
hjk 

 

Sygjerime dhe 
këshilla për 

përmirësimin e 
mirëqenies në 
shtëpinë tuaj  

Modul trajnimi  
 

 

       
 

 

 

       



 

 

 

Ky projekt financohet nga Programi i Kërkimit dhe Inovacionit Horizon 2020 të Bashkimit Evropian, 
kontrata Nr. 847052. Autorët janë përgjegjës të vetëm për përmbajtjen e këtij dokumenti. Nuk reflekton 
domosdoshmërisht mendimin e BE. As EASME dhe as Komisioni Evropian janë përgjegjës për informacionin 
e përdorur në të.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

. 

 

Paketa e punës: WP2 – Forcimi i kapaciteteve nç zbatimin e masave praktike 
Drejtues i paketë së punës: SOGESCA 
Partneri pergjegjes: Focus 
Produkti 2.2: Materiale trajnimi 
 
Autor: Focus 
 
Versioni: Final 
Data: Prill 2020 
 
Shënim i rëndësishëm:  Riprodhimi i pjesshëm ose i plotë i përmbajtjes lejohet me 

autorizimin nga autorët dhe me citimin e burimit. 



 

  3 
EmpowerMed  
Prill 2020  

TABELA E PËRMBAJTJES  
 

 
Përmbledhje e Modulit “Sygjerime dhe këshilla për përmirësimin e 
mirëqenies në shtëpinë tuaj” .................................................. 4 
1 Prezantimi për përmirësimin e mirëqenies dhe kontrolli i energjisë 
elektrike ........................................................................... 5 
2 Ngrohja e hapsirës dhe këshilla për ftohjen ............................. 8 
3 Këshilla për ndriçimin  .................................................... 13 
4 Këshilla për pajisjet elektrike  ........................................... 14 
5 Uji ......................................... Error! Bookmark not defined. 
6 Ngrohja qendrore dhe këshilla për ftohjen  ........................... 19 
7 Investime të vogla dhe efikase  .......................................... 21 
8 Investime të mëdha ....................................................... 22 
9 Mënyra të kursimit të energjisë  ......................................... 25 
10 Hapa të mëtejshëm e të vlefshëm, shërbime dhe kontakte  ........ 27 
Literatura  ....................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  4 
EmpowerMed  
Prill 2020  

Përmbledhje e Modulit “Sygjerime dhe këshilla për 
përmirësimin e mirëqenies në shtëpinë tuaj”   
 
Objektivat e nxënies/mësimit  

 Mësojmë kleçka të vogla për përmirësimin e mirëqenies në shtëpi  

 Mësojmë mënyra për kursimin e energjisë dhe ujit  

 Mësojmë për investime të vogla dhe të mëdha për përmirësimin e mirëqenies në shtëpi  

 Mësojmë sesi dhe ku mund të marrim informacion dhe ndihmë kur lind nevoja  

 
Përmbajtja  

 Përshkrimi i përmirësimit të mirëqenies kontrolli i faturave të energjisë  

 Sygjerime për ngrohjen dhe ftohjen e hapësirës  

 Sygjerime për ndriçimin  

 Sygjerime për pajisjet elektrike  

 Uji  

 Sygjerime për ngrohjen dhe ftohjen qendrore  

 Investime të vogla të vlefshme  

 Disa investime të mëdha  

 Mënyra të kursimit të energjisë 

 Hapa të mëtejshëm të vlefshëm, shërbime dhe kontakte  
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1 Paraqitje për përmirësimin e mirëqenies dhe 
kontrolli i faturave të energjisë 

 

I dashur lexues, 

 

Elektriciteti, uji dhe ngrohja janë bërë edhe më të kushtueshme vitet e fundit. Sot, kostot 

për ngrohjen, ujin dhe elektricitetin zënë një pjesë të madhe nga buxheti i familjes, shpesh 

duke u bërë një sfidë e vërtetë për familjet në mbulimin e këtyre kostove.   Vlerësimet 

tregojnë se në Evropë mbi 50 milion njerëz nuk mund të mbajnë shtëpitë e tyre të ngrohta 

përgjatë dimrit, ndërkohë 100 milion njerëz në Evropë nuk mbajnë shtëpitë e tyre të 

rehatshme e të freskëta përgjatë verës.  

 

Kjo do t’ju tregojë juve nëse keni vështirësi në pagesën e faturave të energjisë apo nëse 

ju ndjeni të ftohtin dhe të nxehtin në shtëpinë tuaj; por ju nuk jeni i vetëm në këtë situatë. 

Shumë njerëz e kalojnë këtë. Eksperienca e tyre, si dhe njohuritë e ekspertëve në fusha 

të ndryshme, përforcon këtë përmbledhje sygjerimesh dhe këshillash për përmirësimin e 

mirëqenies të shëndetit dhe të shtëpisë suaj.    

 

Shumë njerëz gjithashtu ndajnë përvojat e shkëputjes nga energjia ose furnizimi me ujë, 

duke u nxitur nga kompanitë për të paguar një borxh të mbledhur, ose duke u mashtruar 

nga kompanitë e energjisë. Shpesh kompanitë e energjisë janë të fuqishme, po aq shpesh 

ato ushtrojnë fuqinë e tyre në një mënyrë që shkel të drejtat themelore. Në situata të tilla 

vetë ndryshimet në sjelljen nuk do të jenë të mjaftueshme, ose tashmë ju bëni gjithçka 

mundeni për sa i përket konsumit dhe sjelljeve të duhura, por duhet të ngrini zërin dhe të 

ushtroni të drejtat tuaja. Kjo përmbledhje sygjerimesh dhe këshillash mund të jetë një 

mjet për të identifikuar nëse gjendeni në situata të tilla dhe ofron disa ide se kush ose 

çfarë mund t'ju ndihmojë (shiko Kapitullin X). 

 

Përpjekja për ta bërë shtëpinë tuaj më të rehatshëm nuk do të thotë domosdoshmërisht 

revolucionarizim i gjithçkaje. Disa ndryshime të mira janë të mjaftueshme për të ulur 

faturat, thjesht dhe me çmim të lirë! Këshillat e mëposhtme do t'ju japin burime dhe mjete 

për të kontrolluar faturat tuaja, dhe në të njëjtën kohë do t'ju kursejnë para dhe do të 

ndihmojnë në përmirësimin e mirëqenies dhe shëndetit tuaj. Sidoqoftë, nëse dëshironi të 

ndërmerrni hapa më të mëdhenj dhe të kontaktoni persona që mund ta bëjnë këtë me ju, 

në fund të kësaj përmbledhje mund të gjeni disa sygjerime dhe kontakte, merrni 

subvencion për përmirësimin e shtëpisë ose shlyeni borxhin tuaj ndaj furnizuesit të 

energjisë.  

 

Ndoshta është e panevojshme, por sidoqoftë do ta themi: ajo që ju ofron kjo përmbledhje 

është një këshillë dhe jo një recetë "çfarë të bëni". Varet plotësisht nga ju se si të veproni 
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- nëse ju pëlqejnë këshillat, merrini, nëse jo, ndjehuni të lirë të mos i konsideroni ato. 

Vendimi përfundimtar është gjithmonë i juaji.  

 

Shumë prej nesh zhvilluan zakone, që mund të jenë mjaft të shtrenjta. Për shembull, fikja 

e TV vetëm me telekomandë do të thotë që ju akoma do të paguani mbi 20 EUR në vit për 

energjinë elektrike që TV konsumon. Ndryshimi i këtij zakoni nuk do të zvogëlojë ndjeshëm 

mirëqenien tuaj, por mund t'ju ndihmojë të mbani nën kontroll faturën tuaj të energjisë.   

 

Hapi i parë për kontrollin e faturave tuaja është njohja e tyre. Njihuni me faturën; nëse 

është e nevojshme, pyesni furnizuesin tuaj që t'ju sqarojë. Sot faturat që lidhen me 

energjinë elektrike, gazin, ngrohjen ose ujin janë shumë komplekse dhe shumica e 

popullatës nuk mund të kuptojë se çfarë kosto duhet të paguajnë. Kjo i vë furnizuesit në 

një pozicion më të favorshëm, pasi ndonjëherë ata mund të përfitojnë nga njerëzit që nuk 

e kuptojnë se çfarë paguajnë. Prandaj kërkoni ndihmë, nëse keni nevojë për të kuptuar 

faturën tuaj. 

