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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Milieukonakt Shqipëri ka ndërmarrë një nismë mbi Efiçencën e Energjisë në Shkolla,
mbështetur financiarisht nga CoPlan, mundësuar në kuadër të projekti Env.net të BE-së.
Projekti synon ndërhyrjen në tre nivele:
Njohuri
- Fëmijët dhe mësuesit do të njihen me konceptin e kursimit dhe efiçencës së energjisë;
Qëndrim
- Nxënësit dhe mësuesit do të jenë të aftë të zhvillojnë konceptin e menaxhimit të energjisë në
nivel individual;
Sjellje
- fëmijët janë entuziast për të vënë në praktikë disa nga masat në shtëpitë e tyre.
Pëgjatë muajve maj – qershor 2014, znj.Valbona Mazreku me mbështetjen e grupit mjedisor të
shkollës ka realizuar vlerësimin e efikasitetit të energjisë të Shkollës “Xhezmi Delli” në Tiranë.
Godina e shkollës ndodhet në rr “Ali Baushi”, pranë spitalit të fëmijëve në Tiranë. Shkolla është
themeluar në vitin 1960 dhe në vitin 2003 i është nënshtruar një rikonstruksioni të plotë.
Aktualisht në këtë shkollë mësojnë rreth 309 nxënës me një mesatare prej 27 nxënës në klasë.
Shkolla ka 11 klasa: 4 të 7-ta, 4 të 8-ta dhe 3 të 9-ta. Orientimi i shkollës është, pjesa ballore
(fasada) është në drejtimin jug. Shkolla është dy katëshe e mbuluar me tarracë betoni dhe ka 17
ambjente nga të cilat 11 janë klasa funksionale (ku zhvillohet mësim) dhe pjesa tjetër janë
laboratori i kompjuterëve, dhoma e psikokologes, biblioteka, salla e mësuesve dhe zyra e
drejtorisë. Secila prej tyre ka nga tre deri në katër dritare. Dritaret janë prej duralumini me xhama
të thjeshtë. Mësimi zhvillohet me një turn nga ora 08.00 deri në orën 13.30.
Shkolla, si pothuaj të gjitha shkollat e tjera të Tiranës e mbulon ndriçimin me llamba neon.
Momentalisht në çdo klasë ka dhe ndriçues me neon, 36 W secila, si dhe ndriçues me llamba
inkandeshente si dhe llamba ekonomike. Pra në ketë pike kemi një lloj përzierje të ndriçuesve të
ndryshëm. Përveç ambienteve të klasave në shkollë janë dhe korridoret si dhe ambientet e tjera
siç janë tualetet (nga një për çdo kat) dhe palestra. Gjatë stinës së dimrit ngrohja e ambienteve
realizohet me ngrohës me rezistencë elektrike me një fuqi prej 2000 W secila. Për të pasur një
inventar më të plotë të pajisjeve të çdo klase dhe ambienteve të tjera si korridore dhe laboratorë
më poshtë jepen të dhënat e grumbulluara nga grupi mjedisor i nxënësve të shkollës në auditimin
e bërë së bashku me eksperten e efiçencës së energjisë znj. Valbona .Mazreku:
Kati I
Korridori ka 11 plafoniera neoni të gjata (nga të cilat disa janë të zëvendësuara dhe me llamba të
tjera) dhe 5 klasa në të cilat zhvillohet mësimi rregullisht. Çdo klasë është e pajisur me 2 priza
dhe 1 çelës dhe ka 2 neon për ndriçim. Në të shumtën e rasteve neonet janë zëvendësuar me
llamba të thjeshta ose ekonomike. Në kat të parë ndodhet dhe palestra si dhe salla e
kompjuterëve.
Kati II
Korridori ka 9 plafoniera neoni të gjata dhe gjithsej 6 klasa në të cilat zhvillohet mësimi
rregullisht. Çdo klasë është e pajisur me 2 priza dhe 1 çelës dhe me nga 2 neone për ndriçim.
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Edhe këtu në të shumtën e rasteve neonet janë zëvendësuar me llamba të thjeshta. Në këtë kat
ndodhet dhe drejtoria si dhe salla e mësuesve.
Furnizimi i godinës me ujë mbetet problematik dhe realizohet me anë të pompës, e cila ndodhet
në katin e parë.
Qëllimi i vlerësimit është për të vlerësuar sistemet ekzistuese të konsumit të energjisë dhe të
ndihmojë në identifikimin e mundësive të shkollës për ta bërë më efikase në drejtim të energjisë.
Vlerësimi përfshin një analizë të mëposhtme: tarifat e shërbimeve, krahasimin e intensitetit të
energjisë, ngrohjes, ndriçimit, ngarkesës se prizave, të menaxhimit të energjisë kompjuterëve,
ngrohjes së ujit dhe të konsumit të ujit. Tabela 1 përmbledh mundësitë e identifikuara të
menaxhimit të energjisë.
OME Përshkrimi

