
Zbatimi i këshillave të mëposhtme ju bën pjesëmarrës aktivë 
në garën kundër ndryshimit të klimës dhe ul konsumin e 
përgjithshëm të energjisë elektrike në shtëpitë tuaja deri 20%

 Shuani dritat që nuk ju nevojiten, sidomos kur dilni nga një 
ambjent 
 Zëvendësoni llambat e zakonshme me llamba me harxhim të 
ulët energjie (harxhojnë rreth ¼ e energjisë dhe jetëgjatësia 
mesatare e tyre është 10 herë më e madhe). Do të kurseni deri 
17% të konsumit energjitik  
 N.q.se vendosni të blini kondicioner, preferoni aparaturat e 
kategorisë energjitike A dhe kini kujdes që të kenë fuqinë e 
përshtatshme (BTU) 
 Në verë programoni temperaturën e kondicionerit në jo më 
pak se 27°C. Mund të kini kursime në faturën e energjisë deri në 
masën 15%
 Programoni temperaturën e bolierit në 40-50 oC gjatë verës. E 
vini atë në funksionim vetëm për sa kohë duhet që të ngrohet 
uji. Do të kini kursime 10-15%. Zëvendësoni bolierin tuaj 
elektrik me bolier me panele diellore 
 Kini kujdes që enët që përdorni për gatim të përputhen mirë 
me pllakat e stofës dhe për�toni 20-30% më shumë nxehtësi. 
Përdorni tenxhere me presion për të patur kursime 30-60% 
 Programoni lavatriçen për larje në temperatura të ulëta dhe 
përdorni programin  ekonomik  kur  keni pak rroba. Mund të 
kurseni 40% të harxhimeve energjitike 
 N.q.se frigoriferi nuk ka shkrirje automatike shkrijeni atë 
rregullisht 
 N.q.se  zëvendësoni  pajisjet   elektroshtëpiake, mundohuni  të  
përzgjidhni pajisjet që kanë shenjën ‘A’ (pajisje me konsum të 
reduktuar energjie)
 Mos i lini ndezur në gjendje pritjeje (stand by) televizorin, 
compjuterin,  printerin,  aparatin  DVD  dhe  në përgjithësi  të  
gjitha pajisjet elektroshtëpiake. Mbyllini ato direkt nga çelësi 
dhe do të kurseni 5-10% nga konsumet energjitike
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Emetimet e CO2, janë shkaktari kryesor i fenomenit serë. Rritja e 
përqëndrimeve të dioksidit të karbonit në atmosferë sjell  pengi-
min e largimit nga toka të sasive të mëdha të nxehtësisë që vjen 
nga dielli duke shkaktuar kështu ndryshime në kushtet 
klimaterike. 
Skenari më optimist në lidhje me emetimet e CO2 parashikon 
dy�shimin e përqëndrimeve të këtij gazi në atmosferë deri në 
vitin 2100 krahasuar me përqëndrimet që janë vërejtur para Revo-
lucionit Industrial. Me bazë skenarin pesimist, ky dy�shim para-
shikohet të vijë më parë, rreth vitit 2045. 
Në lidhje me ndryshimin e klimës parashikohet rritja e temper-
aturës globale 1.4 – 5.8 oC deri në fund të shekullit. Ndryshimi i 
klimës po ndikon aktualisht në abitatet natyrore, në njerëzit dhe 
speciet e ndryshme, por të gjithë mund të ndërmarrim hapa për 
të parandaluar efektet e tij shkatërruese. Disa nga hapat e nevo-
jshëm në përpjekjet për të parandaluar ndryshimin e klimës është 
reduktimi i emetimeve të dioksidit të karbonit duke rritur masat e 
E�çiencës së Energjisë. Masat për të parandaluar ndryshimin e 
klimës janë të mundshme dhe secili mund të luajë rolin e tij në 
zbatimin e tyre në të gjitha nivelet e shoqërisë. E�cenca e Energjisë Elektrike sjell për�time 

ekonomike dhe mjedisore 

Te jemi më të vetëdijshëm 
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I PUBLIKUT

Reduktimi i konsumit të energjisë në ndërtesat publike 
Nëpërmjet tij synohet reduktimi i kostos së energjisë në 
buxhetin bashkiak

Objektivi:

Ndryshoni zakonet tuaja të përditshme: 
Qytetarë: 

Kurseni në faturën e energjisë, 
Reduktoni emetimet CO2  



ENSI — Energy Saving International AS, Norway
Qendrën për E�çiencën e Energjisë Shqipëri — BE

Për më tepër informacion në lidhje me Planin Baskiak  
për E�çiencën e Energjisë, klikoni në faqen e internetit:    
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Ekipi i E�çiencës së Energjisë 
pranë  Bashkisë Korçë falenderon:

Kilovatora më me vlerë është ajo që nuk prodhohet
www.bashkiakorce.gov.al 
në rubrikën : Urbanistika
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