 

Hapi tjetër është të mbani gjurmët e konsumit tuaj. Kontrolloni rregullisht konsumin dhe 

faturat: kjo do të lehtësojë planifikimin e buxhetit të familjes. Dëshmoni sesi ndryshimet 

në sjelljen tuaj mund të ndikojnë në faturat e energjisë. Kushtojini vëmendje faktit që 

ndonjëherë që ndryshimi të jetë i dukshëm në faturën tuaj mund të marrë kohë, sepse në 

disa raste faturat lëshohen në bazë të konsumit të mëparshëm, jo konsumit aktual. Mund 

të mbani faturat për të paktën dy vjet. Kjo e bën më të lehtë krahasimin e shpenzimeve 

me kalimin e kohës. Nëse ndodh ndonjë anomali, mund ta kontrolloni shpejt dhe të veproni 

po ashtu. Për më tepër, këshillohet që të përgatitet një tabelë për vëzhgimin e kostove 

mujore për energji elektrike, ngrohje, ujë dhe kosto të tjera. Në këtë rast mund të 

krahasojmë kostot mujore dhe dinamikën e ndryshimit të tyre. 

 

Nëse dëshironi të merrni një ide mbi kufijtë e konsumit tuaj të energjisë elektrike, mund 

ta krahasoni konsumin tuaj me Tabelën 1. 

 

Anëtarët në 
banesë 

Normal Shumë e lartë 

1 1.500 – 1.900 kVo/v. > 2.300 kVo/v. 

2 2.600 – 3.300 kVo/v. > 4.000 kVo/v.. 

3 3.700 – 4.500 kVo/v. > 5.300 kVo/v.. 

4 4.600 – 5.500 kVo/v. > 6.400 kVo/v. 

5 5.500 – 6.500 kVo/v.. > 7.300 kVo/v. 

 

Nëse analizimi i konsumit tuaj ju tregon se jeni në kutinë "shumë të lartë", mos u 
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shqetësoni. Konsumi varet nga shumë faktorë që lidhen me banesën tuaj dhe ndërtesën, 

jo vetëm me zakonet tuaja. Qëllimi i këtyre sugjerimeve është t'ju ndihmojë të përcaktoni 

se cilët faktorë ndikojnë në konsumin tuaj dhe çfarë mund të bëni për t'u ndjerë mirë në 

shtëpinë tuaj. 
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2 Ngrohja e hapësirës dhe këshilla për ftohjen   
 

Është e rëndësishme të kontrolloni temperaturën e hapësirës: nëse është shumë e ftohtë 

dhe e lagësht, ndërtesat mund të zhvillojnë myk, i cili mund të ndikojë negativisht në 

shëndetin tuaj. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme ta mbani shtëpinë tuaj të 

ngrohtë në dimër dhe të ftohtë gjatë verës, gjithashtu të keni kujdes që ta ajrosni si duhet. 

Këtu janë disa sygjerime dhe këshilla se si ta bëni këtë. 

 
Këshilla për ngrohjen  

 Mënyra më e lehtë për të kursyer energji në ngrohje është mbajtja e temperaturave të 

rekomanduara në ambiente të brendshme. Në dimër, 21ºC gjatë ditës dhe 15 - 18ºC 

gjatë natës duhet të jenë të mjaftueshme për t'u bërë të ndiheni rehat në shtëpi. Nëse 

ndizni ngrohjen, përdorni edhe më shumë energji. Nëse mund ta ulni ngrohjen me 1°C, 

mund të ulni konsumin e energjisë me 6-7%. 

 Mbani një termometër në dhomë. Kështu ju mund të masni gjithmonë sesa ngrohtë 

është.  

 Nëse dëshironi të ngrohni dhomën: vendosni termostatin në radiator vetëm aq sa ju 

duhet, në mënyrë që dhoma të jetë e ngrohtë. Nëse e vendosni termostatin më të lartë 

në fillim, ai nuk do të nxehet më shpejt, por në fund të fundit, është më ngrohtë në 

dhomë. Dhe kostot e ngrohjes janë më të larta.  

 Radiatori dhe termostati duhet të jenë gjithnjë pa pengesa. Mos i fshihni ato pas 

perdeve ose mobiljeve. Mobiljet para një radiatori do të bllokojnë ose thithin nxehtësinë. 

Një radiator i penguar nuk ngroh dhomën siç duhet dhe përdor më shumë energji.  

 Jini krijues: Rregulloni mobiljet tuaja nëse pozicionohen para radiatorëve ose nëse 

divani ose shtrati juaj është vendosur pranë një muri të ftohtë të jashtëm. Nëse keni 

një ngrohës, kujdesuni më shumë që të mbani gjithçka në një distancë prej të paktën 

1 m. 

 Ndizni ngrohjen 2-3°C kur ajrosni një dhomë, kur nuk jeni në shtëpi dhe rreth një orë 

para se të shkoni në shtrat. Temperatura mund të jetë më e ftohtë gjatë natës dhe kur 

nuk jeni në shtëpi. Rekomandohet të mos e fikni ngrohjen gjatë orëve kur jeni larg 

shtëpisë, vetëm për ta zvogëluar atë. Kur fiket, shtëpia juaj do të ftohet shumë shpejt, 

gjë që do të çojë në mbinxehje për të arritur një temperaturë të favorshme. Ulni 

temperaturën, por jo nën 15 gradë, përndryshe ajri në dhomë bëhet shumë i lagësht 

dhe rreziku i mykut rritet.  

 Mbyllni perdet natën për të ruajtur privatësinë tuaj - dhe ftohjen e padëshiruar! Mbyllni 

perdet tuaja në muzg për të ndaluar humbjen e nxehtësisë nëpër dritare dhe kontrolloni 

për hapësira rreth dritareve dhe dyerve. 

 Ajo që shihni është ajo që ndjeni: dekorojeni shtëpinë tuaj me ngjyra të ngrohta si të 

kuqe ose portokalli për të krijuar një ndjesi ngrohtësie.  

 Kontrolloni sistemin tuaj të ngrohjes një herë në vit për të siguruar që zgjat më shumë 
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dhe funksionon sa më efikase të jetë e mundur. Gjithashtu: mbajini radiatorët tuaj të 

pastër!  

 Mirëmbani radiatorët tuaj si duhet.  

 Panelet e radiatorëve reflektues pas radiatorëve mund të zvogëlojnë faturën tuaj të 

ngrohjes deri në 20%. Kur radiatorët janë instaluar në një mur të izoluar dobët, 

shumica e nxehtësisë do të shpërndahen përmes murit dhe në pjesën e jashtme. Për 

të shmangur humbjet e nxehtësisë, mund të instalohet një panel reflektues i hollë midis 

murit dhe radiatorit (ato janë lehtësisht të disponueshme në dyqane).  

 Tharja e rrobave tuaja në radiator bën që kaldaja juaj të funksionojë më shumë sesa 

duhet dhe kushton më shumë.  

 Lënia e dyerve të hapura midis zonave me temperatura të ndryshme lejon që ajri i 

ngrohtë të shpëtojë. Mbani nxehtësinë aty ku ju nevojitet. Ruani hapësirat e nxehta 

duke mbyllur dyert (ose duke i hapur ato në rast se doni të lejoni që nxehtësia të 

shpërndahet në dhomat e tjera). Lënia e derës së hapur në një dhomë të vetme që 

dëshironi të ngrohni do t'ju bëjë të humbni energji dhe para.  

 Kur përdorni dru për djegie në impiante të ndryshme të ngrohjes (furre, kaldaja për 

ngrohje) për qëllime ngrohjeje, është e nevojshme të ndiqni disa këshilla për djegien 

e duhur të drurit: përdorni bimë të përshtatshme të djegies me efikasitet të lartë; 

përdorni dru zjarri të thatë në ajër me një madhësi të përshtatshme; siç duhet djegur 

dhe shtoni dru zjarri; rregullojnë siç duhet djegien e ajrit; dhe mirëmbajnë rregullisht 

impiantin e djegies. 

 
Ajrosja  

 Mos harroni të ventiloni. Ventilimi është i nevojshëm për të hyrë ajër i pastër dhe për 

të lënë lagështinë dhe aromat e padëshirueshme jashtë. Ndonjëherë ajri në dhomë 

është shumë i lagësht. Për shembull, pas dushit apo gatimit. Atëherë duhet të lini të 

futet ajër i pastër direkt në dhomë.  

 Hapni dritaret çdo ditë. Ju lutemi mbani mend, sa më e shkurtër, aq më mirë: 5 minuta 

në përgjithësi është e mjaftueshme! Për të pasur ajër të pastër në dhomë, hapni disa 

dritare në të njëjtën kohë. Përsëriteni 2-3 herë në ditë. Mos kini frikë ta lini nxehtësinë 

të largohet gjatë kësaj kohe: Duhet më pak energji për të ngrohur ajrin e pastër sesa 

të ngrohni ajrin e mbushur me lagështi. Nëse dritaret lihen të hapura gjatë një dimri 

të gjatë, mund të kushtojë më shumë se 100 Euro shtesë në vit. Nëse një dhomë është 

shumë e ngrohtë fikni radiatorin. Hapni dritaret vetëm kur keni nevojë për ajër të pastër.  