Kostot e
vlerësuara

Kursimete e
vlerësuara/vit

Kursimet
në kWh /vit

Përmirësimi sistemit të ndriçimit

117.000

91.000

5800

Shpagimi i
thjeshte i
vlerësuar
1 vite

7200

3500

X

2 vite

Instalimi i kokave sitë

Kursimet në Tabelen 1 barazohen me këto reduktime të mëposhtme:
18.7 kWh/nxënës
294.4 Lekë/nxënës
1.0 ANALIZA FATURIMIT TE SHKOLLES DHE PERDORIMI ENERGJISE
Shkolla Xhezmi Delli furnizohet me energji elektrike nga kompania CEZ Shpërndarje duke
paguar në kilowat për orë [kWh]. Pas shqyrtimit të faturave elektrike të 12 muajve të fundit,
duket se shkolla Xhezmi Delli është në normën më të mirë në dispozicion. Shkolla Xhezmi Delli
ka konsumuar 19799 kWh energjie elektrike që kushton 352.463 lekë për vitin 2013. Nga janari
deri ne maj te vitit 2014 janë konsumuar 8089 kwh që kushtojnë 123.560,8 lekë. Në tabelën e
mëposhtme jepen të dhënat e detajuara të ndara sipas muajve për periudhën janar 2012 – maj
2014.
1.1 Mundesia e faturimit elektrik
Muaji
maj 2014
prill 2014
mars 2014
shkurt 2014
Janar 2014
dhjetor 2013
nentor 2013

Shpenzimi i energjisë
në Kwh
983
1393
3413
758
1542
1945
955
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Vlera në lek
16614.4
23502.4
57438.4
12834.4
26005.6
32776
16144

5

tetor 2013
shtator 2013
gusht 2013
korrik 2013
qershor 2013
maj 2013
prill 2013
mars 2013
shkurt 2013
janar 2013
dhjetor 2012
nentor 2012
tetor 2012
shtator 2012
gusht 2012
qershor 2012
maj 2012
prill 2012
mars 2012
shkurt 2012
janar
Tabela 2: Faturimi i energjisë elektrike

400
517

387
3974
624
6098
4899
578
111
491
230
790
1120
1500

6820
8785
340
340
340
6601.6
66863.2
10583.2
102646.4
100225.1
9810.4
1964.8
8348.8
3964
440
13372
18916
25300
21268
3887.4
35548

Nga tabela e mësiperme shohim se ka një rënie të konsumit të energjisë elektrike në muajt e
ngrohtë dhe një rritje të këtij konsumi përgjatë muajve të dimrit, përjashtim bëjnë dhe muajt mars
prill që kanë vlera relativisht të larta krahasuar me muajt e tjerë. Më poshtë po paraqesim tre
grafikë me konsumin e energjisë dhe shpenzimin përkatës në lekë për periudhën qershor 2013 –
maj 2014.
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Figura 1A: Profili i përdorimit të energjisë shkolla Xh.Delli (2013 - 2014)
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Figura 1B tregon profilin e përdorimit të energjisë për një shkollë fillore dhe të mesme sipas
CBECS (Commercial Building Energy Consumption Survey) me kushte të përafërta klimaterike
dhe për shkollën Xhezmi Delli respektivisht (krahasimi grafik është bërë vetëm për qëllime
vlerësimi). Figurat 2, 3, dhe 4 tregojnë se si energjia në (MMBtu=293.29722222222 kWh) dhe
kostot janë të shpërndara në kursin e një viti. Përdorimi i energjisë rritet me rritjen e ditëve me
gradë të nxehta dhe ditëve me gradë të ftohta.
Figura 1B: Profili perdorimit
energjise ne shkollat fillore dhe te
mesme (2003)
Te tjera
Kompjuter
8.0%
a 3.5% Pajisje
zyre 0.4%
Frigorifere
2.1%
Gatim
2.6%

