shpenzohet 

për mirëmbajtjen e zonave të banimit të organizuara nëpër qytete.  

Në Europë, për shfrytëzimin në mënyrë efiçente të energjisë, së pari është 

menduar në nivel shtetëror dhe më pas në nivelet e vetëqeverisjeve lokale, të 

cilat e kanë pranuar iniciativën për kursimi e energjise, duke parë se me 

efiçensën e saj krijohet hapësirë më e madhe për zhvillim. Duhen përmendur 

katër funksionet e vetëqeverisjes lokale, përmes të cilave mund të arrihet në 

konsum në mënyrë efiçente të energjisë. 

a) Bashkia menaxhon energjinë në ndërtesa, përkatësisht në objekte të 

cilat shfrytëzohen për ushtrimin e veprimtarisë së saj: ndërtesa e 

Bashkisë, shërbimet publike, ndërmarjet publike të saj, themelues 

dhe menaxhues i të cilave është vetëqeverisja lokale. 

• Kontrolli dhe mirë menaxhimi i energjisë e kursen atë deri në 

10%. 



 

b) Informon qytetarët për mundësitë e përmirësimit të efiçensës së 

energjisë, rëndësinë dhe efektet e përdorimit të masave për të arritur 

efiçensën e energjisë. 

c) Përcakton masat nxitëse në përmirësimin e efiçensës së energjisë në 

zonën e saj dhe; 

d) Themelon dhe mirëmban sistemin e konsumit të energjisë në objekte 

që janë pronë e saj. 

Pikërisht, pika e katërt është ndoshta edhe pika më e rëndësishme në të gjithë 

planin e zbatimit në menaxhimin e energjisë, sepse nuk mund të zbatohen 

masa për përmirësimin e efiçensës së energjisë nëse paraprakisht nuk 

mbledhim të dhëna të tilla siç që janë vjetërsia e objektit, karakteristikat 

konstruktive të objektit, faturat e shpenzimeve aktuale për energji, ujë, 

mirëmbajtje dhe investime. Përveç sistemit të të dhënave, rëndësi të madhe 

ka edhe faktori njeri, i cili i zbaton masat. Më qartë duhet thëne se, në nivel 

Bashkish patjetër duhet të ketë një ekip, i cili do të kujdeset për realizimin e 

masave dhe, në çdo objekt duhet të ketë të paktën një person i cili do të 

përkujdeset për energjinë që të mos shpenzohet më kot. Shifra të cilën 

perfitojmë, duke llogaritur të gjitha kursimet e mundshme, në objektet publike 

dhe ndriçimin publik, janë në mënyrë të paimagjinueshme të mëdha dhe, kjo 

është një fushë ku vetëqeverisja lokale mund të krijojë tepricë të mjeteve 

financiare, të cilat do ti investojnë në përmirësimin e kualitetit të jetës së 

qytetarëve të vet. 

Që të arrijmë efiçensën e energjisë, duhet të mësohemi me përdorimin e 

burimeve të reja të energjisë dhe me mënyren e re të kursimit të energjisë. 

Këtu duhet ta kërkojmë shansin tonë për rritjen e standardit të jetës, 

njëkohësisht duke e mbrojtur mjedisin ku jetojmë. Efiçensa e enegjisë duhet 

të imponohet në mënyrën e jetesës, si stil jetësor, përmes të kuptuarit të duhur 

të të mirave publike. Shteti është këtu vetëm si mekanizëm cili informon dhe 

merr vendimet e duhura për sektorin privat dhe publik, ndërsa qytetarët janë 

mbartësit e risive, si iniciatorë thelbësor të formimit të kapitalit, i cili mund të 

rritet vetëm me nje konsum në mënyrë racionale të energjisë. Efiçensa e 

energjisë nuk është mundësi, ajo është fuqi. 



 

 

 

5. Masat që duhet të merren për Efiçensën e Energjisë në një Bashki 

5.1 Masa të përgjithshme: 

a) Edukim i punonjësve që shfrytëzojnë ndërtesat në pronësi të Bashkisë 

me anë të: 

• organizimit të Workshop-eve për Efiçensën e Energjisë; 

• përgatitjes dhe shpërndarjes së materialeve edukuese; 

• organizimi i paneleve ku të diskutohet për efiçensën e energjisë. 

b) Edukimi dhe promovimi i efiçensës së energjisë për qytetarët me anë 

të: 

• vendosjes së informacioneve në mure dhe stenda për EE; 

• informacionit të vazhdueshëm për EE të vendosur prapa faturave të 

energjisë. 

c) Promovime dhe fushata sensibilizuese si të ndërtohet një shtëpi 

efiçente.  

d) Çertifikimi i ndërtesave përsa i përket konsumit të energjisë. 