 Kujdesuni që të mos e mbani dritaren të hapur për më shumë se 15 min. Nëse dritarja 

është e hapur më gjatë, muret dhe dyshemetë do të ftohen dhe kushton më shumë 

energji për të ringrohur dhomën.  

 Në dimër, të paktën gjatë orëve të ftohta fikni ngrohjen.  

 Kur hapni dritaret, vendosni gjithmonë termostatet në radiatorë në 0 ose *. Ndizni 

ngrohjen vetëm kur ventilimi të ketë mbaruar.  
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 Sigurohuni që gjithmonë t'i mbyllni dritaret si duhet. Nëse zbuloni një rrymë ajri, 

ekzistojnë disa masa të lira por shumë të efektshme që mund të merrni, për shembull  

duke vendosur shirita në kasetat e dyerve dhe dritareve (papafingo). 

 
Ftohja  

 Mbyllni dritaren. Mund të duket e pakuptimtë, por në ditët e nxehta të verës, hapja e 

dritareve shpesh do ta bëjë shtëpinë tuaj më të ngrohtë, jo më të freskët. Kur bie nata, 

nëse ajri jashtë është më i freskët se brenda, dritare të hapura të gjera, veçanërisht 

ato të orientuara drejt erërave mbizotëruese, në mënyrë që të mund të përfitoni nga 

ventilimi kryq. Sigurohuni që të mbyllni dritaret - së bashku me perdet e errëta apo 

grilat - përpara se dielli të godasë shtëpinë tuaj në mëngjes.   

 Vendosini bimët para dritareve me diell për të përfituar disi nga energjia e diellit.  

 Mbani grilat tuaj të mbyllura, aq sa të mund të shihet, deri në 30% të nxehtësisë së 

padëshiruar vjen nga dritaret tuaja, dhe duke përdorur hije, perde apo të ngjashme si 

këto mund t’ju kursejnë deri në 7 përqind në fatura dhe temperaturat më të ulëta të 

shtëpisë deri në 20 gradë. Me fjalë të tjera, mbyllja e grilave në thelb parandalon 

shtëpinë tuaj të bëhet një serë në miniaturë, e cila është veçanërisht rasti me dritaret 

me pamje nga jugu dhe perëndimi.  

 Mbyllja e dhomave që nuk përdoren do të parandalojë depërtimin e ajrit të freskët në 

këto zona gjatë pjesës më të nxehtë të ditës. Do të dëshironi ta mbani edhe në orët 

më të ftohta të natës, duke lejuar që ajri të rrjedhë natyrshëm nëpër shtëpinë tuaj.  

 Hapni dritaret tuaja. Për të krijuar një rrymë të ftohjes, hapni pjesën e sipërme të 

dritares ne pjesën e prapme të shtëpisë dhe anën e poshtme të dritares në anën nga 

fryn era. Konsideroni gjithashtu të vendosni një ventilator përballë dritares për të nxitur 

ajrin e nxehtë.   

 Varni një çarçaf të lagur para dritares: kur ajri kalon nëpër tekstilin e lagur, lagështia 

e ftoh atë. 

 ‘Zhvishe’ shtëpinë tënde prej qilimave, dhe përpiquni ta mbushni me bimë në vend të 

tyre. Është një mashtrim vizual që funksionon për të mashtruar mendjen tuaj; 

sipërfaqet e zhveshura duken më të freskëta dhe juve ju bën të ndjeheni më të freskët.  

 Vendosni freskueset të rrotullohen në drejtim të kundërt të akrepave të orës. Ju mund 

të mos e kuptoni që freskuesja e tavanit duhet të rregullohet sezonalisht. Baza e 

frekueses suaj të tavanit ka një ndërprerës të vogël që ndryshon drejtimin e rrjedhës 

së ajrit. Gjatë muajve të verës duhet të fryjë në një drejtim kundër akrepave të orës, 

duke e detyruar ajrin të ulet dhe t'ju bëjë të ndjeheni më të freskët. Gjatë muajve të 

dimrit duhet të fryjnë në një drejtim të akrepave të orës, duke qarkulluar ajrin nëpër 

dhomë pa e fryrë atë drejtpërdrejt mbi ju. Kjo nuk do të ftoh domosdoshmërisht një 

dhomë, por rrit ftohjen avulluese nga lëkura juaj, duke ju bërë të ndjeheni më të freskët.  

 Ndizni aspiratorët tuaj të banjës apo atë në kuzhinës. Të dy tërheqin ajrin e nxehtë dhe 

avullin që rritet kur gatuani apo bëni një dush. 
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 Ndërroni çarçafët tuaja. Jo vetëm që ndryshon sezonalisht shtrati juaj, por freskoni 

gjithashtu edhe dhomën; kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të mbajtur atë të freskët. 

Tekstilet prej fanellate dhe batanijet e buta janë fantastike për izolim, pambuku është 

një zgjidhje më e zgjuar në mot të nxehtë, pasi merr frymë më lehtë dhe qëndron më 

i freskët.  

 Përdorni jastëk të kokrrizuar, pasi ka hapësira ajri ndërmjet tyre, dhe ata nuk do të 

mbajnë më nxehtësinë e trupit tuaj si jastëk konvencionale. 

 Gjumë jo i mirë, nxehtësia ngrihet, atëherë ju mund të vendosni dyshekun në  dyshem, 

pasi atje mund të jetë më freskët.   

 Vendosni një shtrat të thjeshtë. Shtetërit duhet të jenë të hapur nga të gjitha anët në 

mënyrë që kalojë ajri nga të gjitha anët.   

 Kur temperaturat rriten, përdorni ata dyshek që janë sa më shumë komod, me shtresa 

sa më të holla, apo me shtresë prej bambuje. Këto sipërfaqe natyrale të gjumit janë 

më pak të rehatshme, por ato nuk mbajnë nxehtësinë si një dyshek i fryrë dhe me disa 

shtresa.   

 Ndryshoni dritat inkandeshente. Llamba inkandeshente harxhojnë rreth 90 përqind të 

energjisë së tyre në nxehtësinë që lëshojnë, kështu që heqja e tyre do të sjellë një 

ndryshim të vogël në ftohjen e shtëpisë ndërsa ul faturën elektrike. Ose mund të fikni 

edhe dritat.  

 E njëjta gjë vlen edhe për shumë pajisje elektronike. Fikni pajisjet elektrike. 

Kompjuteri, televizori, karikuesit - të gjitha lëshojnë nxehtësi, siç bëjnë lavatriçja dhe 

tharësja e rrobave. Edhe në gjendje gatishmërie, shumë  pajisje elektronike mbesin 

të nxehta.  

 Provoni të thani enët dhe rrobat në mënyrën e modës së vjetër (tharjen e ajrit). Do 

të kurseni energji dhe do ta mbani shtëpinë më të freskët.  

 Përdorni pjekje në gatim. Është e qartë, por ne do të themi gjithsesi: Përdorimi i furrës 

ose sobës tuaj gjatë verës do ta mbajë shtëpinë më të nxehtë.  

 Mbjellim pemë strategjike. Mbjellja e pemëve ose hardhive pranë dritareve me dritë do 

të mbrojë shtëpinë nga rrezet e diellit dhe do të zvogëlojë sasinë e nxehtësisë që 

shtëpia thith. Shtëpia nxehet sepse dielli rreh mbi të. Lëreni natyrën të ndihmojë në 

zvogëlimin e faturave tuaja të energjisë duke mbjellë pemë në anët lindore dhe 

perëndimore të shtëpisë; gjatë verës, gjethet e tyre të gjera do të bëjnë hije, ndërsa 

në dimër, degët e zhveshura nuk do të ndalojnë ngrohtësinë e diellit të arrijë në mure. 

Pemët dhe gjethet mund të ulin temperaturën me 11-25°C për sipërfaqet pa hije, siç 

është asfalti. Dallimi do të jetë më pak në shtëpi, por edhe një rënie prej 5-10°F do të 

bëjë një ndryshim të madh. Gjithashtu, merrni parasysh mbjelljen e pemëve ose 

shkurreve për të hijezuar zonat me nxehtësi të lartë - njësitë e ajrit të kondicionuar që 

lëshojnë nxehtësi, për shembull, dhe shtigjet e rrugëve dhe shtigjet që thithin atë. 

Sigurisht, të ulesh nën një pemë me hije në një ditë të nxehtë vere nuk është një 

mënyrë e keqe për të kaluar kohën, kudo që pema qëndron!  