 

5.2 Masa të veçanta 

• Hartimi i planeve pjesore sipas planit të përgjithshem urbanistik duke 

marrë në konsideratë EE. 

• Shkurtimi në minimum të lëvizjeve të makinave (në rrugët sipas 

planeve pjesore). 

• Zbatimi i Ligjeve në fuqi për efiçensën. 

 

5.3 Masa për Ndërtesat në pronësi të Bashkisë 

Ashtu si për një ndërtesë banimi edhe për ndërtesat publike ka masa për të 

përmirësuar Efiçensën e Energjisë në to. Disa nga këto masa po i renditim 

në vazhdim: 



 

• Termoizolimi i mureve të jashtme të ndërtesave; 

• Termoizolimi i çative/taracave të ndërtesave; 

• Ndërrimi i dritareve/dyerve me dritare/dyer efiçente; 

• Zëvendësimi i boilereve elektrik për përgatitjen e ujit e ngrohtë me 

panele diellore; 

• Përdorim për ndriçim i llampave efiçente CFL ose LED; 

• Instalimi i sistemeve ngrohëse efiçente, kaldaja me rendiment të lartë 

dhe kontroll automatik të temperaturës etj; 

• Përdorimi i pompave të nxehtësise (kondicionereve) me koeficient 

termik të lartë; 

• Përdorimi sa më i madh i sistemeve ngrohëse me biomase (dru, pelet 

etj). 

Në ndërtesat e administruara nga një Bashki siç janë çerdhet, kopshtet dhe 

shkollat një masë shumë efiçente për to do të ishte përdorimi i panelit diellor 

për ngohjen e ujit sanitar. Kjo për shkak se edhe vlera për instalimin e tyre 

ka rënë shumë vitet e fundit me zhvillimin e teknologjisë për prodhimin e tyre 

si dhe me përhapjen e gjerë të përdorimit të tyre. Gjithashtu, vendi ynë duke 

patur numër të madh ditësh me diell gjatë vitit bën që investimi të kthehet për 

një periudhë prej katër apo pesë vitesh. Prandaj, përdorimi i kësaj energjie 

të rinovueshme duhet të gjejë përhapje të gjerë në këto ndërtesa. Të gjitha 

veprimet për efiçensën e energjisë dhe shfrytëzimin e energjive të 

rinovueshme të saj janë plotësisht efektive, përsa i përket shpenzimeve, me 

një periudhë vetëshlyerje të shkurtër të investimeve të bëra për këtë qëllim.  

Në ndërtesat e bashkisë, gjithashtu, ka aktivitete pune për një kohë të gjatë, 

kështu që është mirë që edhe aty të shmangen nga punonjësit e saj disa nga 

shprehitë të cilat mund të ndikojnë në harxhimin e tepërt të energjisë. Për 

këtë me anë të dhënies së informacioneve për masat e eficensës së energjisë 

bëhet e mundur që me veprime të thjeshta të ndërmarra nga vetë punonjësit 

të kursehet energji.  

“Regjistrojini paisjet ngrohëse në mënyrë që gjatë natës të fiken, ndërsa 

gjysëm ore para se të fillojë orari i punës të ndizen. Gradimi i tyre në 



 

temperaturën njëzet gradë, do të mjaftojë. Nëse gjatë dimrit e keni zyrën të 

ngrohtë aq sa të duhet që të lehtesoheni nga veshja, do të thotë se po e 

teproni me ngrohjen e saj. Mos i hapni dritaret për ta ftohur zyrën, por 

adaptoni ngrohjen në temperaturën e cila ju përshtatet. Përdorni llampat të 

cilat kursejnë energjinë elektrike. Llampat eficente, siç janë llampat 

fluoreshente me ndriçim të ftohtë mund të kursejnë deri në 80%, në krahasim 

me llampat e thjeshta. Provoni të shpenzoni më pak letër. Fotokopjimi dhe 

printimi shpenzojnë energji. E-maili, si mjet për komunikim, është më i shpejtë 

dhe më i lirë. Dhe, gjithashtu, kur dilni nga puna, fikini të gjitha paisjet dhe 

dritat. Vetëm mos harroni që duhet pak përqëndrim sepse, shprehitë krijohen 

shpejt, shpenzo më pak që të kesh më shumë! 