 Pastroni aspiratorët dhe filtrat. Filtrat e ndotur ose të bllokuar dhe aspiratorët ose 
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njësitë e ajrit të kondicionuar mund të zvogëlojnë efikasitetin deri në 30%. Ju mund të 

bëni kursime të menjëhershme të energjisë dhe të rrisni pastërtinë e hapësirës tuaj të 

punës duke i ruajtur ato. 

 Nëse keni ajër të kondicionuar, ndihmojeni që të funksionojë në mënyrë efikase. 

Pastroni filtrat një herë në muaj dhe bëni mirëmbajtjen siç duhet. Vendosni fletët e 

lëvizshme në tavan për të ftohur ngadalë dhomat nga lart.  

 Mënyra më e lehtë për të kursyer energjinë e konsumuar nga pajisjet ftohëse është 

mbajtja e temperaturave të rekomanduara të shtëpisë: në verë 26°C duhet të jetë e 

mjaftueshme. Ndezja e termostatit tuaj të dhomës me nga një gradë, mund t'ju çojë 

në kursime 8%. 

 
Lagështia e ajrit dhe myku  

 Shkaku kryesor për zhvillimin e mykut është lagështia e tepërt në dhomë. Ventiloni 

rregullisht apartamentin për të zëvendësuar ajrin e brendshëm. Nëse ka shumë lagështi 

në ajër dhe ventilimi i mjedisit nuk është i mjaftueshëm, provoni të përdorni dhe 

pastruesin e ajrit që përdor kondensimin për nxjerrjen e lagështirës nga ajri.   

 Në rast të mykut, lëvizni mobiliet larg mureve të jashtme me largësi të paktën 5 cm, 

dhe ngrini atë së paku 5 cm, për të lejuar lëvizjen vertikale të ajrit. 

 Zgjidhja më e mirë për të eleminuar shkakun e mykut është të keni izolim të mirë të 

ndërtesës (dysheme, mure të jashtme, tavan) pa ura termike. Kur kemi eliminuar me 

sukses shkaqet e formimit të mykut, mund të fillojmë heqjen e tij me një nga 

preparatet për heqjen e mykut.  
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3 Këshilla për ndriçimin  
 

Në mesataren, ndriçimi shtëpiak përfaqëson rreth 10 përqind të konsumit të energjisë 

elektrike. Ndriçimi i efektshëm është shumë më tepër sesa thjesht një çështje e 

zëvendësimit të llambave të zakonshme nga llambat e kursimit të energjisë. Qëllimi i 

ndriçimit efikas është të arrihet niveli i kërkuar i ndriçimit me shpenzime minimale të 

energjisë mbi një sipërfaqe ose dhomë. Një numër teknikash dhe masash janë në 

dispozicion për të arritur rezultatet e kërkuara.  

 

 Ndizni vetëm dritat në dhomat ku jeni. Nëse dritat ndizen kudo, ajo përdor shumë 

energji elektrike dhe kushton më shumë para. Fikja e dritës sa herë që dilni nga dhoma 

është një mënyrë e thjeshtë për të kursyer.  

 Hapni perdet, kështu nuk do të duhet të ndizni dritat aq shpesh. Shfrytëzoni sa më 

shumë dritën e ditës. Për shembull, vendoseni tryezën tuaj afër një dritareje. Dritaret 

më të afërta të punës do të kursejnë ndezjen e dritave shumë shpesh.   

 Ndizni vetëm dritën në dhomat ku ju nevojiten. Referoju tabelës më poshtë. 

 Zgjidhni llambat LED që konsumojnë pak energji elektrike dhe ndizen për rreth 40,000 

orë. Një llambë LED me efikasitet energjetik përdor deri në 80% më pak energji 

elektrike sesa një llambë inkandeshente dhe mund të zgjasë deri në dhjetë herë më 

gjatë. 

 Temperaturat e ngjyrave të ndryshme ndikojnë në ndjesinë tonë të mirëqenies dhe 

aftësitë tona të performancës. Prandaj është e nevojshme të keni temperatura me 

ngjyra të ndryshme në zonat e banimit, sipas kërkesës. Drita e ftohtë (4,000 K deri 

8,000 K) është e përshtatshme për vendin e punës, ndërsa drita e ngrohtë (2.700 K) 

është më e përshtatshme për dhomat e jetesës dhe, mbi të gjitha, për dhomat e gjumit.  

 

Dritë e ngrohtë, e butë. 

Ngjyra standart e llambave 

inkadeshente  

Drita e ftohtë, neutrale e 

bardhë e ndricuar. E mirë 

pë kuzhinën dhe vendet e 

punës 

Drita natyrale e ditës. E 

mirë për të lexuar. 
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4 Këshilla për pajisjet elektrike  
 

Për disa vite, pjesa e buxhetit kushtuar ngrohjes ka ardhur duke u zvogëluar, por konsumi 

i energjisë është rritur vazhdimisht (+ 40% që nga viti 1990) pasi familjet janë gjithnjë e 

më shumë të pajisura me pajisje elektrike dhe elektronike.  

 

Çdo pjesë e pajisjeve elektrike ka nevojë për energji elektrike dhe kjo kushton para. 

Vlerësoni me kujdes nëse me të vërtetë keni nevojë për pajisjen dhe nëse mundeni apo 

doni të paguani koston e energjisë elektrike që ajo përdor. Mund të duket se të kesh një 

thikë elektrike e bën jetën më të mirë, por të paguash diçka që mund ta bësh në mënyrë 

të përkryer edhe duke përdorur duart (nëse nuk keni ndonjë pengesë apo vuani nga ndonjë 

sëmundje) mund të jetë gjithashtu një harxhim i tepërt. Prandaj, para se të mbushni 

shtëpinë tuaj me pajisje elektrike, mendoni për kostot e tyre të plota.  

 

Sidoqoftë, ka shumë pajisje që me të vërtetë na ndihmojnë të kemi një jetë më të mirë 

dhe duke ditur se si t'i menaxhojmë ato në mënyrë efikase, disa kosto mund të kursehen. 

Ky kapitull jep disa ide se si të zvogëloni kostot, duke shfrytëzuar shërbimin e mirë të 

pajisjeve.  

 

 Ju mund të gjeni informacion të vlefshëm mbi pajisjet më ekonomike në internet psh 

https://www.topten.eu/ 

 Blerja e pajisjeve që përdorin më pak energji është më e mirë. Pyesni shitësin se sa 

energji harxhon pajisja dhe sa kushton afërsisht një vit. Për shembull, nëse blini ekran 

40 inç në klasën e energjisë A+, ai do të përdorë 67kVo/vit, i cili do t'ju kushtojë rreth 

20 €/vit. Madhësia e njëjtë e ekranit, por në klasën e energjisë B, do të përdorë 117 

kVo/vit, i cili pothuajse do të dyfishojë koston vjetore në rreth 35 €/vit. Prandaj, 

mendoni paraprakisht për këtë: çfarë ju nevojitet? Sa e madhe duhet të jetë pajisja? 

Çfarë duhet të jetë në gjendje të bëjë pajisja? A ia vlen të marrësh një pajisje më 

ekonomike.  

 Nëse nuk i vendosni pajisjet në opsionin "Kursim i energjisë", pajisjet përdorin më 

shumë energji.  

 Kini kujdes me pajisjet e përdorura! Gjithmonë shikoni se sa energji konsumojnë 

pajisjet. Do të jetë më mirë të mos e blini pajisjen nëse nuk mund t'i gjeni këto 

informacione.  

 Ruajtja e pajisjeve tuaja sa më mirë është shumë e rëndësishme! Për shembull, 

mbajtja e lavastoviljes për 15 vjet në vend të 10 vjet ju kursen para.  

 
Fikni stand by (në gatishmëri) 

 Fikni të gjitha pajisjet elektrike në prizë në vend që të përdorni mënyrën "gatishmëri". 

Pajisjet janë ende duke përdorur energji elektrike kur janë në gjendje "gatishmërie" 

https://www.topten.eu/
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dhe përbëjnë 6% të gjithë përdorimit të energjisë elektrike në shtëpi. Fikja e pajisjeve 

tuaja mund të kursente deri në 5MVo në vit. 

 15 deri 50 copë pajisje për familje mbeten në gatishmëri të panevojshme, gjë që 

paraqet një kosto prej 80€ në vit. Një aparat modemi i ndezur 24 orë në ditë konsumon 

më shumë sesa një frigorifer në vit. 

 Mos e fikni TV vetëm me telekomandë apo të vendosni kompjutera dhe pajisje të tjera 

elektronike në gatishmëri. Përdorni një prizë lidhëse me një ndërprerës të energjisë. 

Kur fikni pajisjet me telekomandën, ata vazhdojnë të përdorin energjinë. Personat që 

e bëjnë këtë mund të shpenzojnë deri në 100Euro në vit.  

 
Makinat larëse dhe lavatriçja 

 Nëse është e mundur, provoni të përdorni më pak cikle në lavatriçe.  

 Disa njolla mund të hiqen duke i pastruar ato. Vendosni rrobën në një sipërfaqe të 

sheshtë dhe lyeni vazhdimisht në të njëjtin drejtim, pa lëvizje rrotulluese, pasi e përhap 

papastërtinë më thellë në pëlhurë.  

 Mbush gjithmonë makinën larëse. Nëse makina larëse nuk është e mbushur, kushton 

shumë më tepër. Një larje gjysmë e ngarkesës mund të përdorë më shumë se gjysmën 

e energjisë së një cilësie të ngarkesës së plotë.  

 Lani me një temperaturë të ulët (20°C, 30°C, 40°C). Nëse lani në temperaturë 60°C, 

përdorni 3 herë më shumë energji elektrike në krahasim me 30°C. Sidoqoftë, lani një 

herë në muaj në 60°C.  

 Përdorni opsionin eko larje në makinën e larjes (nëse e keni).  

 Si përfitim i shtuar, larja më pak dhe larja në temperatura më të ulëta gjithashtu 

zvogëlon konsumimin dhe përzjerjen e ngjyrave të teshave përgjatë larjes.   

 Pastruesit moderne, veçanërisht pastruesit biologjikë që përmbajnë enzima, pastrojnë 

njollat dhe vrasin mikrobet në mënyrë shumë efektive, madje edhe në temperatura të 

ulëta. Duke marrë parasysh kimikatet e dëmshme të përfshira në shumë pastrues, 

pastruesit organikë dhe plotësisht të biodegradueshëm janë një zgjedhje shumë më e 

sigurt! 

 
Tharja e rrobave  

 Tharja e rrobave në tharëse është e shtrenjtë dhe i bën ato më të vështira për t’u 

hekurosur. Tharja e rrobave jashtë është  falas!  

 Vendosni rrobat të thahen sa më shpesh në ajër. Përdorimi i një tharëse të klasës A 

kushton 34€ në vit dhe 110€ në vit për një tharëse të klasit B. 

 Nëse jeni duke përdorur tharëse, mund të jetë me vlerë të rishikoni opsionet e saj të 

efikasitetit të energjisë.  

 Tharja e pëlhurave të ngjashme së bashku do të përshpejtojë procesin e tharjes. E 

njëjta vlen edhe për rrotullimin e larjes tuaj në ciklin më të lartë të rrotullimeve.  

 Rrotulloni rrobat e lagura para se t'i vendosni në tharësen tuaj.   
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 Thani peshqirët dhe rrobat e pambukta më të rënda në një ngarkesë të veçantë nga 

rrobat me peshë më të lehtë.   

 Nëse tharësi juaj ka një “cikël qetësie”, ai i lejon rrobat të përfundojnë tharjen me 

nxehtësinë e mbetur në tharëse. 

 
Lavastovilja  

 Larja e enëve në një makinë larëse enësh është më e lirë se larja me dorë. 

 Shumë pjatalarëse kanë programe larëse me temperaturë të ulët, pasi enët nuk lahen 

me temperaturë të nxehtë. Kjo zakonisht zgjat më shumë. Është më mirë për pjatat 

dhe kurseni energji elektrike dhe para.  

 Favorizimi i programit “Eco” të lavastoviljes: kursen deri në 45% të energjisë elektrike 

në krahasim me programin intensiv. Përdorni porogramin eko kur të jetë e mundur. 

 

 
Ngrirësi/Frigoriferi 

 Mbajtja e frigoriferëve dhe ngrirësve larg sobave, ngrohësve dhe rrezet e diellit direkte 

përdor më pak energji. Nuk është e këshillueshme të vendosni frigoriferë dhe ngrirës 

afër pajisjeve të ndezura, sobave, etj. Për të parandaluar ngrohjen e padëshiruar të 

sistemeve të ftohjes. Ngrohja e frigoriferit bën që konsumi më i lartë i energjisë të 

ruajë temperaturën e dëshiruar në frigorifer.  

 Vendosni temperaturën e saktë: 7°C në frigorifer dhe -18°C në ngrirës. Mos e vendosni 

temperaturën më shumë të ftohtë, pasi kjo përdor më shumë energji elektrike.  

 Hiqeni akullin rregullisht nga muret e frigoriferit. Ngrirja, veçanërisht në zonën e 

radiatorit, zvogëlon shkëmbimin e nxehtësisë dhe rrit ndjeshëm konsumin e energjisë 

(me rreth 30%). Nëse vëreni zona të ngrira, fikeni frigoriferin dhe shkrijeni sa më 

shpejt që të jetë e mundur. Një mur akulli me më shumë se 6 mm në frigoriferin tuaj 

zvogëlon efikasitetin e tij. 

 Gjithmonë hapeni frigoriferin shpejt. Lënia e derës së frigoriferit të hapur më gjatë se 

sa duhet, përdor energji. 

 Mos i vendosni gjërat e ngrohta në frigorifer, prisni derisa të ftohen.  

 Ngrini gjërat duke i vendosur në frigorifer. Mos e përdorni sobën ose mikrovalën pasi 

duke ngrirë në frigorifer shmangni përdorimin e energjisë elektrike ose gazit, plus që e 

bëni punën e frigoriferit më të lehtë.  

 Mbushja e frigoriferit tuaj zvogëlon efikasitetin e tij - ajri i ftohtë duhet të jetë në 

gjendje të qarkullojë.  

 Mundohuni të mbani frigoriferin tuaj të paktën tre të katërtat e mbushura.  

 Mbajtja e pastër e pjesës së prapme të frigoriferit ndihmon në përmirësimin e 

efikasitetit të tij.  

 Ushqimet e pambuluara në frigorifer lëshojnë lagështi dhe e bëjnë kompresorin të 

punojë më shumë.  
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 Kontrolloni izolimet në frigorifer, për të siguruar që ajri i ngrohtë nuk po hyn – 

izolimet/mbyllja duhet të jetë mjaft e ngushtë, aq sa për të mbajtur një copë letër kur 

mbyllet.  

 
Kompjuteri 

 Një monitor PC i lënë i hapur përgjatë natës përdor energjinë që përdor një printer 

lazer për 800 faqe. Gjatë një periudhe 12-mujore, një PC i lënë të punojë për 24 orë 

në ditë do të konsumojë deri në 2500kVo/vit energji elektrike.  

 Aktivizoni pajisjen e kursimit të energjisë në PC-në tuaj: Klikoni me të djathtën në 

desktop> Karakteristikat> Mbrojtësi i ekranit> Fuqia. Monitori juaj do të riaktivizohet 

brenda disa sekondave pasi të keni lëvizur miun. 

 Fikni ekranet e kompjuterit kur jeni larg nga tryeza juaj e punës (p.sh. dreka dhe 

takimet) dhe fikni kompjuterin gjatë natës. 

 
TV dhe Set top Box 

 Lënia e TV-së tuaj dhe të gjitha aksesorëve të bashkangjitur në gatishmëri gjatë gjithë 

kohës mund t'ju kushtojnë deri në 30 euro në vit.  

 Fikni gjithashtu ekranin kur bëni pushime të vogla. Kjo gjithashtu kursen energji 

elektrike. 

 Uleni shkëlqimin e ekraneve të TV dhe ekraneve të kompjuterit. Jo vetëm që është e 

mirë për ju, por pajisjet gjithashtu kanë nevojë për më pak energji.  

 
Gatimi dhe pjekja  

 Mbuloni tiganët gjatë gatimit: konsumohet deri në 4 herë më pak energji elektrike ose 

gaz. Perimet, patatet, vezët dhe gjëra të tjera gatuhen më së miri në një tenxhere me 

kapak.  

 Përdorni sa më pak ujë që të jetë e mundur. Nëse përdorni shumë ujë gjatë gatimit, 

keni nevojë për më shumë energji elektrike.  

 Gjithmonë ngrohni ujë për çaj, kafe duke përdorur një çajnik. Merrni vetëm aq ujë sa 

ju nevojitet. Nëse ngrohni ujin në sobë jo vetëm që do të zgjasë më shumë, por 

gjithashtu do të kushtojë dy herë më shumë. 

 Fikni pllakën/vatrën e sobës disa minuta më pare, edhe nëse koha e gatimit nuk ka 

mbaruar ende. Lëreni tenxheren në pllakën e ngrohtë, për aq kohë sa gatimi të ketë 

mbaruar. 

 Gjatë pjekjes, përdorni konveksion me ngrohje nga poshtë.  

 Ushqimi i prerë në copa të vogla gatuhet më shpejt.   