6. Efiçensa në transport në një Bashki 

Gjendja e makinave të transportit të pasagjerëve dhe atyre private në 

Shqipëri është relativisht e keqe. Sipas të dhënave nga INSAT-i, mosha 

mesatare e makinave në Shqipëri është 15,5 vjet. Pjesa më e madhe e 

automjeteve të transportit nuk i plotësojnë standartet Europiane. Për këtë 

arsye, automjetet e pasagjerëve në Shqipëri kanë rendiment të ulët të djegies 

së karburantit dhe si rrjedhim shkallë të lartë të ndotjes se mjedisit me gaze 

të dëmshme. Duke parë këtë situatë duhet që strukrurat përkatëse të shtetit 

të bëjnë përpjekje për të promovuar rritjen e kursimit të energjisë dhe 

reduktimin e ndotjes së mjedisit. Qëllimi kryesor në këtë drejtim është të 

blihen dhe të përdoren makina të reja. 

Disa nga masat dhe aktivitetet në sektorin e transportit të propozuara edhe 

në vende të tjera janë si në vazhdim: 

• Masa dhe aktivitete promovuese, informative dhe edukative për 

publikun; 

• Masa për automjetet në pronësi të Bashkisë; 

• Masa për transportin publik; 

• Masa për automjetet private; 



 

Disa masa të tjera më specifike për Bashkinë janë: 

a) Sistemimi i informacionit për monitorimin e trafikut në qytet; 

Kjo masë përfshin instalimin e një sistemi modern të sinjalizimit të trafikut që 

përdoret për komunikim me shoferët, instalimin e pajisjeve të matjes dhe 

monitorimit të fluksit të trafikut, i cili i mundëson shërbimeve operative të kenë 

kontroll të situatës së rrugëve, në mënyrë që të parashikojnë situata të 

rrezikshme në trafik për të parandaluar aksidente të mundshme; 

b) Masat për përmirësimin e fluksit të trafikut në qytet; 

Kjo masë ka disa alternativa të cilat janë: 

• Dhënie prioritet të mjeteve të transportit publik; 

• Përcaktimi i kufizimeve të caktuara për transportin e ngarkesave në 

mënyrë që të lehtësohet rrjeti i brendshëm i qytetit; 

• Futja e tarifave të ndotjes; 

c)  Masat dhe aktivitetet promovuese, informative dhe edukuese që kanë 

për qëllim përmirësimin e cilësisë së trafikut dhe reduktimin e 

emetimeve të CO2 në një Bashki janë: 

• Informimi dhe trajnimi mbi mënyrat ekologjikisht miqësore të 

makinave të reja;  

• Promovimi i përdorimit të lëndëve djegëse alternative; organizimi i 

seminareve informative-demonstrative mbi përdorimin e automjeteve 

me lëndë djegëse alternative (energji elektrike, gaz etj); 

• Organizimi i Javës së makinave efiçente në qytet; 

• Organizimi i Fushatave: Një ditë në javë pa makinë; 

• Organizimi i Fushatave: Biçikleta është e shëndetshme dhe shumë 

më e lirë; 

• Zëvendësimi i autobusëve të vjetër ekzistues me autobusë me 

karburante alternative. 

• Përdorimi i autobusëve mini për linjat e autobusëve ku pritet numër 

më i vogël i udhëtarëve  



 

7. Masat për ndriçimin publik të një qyteti 

Masat që synojnë uljen e konsumit të energjisë dhe si rrjedhim ndotjen nga 

ndriçimi publik të një qytetit janë: 

• Zëvendësimi i llampave të vjetra me ato efiçente duke mbajtur të 

njëjtin nivel ndriçimi; 

• Rregullimi elektronik i ndriçimit për çdo ndriçues. Ndriçimi modern 

duhet të përmbajë rregullues elektronik, ku çdo llambë ka regjimin e 

vet të ndriçimit në përputhje me kërkesat e ndriçimit me intensitetin e 

duhur për çdo hapësirë publike. 

• Përdorimi i ndriçuesve me panel diellor fotovoltaik. 

  



 

 

 

 

 

 

 

    