 Është më mirë  të gatuani copa të vogla ushqimi në zgarë sesa në furrë.  
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5 Uji  
 

Mbi 90% e ujit përdoret për higjenën personale, higjenën, rrobat, enët dhe mirëmbajtjen 

e shtëpive. Më pak se 10% përdoret për pije dhe gatim. Këtu janë disa këshilla se si të 

kurseni ujin. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, 50 deri 100 litra ujë për person në 

ditë janë të nevojshme për të siguruar përmbushjen e shumicës së nevojave themelore 

dhe pak shqetësime shëndetësore lindin. 

 

 Rritjet në faturën e ujit ndonjëherë mund të vijnë nga rrjedhje të vogla të fshehura. 

Një rubinet që pikon humbet mesatarisht 5 litra në orë, ose 120 litra në ditë. Për një 

tualet që rrjedh, është më shumë se 600 litra në ditë, ose konsumi i përditshëm i një 

familje prej 4 personash. Për të zbuluar rrjedhjet e ujit në shtëpinë tuaj, lexoni numrat 

në aparat përpara se të flini. Kur zgjoheni, nëse këta numra nuk janë të njëjtë dhe 

askush nuk ka përdorur ujin gjatë natës, kërkoni se ku rrjedh! 

 Përdorni një aerator çezme ose dush efektiv për të zvogëluar rrjedhën e ujit: për një 

dush me reduktim të sasisë prej 50%, kurseni deri në 160€ në vit (për një çmim 

mesatar të ujit në 3,70 EUR për m3). Aeratorët e rubinetit dhe kokat efikase të dushit 

mund të gjenden në dyqanet elektrike dhe montimi i tyre është i lehtë edhe për njerëzit 

pa përvojë teknike. Instaloni aeratorët për të kursyer ujin! Ky investim minimal, 

zvogëlon faturat e energjisë për ngrohjen e ujit në mënyrë të përditshme dhe të 

kënaqshme.  

 Nëse i lani enët me dorë, mos e linin ujin të rrjedhë gjatë gjithë kohës.  

 Një vaskë plotë më ujë përdor deri në 5 herë më shumë energji dhe ujë në krahasim 

me 1 dush. Dushi është më i mirë sesa vaska. Ju duhet më pak ujë i nxehtë kur bëni 

dush, duke kursyer energji rrjedhimish para. 

 Ulja e temperaturës së ngrohësit të ujit në 50 ÷ 55°C. Ndryshimi i temperaturës së 

ngrohjes nga 60°C në 55°C mund të zvogëlojë rreth 10% të energjisë elektrike të 

përdorur. Për të eleminuar bakteret që zhvillohen është e nevojshme të rritet 

temperatura në 60°C një herë në muaj për disa orë për t'i eliminuar ato. 
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6 Këshilla për ngrohjen dhe ftohjen e trupit tuaj  
 

Sigurimi i efekteve të ngrohjes ose ftohjes në trupin tuaj kërkon shumë më pak energji 

sesa ngrohja ose ftohja e një dhome të tërë ose madje e një banese të tërë. Një gjë që 

duhet të theksohet është se mbajtja e trupit ngrohtë ose freskët nuk do të thotë që duhet 

të vuani apo edhe indinjoheni. Është mirë të përdorni një batanije, çorape apo triko shtesë, 

duke shtuar shtresa për të ulur konsumimin e nxehtësisë ose për të mbajtur nxehtësinë 

që të arrini rehatinë që doni.   

 
Ngrohni trupin tuaj  

 Komoditeti, pushimi dhe ngrohtësia vijnë nga shijimi i një pije të nxehtë. Kapni filxhanin 

dhe shijojeni. 

 Ngrohja e qafës, kyçeve, gishtërinjëve dhe kyçeve të këmbëve është e rëndësishme 

kur përpiqeni të ndiheni rehat në një mjedis të ftohtë.  

 Merrni një vakt të ngrohtë! Gatimi nxeh trupin tuaj dhe kuzhinën. Supat e nxehta ju 

ndihmojnë të ngrohni trupin. Edhe pse mund të duket si privilegj të gatuash një vakt 

të nxehtë, është e këshillueshme  të gatuani një vakt të duhur, jo vetëm për ngrohtësinë, 

por edhe për shëndetin në përgjithësi. Mundohuni të mos kufizoni përdorimin e 

energjisë për të gatuar vaktin e duhur.  

 Aktiviteti fizik në shtëpi ju jep ngrohtësi. Nëse nuk vuani nga pengesa ose sëmundje, 

përpiquni të lëvizni dhe të jeni aktiv për të qenë ngrohtë. Edhe një shëtitje e shpejtë 

në të ftohtë mund t'ju ndihmojë të ndiheni më ngrohtë. 

 Vishni pantofla, apo edhe ndonjë palë çorape shtesë; mbulohuni me një batanije të 

rehatshme, veçanërisht kur jeni ulur ose shtrirë për një kohë. Sidoqoftë, kjo nuk do të 

thotë që duhet të veshni shumë shtresa dhe të lini të fikur ngrohjen kur është ende 

shumë ftohtë.  

 
Freskoni trupin tuaj  

 Mbushni një tas me akull (ose diçka njësoj që të jetë i ftohtë) dhe pozicionojeni atë në 

një kënd para një ventilatori të madh, në mënyrë që ajri ta fshikullojë akullin në një 

gjendje ekstra të ftohtë, është një ftohje e mrekullueshme. Ju gjithashtu mund të 

përdorni një shishe sprucuese, duke spërkatur veten para ventilatorit, i cili mund të 

ndryshojë në mënyrë efikase temperaturën tuaj; ndërsa uji avullon nga lëkura, trupi 

lëshon nxehtësi.  

 Nga konsumi i pijeve me akull deri tek aplikimi i një leckë të ftohtë në zonat e ndjeshme  

si qafë dhe kyçet e duarve, ftohja e vetes nga brenda jashtë nuk është një ide e keqe. 

Truket e tjera përfshijnë të qenit i zgjuar në lidhje me zgjedhjet tuaja të veshjeve. 

Gjithashtu provoni të mbani një legen me ujë të freskët pranë shtratit tuaj dhe zhytni 

këmbët nëse ndiheni të ngrohtë në mes të natës.  

 Ventilatorët e ajrit të ftohtë dhe ventilatorët personal që freskojnë një zonë të vogël 
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përdorin shumë më pak energji sesa ftohja e një shtëpie të tërë.  

 Pak lagie e çarçafëve apo vendosja e tyre në një vend të ftohtë para gjumit do t'ju 

ndihmojë të qetësoheni. Vendosni çarçafët brenda një qese plastike, kjo ndoshta nuk 

do t’ju mbajë të freskët përgjatë gjithë natës, por do t’ju lehtësojë disi nga nxehtësia.   

 Një këshillë përgjatë gjithë vitit për të ulur kostot e shërbimeve: Bleni një shishe për 

ujë të nxehtë. Në dimër, mbusheni atë me ujë të vluar pa fiksuar termostatin. Gjatë 

verës, ngjiteni atë në frigorifer për të krijuar një pako akulli të përshtatshme për 

shtratin. Mbushni një shishe uji dhe vendoseni më parë në frigorifer para se ta vendosni 

në fund të shtratit për të freskuar këmbët.  

 Për një kompresë të ftohtë në netët me të vërtetë të nxehta, mbushni një çorap me 

oriz, lidheni dhe vendoseni atë në frigorifer për një orë ose më shumë. Kompresa do të 

qëndrojë e ftohtë deri në 30 minuta; kohë e mjaftueshme për të pushuar. 

 Bëni dush të ftohtë ose notoni. Nëse jeni i nxehtë, ulni temperaturën tuaj të trupit duke 

u zhytur në ujë të ftohtë. Në qoftë se nuk ka lagështi 100%, avullimi i ujit nga lëkura 

juaj do t'ju ftoh edhe pasi të dilni nga uji. Për një freskim të shpejtë, hidhni ujë të 

ftohtë ose kube akulli në kyçet e duarve. Për shkak se enët e gjakut janë kaq afër 

lëkurës në këto vende, do t'i ndjeni efektet e ftohjes më shpejt. 

 Hidratohuni duke pirë një gotë ujë para se të flini. Lëvizja dhe djersitja gjatë natës 

mund të rezultojë në dehidrim.  

 Në vend të vakteve të mëdha, të rënda, shkoni për darka më të vogla, më të lehta, më 

të lehta dhe në tretje. Duhet shumë më tepër energji që trupi juaj të zbërthejë proteina 

sesa yndyrnat ose karbohidratet. Pra, shkëmbeni një biftek me një pjatë me fruta, 

perime dhe bishtajore. Ndihmon gjithashtu për të ngrënë ushqime të ftohta. Ashtu si 

pirja e një pije të këndshme të ftohtë, freskon trupin tuaj, ngrënia e ushqimit të ftohtë 

ndihmon për të freskuar temperaturën tuaj të brendshme në një ditë të nxehtë. Për 

shembull, provoni një sallatë të thjeshtë shalqini ose një supë të ftohtë. 



 

  21 
EmpowerMed  
Prill 2020  

7 Investime të vogla të mençura  
 

Ka disa investime të vogla në pajisje të thjeshta që mund të ndryshojnë në përdorimin e 

energjisë dhe ujit. Ndoshta mund të mos duken tërheqës, por mund t'ju ndihmojnë të 

kontrolloni faturat tuaja. 

 

 Llamba LED: forma dhe fuqi të ndryshme. Më shumë se 80% kursim në krahasim me 

llamba inkandeshente konvencionale. 

 Izolues për dritare dhe dyer: zvogëlojnë hapësirën midis dritares ose derës dhe 

kornizës, ku ajri del nga dhoma. Janë shirita shkume ose gome, kryesisht shirita vetë-

ngjitës që janë të thjeshtë për t’u ngjitur.  

 Një termometër: Vendosur në frigorifer dhe kudo në shtëpi, lejon të gjykoni nëse 

temperatura është e përshtatshme. Do të keni mundësi të rregulloni ngrirësin tuaj, 

frigoriferin dhe radiatorët për të mos konsumuar shumë. 

 Një zgjatues elektrik me celës për fikje: është aksesori thelbësor për të kursyer energji 

elektrike. Lidhni shumë pajisje në të dhe lejon të fiken njëkohësisht të gjithë pajisjet 

në standby. Kjo mund të çojë deri në 10% kursime në faturën e energjisë elektrike!  

 Një prizë mekanike e programueshme: Falë një sistemi programimi javor dhe / ose 

ditor, kjo prizë me një kohëmatës për të automatizuar ndezjen / fikjen e pajisjeve tuaja 

elektrike. Duke përcaktuar saktësisht periudhat e tyre të funksionimit, ju do të kurseni. 

 Një orë ose një kohëmatës në banjë: Ky objekt i vogël që gjendet pothuajse në çdo 

kuzhinë mund të jetë shumë i dobishëm edhe në banjë. Do t’ju ndihmojë të mos kaloni 

5 minuta në dush. 

 Një dush ekonomik (koka e dushit për kursimin e ujit): Me të njëjtën rehati të 

përdorimit si një dush konvencional, ai kufizon rrjedhën e ujit ndërsa optizmon 

presionin. Ju kursen deri në 75% të ujit.  

 Një aerator: Pasi të vendoset në rubinetën tuaj, kjo pajisje e vogël injekton flluska të 

vogla ajri në ujë të rrjedhshëm. Rrjedha e ujit zvogëlohet nga 30 në 50%.  
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8 Disa investime të mëdha  
 

Ndërsa jemi të vetëdijshëm se kursimi i parave për investime të mëdha është i vështirë, 

më poshtë jepen disa ide sesi mund të bëhen investime për të arritur ndryshime të 

rëndësishme në kosto dhe mirëqenie.  

 
Izolimi  

 Izoloni fasadën dhe çatinë tuaj – Zgjidhni izolime të jashtme për izolimin e murit për 

të përfituar rezultatet më të mira. Përndryshe, vendosni izolimin e murit të brendshëm 

ose teknologjitë e tjera izoluese. 

 Më shumë se një e treta e kostos së ngrohjes mund të humbasë nga çatia. Izolimi i 

papafingos është masa më e kushtueshme për kursimin e energjisë por më e lehtë për 

t'u instaluar. Nëse ventilatorët e papafingos mund të mos ndihmojnë për të ftohur 

ndjeshëm shtëpinë tuaj, izolimi i saj mund të mbajë ajër më të freskët në shtëpi dhe 

ky ajër të mos largohet përmes tavanit.  

 Deri në një të tretën e nxehtësisë së prodhuar në shtëpi humbet nëpër muret. 

 Muret solide gjithashtu mund të izolohen nga brenda.  

 Kujdes nga rrymat e ajrit dhe ujit përmes dyerve dhe dritareve - mbuloni çarjet me 

materiale të lira si silikon, mbushës apo të tjera forma izolimi.   

 Investoni në dyer, dritare dhe izolim më të mirë. Ndërsa mbuloni çatinë, konsideroni 

mundësi efikase për dritare, dyer dhe izolim. Izolimi më i mirë dhe hermetizimi do t'ju 

ndihmojnë me më pak energji ta mbani shtëpinë më të freskët në nxehtësi ekstreme 

dhe më të ngrohtë në dimër. 

 
Freskimi  

 Kur blini një sistem të ri ftohës, kushtojini vëmendje etiketës së tij të energjisë - 

zgjidhni një sistem të lartë të efikasitetit të energjisë (A +++). 

 Shtresat e fimit/plastike për izolimin e dritareve për shembull, janë një blerje e zgjuar 

pasi ato funksionojnë njësoj me grilat.  

 Vendosni perde. Perdet e errëta bllokojnë rrezet e diellit, duke izoluar natyrshëm 

dhomat në të cilat janë instaluar. Perde me ngjyrë neutrale me mbështjellje plastike të 

bardha mund të zvogëlojnë fitimin e nxehtësisë deri në 33 përqind.  

 Vendosni tenda. Ashtu si pemët, tendat mund t'ju kursejnë para në faturat e energjisë 

duke ulur nxehtësinë që shtëpia juaj thith.  

 Mbani një çati me ngjyrë të celët. Ato qëndrojnë të freskëta dhe reduktojnë nxehtësinë 

në shtëpi. Si mund të mbahet një çati e freskët? Një nga mënyrat më të përshatshme 

është lyerja e çatisë me një ngjyrë të ndritshme të përshtatshme për çatitë. Çdo lloj 

çatie mund të lyhet / pikturohet, por para se të pikturohet çatia duhet të siguroheni 

për këtë veprim në garancinë/sigurinë mallit.    
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Nxehja  

 Ngrohja me bojlerin e peletit është deri në 30% më e lirë se ngrohja me dru të lagur 

dhe / ose qymyr. Megjithëse çmimi për ton të paletit është më i lartë se ngrohja me 

dru dhe qymyr, atëherë nëse krahasojmë çmimet për marrjen e së njëjtës sasi të 

energjisë për ngrohje, ngrohja nga copat e peletit është më e lirë. Kjo për faktin se 

peletet janë para së gjithash shumë më kalorifik  (kVo / ton) sesa karburantet e tjera 

(dru i lagësht dhe / ose qymyr) dhe së dyti sepse ato digjen në kaldaja me efikasitet 

shumë më të lartë - deri në 90%, krahasuar me 35 ÷ 40% për sobat e vjetra.  

 
Pajisjet shtëpiake  

 Blerja e një pajisjeje më efikase për energji mund t'ju kursejë para me kalimin e kohës, 

kur krahasohet me produkte të ngjashme.  

 Frigoriferët dhe ngrirësit e kursimit të energjisë përdorin deri në 60% më pak energji 

sesa një model i vjetër.  

 Zëvendësoni frigoriferin tuaj joefikas të frigoriferit me një model A + ose A ++ dhe 

kurseni deri në 440kVh/vit ose 45 euro në vit. Shikoni për udhëzimet e rekomanduara 

për kursimin e energjisë.  

 Makina e re larëse me klasë energjetike A - A ++ mund të kursejë deri në 100kVo ose 

10 euro.  

 Blerja e tharëseve të reja me klasën A - A ++ mund të kursente deri në 420 kVo / vit 

ose 40 euro. Kushton rreth 20% më pak për të vënë në punë një cikël në një makinë 

larëse enësh të kursimit të energjisë krhasuar me një pajisje më të vjetër, më pak 

efektshme.  

 Nëse jeni duke blerë një makinë larëse enësh të re, shihni për etiketën e Rekomanduar 

të Kursimit të Energjisë. Kjo është garancia që jeni duke blerë një nga makinat me 

efikasitetit të energjisë dhe të ujit. Një pjatalarëse e re me klasën A - A ++ mund të 

kursejë 180kVo ose 16euro.  

 Përdorimi i paneleve diellorë është një mënyrë e shkëlqyer për të kursyer faturat e 

energjisë elektrike duke përdorur energji falas të rinovueshme nga dielli. Shikoni 

etiketat për efikasitetin e energjisë të kaldajave në të cilat uji nxehet me panele diellore. 

Kur është teknikisht e mundshme dhe e arritshme ekonomikisht, instalimi i paneleve 

diellor është një nga mundësitë më të mira për ngrohjen e ujit. 

 Zëvendësoni bojlerin e vjetër joefikas me një të ri, të pajisur me etiketë të efikasitetit 

të energjisë të klasës më të lartë! Konsideroni vëllimin e bojlerit për nevojat e familjes 

tuaj! Investimi në klasë më të lartë do të kthehet nga kursimet e energjisë. Një bojler 

i ri me klasën A-A++ mund të kursejë më shumë se 400kVh në vit ose rreth 40 euro. 

 Tostet elektrikë janë më të shpejtë dhe efiçent sesa grilat për të përgatitur toste.  

 Furrat elektrike janë më të sigurta dhe më ekonomike sesa tiganët. 

 Kazanët / tenxheret elektrike ziejnë ujin më me efikasitet sesa tigani apo një tenxhere 

normale.   
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 Mikrovalët janë të shpejta, të lehta për t’u përdorur, shumë ekonomike dhe me efiçencë 

energjie. 

 Një furrë e re me klasën e energjisë A-A ++ mund të kursejë rreth 360kVp / vit ose …… .. 

rreth 35 euro. 

 A e dini se: Një TV i ri me me klasën e nergjisë A++ mund të kursejë rreth 160 kVo/vit 

ose rreth 15 euro.  

 Një kompjuter i ri me klasën energjetike A - A ++ mund të kursejë rreth 2000kVo ose 

rreth 200 euro. 
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9 Mënyrat e kursimit të energjisë  
 

Kur bëhet fjalë për kursimin e energjisë, disa gjëra konsiderohen si të sigurta, por thjesht 

nuk janë të vërteta. Ja vlen të dish se cila nga bindjet është thjesht mit - kjo do t'ju kursejë 

kosto, por nuk do të dëmtojë mirëqenien tuaj në shtëpi.  

 

 Mbajtja e një ventilatori ftoh dhomën: Ventilatorët janë krijuar për të lëvizur ajrin 

përreth, jo për ta ftohur atë. Pasja e një ventilatori lejon që njerëzit brenda dhomës të 

ndjehen më të freskët, por jo vetë ajrin e dhomës. Lënia ndezur e një ventilatori kur 

dilni nga shtëpia juaj thjesht harxhon energji ndërsa temperatura e dhomës nuk 

ndryshon.   

 Vendosja e temperaturës së termostatit në një shkallë më të lartë nxeh shtëpinë më 

shpejt: Pavarësisht se në cilën temperaturë vendosni termostatin tuaj, kaldaja do të 

funksionojë po aq vështirë dhe shpejtë për të përmbushur atë qëllim. I vetmi ndryshim 

i arritur duke vendosur temperaturën në një shkallë më të lartë është se sistemi do të 

funksionojë për një periudhë më të gjatë, pra duke përdorur më shumë energji. E njëjta 

vlen edhe për kondicionerët, kur vendosen në një temperaturë më të ulët se sa 

dëshironi.  

 Mbyllja e daljeve në dhomat e papërdorura kursen energji: Të gjitha sistemet 

prodhojnë rrjedhë të mjaftueshme ajri për të mbushur sistemet e tyre të tubave dhe 

do të vazhdojnë ta bëjnë këtë edhe nëse një ose më shumë nga radiatorët e shtëpisë 

janë të mbyllura. Mbyllja e radiatorëve AC thjesht ridrejton rrjedhën e ajrit në dhoma 

të tjera të shtëpisë përmes kanaleve të tjera të hapura. Me këtë rrjedhë shtesë të ajrit 

duke u transferuar në burime të tjera të hapura, presioni i përgjithshëm i ajrit rritet, 

dhe sistemi funksionon edhe më shumë. Mbyllja e ventilatorëve për të kursyer energji 

është një mendim i mirë, por jo çështje aktuale. 

 Larjet e enëve me dorë në krahasim me ato që lahen në lavastovilje mund t’ju kursejnë 

energji: Larja me dorë e një ngarkese enësh kërkon shumë ujë të nxehtë, dhe për këtë 

arsye shumë energji. Sot, shumica e lavastoviljeve kanë parametra me efiçencë të 

energjisë. Këto cilësime zakonisht ju lejojnë të lani një sasi enësh duke përdorur më 

pak ujë dhe më pak energji. 

 Pajisjet nuk përdorin energji kur ato janë të fikura: Shumica e pajisjeve përdorin 

vazhdimisht energji në mënyrë që të jenë gati për përdorim të menjëhershëm. Këto 

"vampirë energjie" nuk mund të fiken plotësisht pa e hequr nga priza pajisjen plotësisht.  

 Lënia e dritës ndezur përdor më pak energji sesa fikja dhe ndezja disa herë.  

 Edhe pse një nivel më i lartë rryme është i nevojshëm për të ndezur një dritë, ky nivel 

përdoret vetëm për një pjesë të sekondës. Kur drita mbahet e ndezur, ajo përdor një 

nivel më të ulët të energjisë, por për shumë më gjatë. Lënia e një ndriçimi më të gjatë 

se disa sekonda përdor më shumë energji sesa ta fikni dhe ndizni përsëri nëse është e 

nevojshme. 
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 Karikuesit elektronikë nuk përdorin energji nëse janë në prizë dhe të shkëputur nga 

pajisja: Edhe pse kjo mund të jetë e vërtetë për disa karikues, shumica e tyre përdorin 

"energjinë e vampirit" ndërsa janë të kyçur, por nuk janë të lidhur me pajisjen e tyre. 

Nëse karikuesi është i ngrohtë kur preket, ka shumë të ngjarë të përdor energji. Është 

më mirë të supozoni se të gjithë Karikuesit harxhojnë energji dhe t'i heqni nga priza 

kur nuk përdoren. 

 Shumica e nxehtësisë humbet përmes dritareve: Ndërsa nxehtësia mund të humbet 

përmes dritareve, humbja e nxehtësisë në dritare është vetëm një përqindje e vogël e 

humbjes totale të nxehtësisë në një shtëpi. Po ashtu muret kanë humbje shumë më të 

madhe të nxehtësisë për shkak të sipërfaqes së madhe të tyre. Është më mirë të 

konsideroni masa izoluese për muret para se të riparoni dritaret pasi humbja e 

nxehtësisë përmes dritareve është zakonisht minimale. 

 Modaliteti i gjumit apo letargjik është mirë për kompjuterët brenda natës: Vendosja e 

kompjuterit në modalitetin e gjumit. Mjaft energji është përdorur për të realizuar këtë 

gjendje në mënyrë që kompjuteri të jetë i gatshëm të rikthehet përsëri në momentin e 

përgjigjes. Është më mirë të mbyllni kompjuterin gjatë gjithë natës ose kur nuk keni 

ndërmend ta përdorni atë. 

 

Më në fund, kini parasysh se kursimi i energjisë kurrë nuk duhet të krijojë ndjenjën  e 

parehatisë në shtëpi ose të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Nëse aplikoni ndonjë nga 

këto masa dhe ato nuk sjellin kursim energjisë ose parash, mos shkoni më tej. Një nga 

qëllimet kryesore të kursimit të energjisë është të përmirësoni komoditetin dhe shëndetin 

tuaj në shtëpi, si dhe për t'ju dhënë një kontroll më të mirë të përdorimit të energjisë dhe 

ujit pa një rritje (ose shpresojmë në ulje) të faturave. Çdo person dhe shtëpi janë unike 

dhe secili e di se cilat janë nevojat e tyre dhe situatat e veçanta. 

 



 

  27 
EmpowerMed  
Prill 2020  

10 Hapa të mëtejshëm të vlefshëm, shërbime dhe 
kontakte  

 

Është e rëndësishme të dini se nëse keni probleme me qasjen në energji dhe ujë, nuk jeni 

vetëm. Ka shumë njerëz, organizata dhe pajisje që janë për t'ju ndihmuar të zgjidhni disa 

probleme që keni aktualisht. 

 

Më poshtë jepen disa hapa që mund të ndërmerrni për të përmirësuar situatën tuaj. Ne 

mund t'ju ndihmojmë përmes disa prej këtyre hapave nëse është e nevojshme, por 

gjithmonë do t'ju inkurajojmë që të provoni vetë fillimisht.  

 

Shërbime dhe kontakte të vlefshme: 

- Mbështetje në leximin e faturës së energjisë dhe ujit 

- Procesin e prerjes ilegale të këtyre shërbimeve 

- Sistemin e debive të lidhura me energjinë dhe ujin 

- Shërbimet për eficencë energjie 

- Shërbimin shëndetësor 

- Mekanizmat financiar të vlefshëm 

- Adresa për formate të vlefshme (psh. Ankesa për ndërprerjet – nëse ka gjera të 

vlefshme) 
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