Ngrohje
29.2%

Ndricim
18.0%

Ngrohje
uji 9.3%

Ventilim
15.1%

Ftohje
11.9%

Ndërsa në rastin e shkollës Xhezmi Delli kemi si konsumatorë kryesorë ndriçimin dhe ngrohjen
për pjesën e muajve të ftohtë që realizohet nëpërmjet përdorimit të ngrohësve elektrikë në çdo
klasë me një fuqi prej 2000 W ose 2 kW. Nëse shohim në tabelën e të dhënave për muajt e
ngrohtë ku nuk ka nevojë për përdorimin e ngrohësve me energji elektrike vëmë re se mesatarja e
shpenzimit të energjisë vetëm për ndriçim është1915 KW (mesatarja e periudhës Dhjetor 2013 –
mars 2014), ndërkohë që mesatarja e shpenzimit për muajt e tjerë të vitit (shtator, - nëntor 2013
dhe prill 2014) është 815 KW. Pra që nëse bëjmë një llogari të thjeshtë i bie që 40% e sasisë së
përgjithshme të energjisë së harxhuar në shkollën Xhezmi Delli shkon vetëm për ndriçim. Pra në
totalin e energjisë që konsumon shkolla është një masë e konsiderueshme. Në mënyrë që të
bëjmë një racionalizim të përdorimit të energjisë elektrike për ndriçim do të ishte e nevojshme
uniformizimi i sistemit të ndriçimit të shkollës në radhë të parë nëpërmjet zëvendësimit edhe të
atyre pak llambave jo standarde me llamba LED dhe kështu do të mund të kursenim 30-40% të
energjisë me një kursim vjetor nga fatura e energjisë prej rreth 91000 lekë ose e shprehur në
kWh do të përkonte me 5800 kWh.
Po ashtu në grafikët e marrë për krahasim shohim si zëra të veçantë dhe ngrohje ftohjen të cilat
në shkollën Xhezmi Delli nuk zëne të njëjtën peshë specifike. Veçanërisht ai që ka një peshë në
procesin e ngrohjes gjatë muajve të ftohtë është ngrohja që siç e kemi përmendur më lart bëhet
nëpërmjet ngrohësve me rezistencë elektrike Sasia e energjisë që konsumohet për ngrohje në
muajt e ftohtë zë 2/3 e kostos së faturuar. Një masë dhe rekomandim që jepet këtu në mënyrë që
të synohet kursimi i energjisë dhe ulja e shpenzimeve është dhe instalimi dhe ndërtimi i një
sistemi me ngrohje qendrore me kaldajë me pellets ose me pompë kalorimetrike me ajër.
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Natyrisht që kjo do të kërkonte një kosto investimi që shkon afërsisht në 30000 Euro gjë që për
kushtet e tanishme të shkollës dhe nga pikëpamja e kostove mund të jetë një faktor pengues por e
parë dhe në kombinim me kryerjen e një termo dhe hidroizolimi të mirë të ndërtesës së shkollës
(gjë që e kemi trajtuar dhe në pjesën e mëposhtme të këtij vlerësimi), një sistem i tillë ngrohje do
të përmirësonte në një shkallë të lartë performancën e shkollës gjatë muajve të ftohtë duke rritur
dhe cilësinë e mësimdhënies dhe do të çonte në ulje të konsumit të energjisë dhe për rrjedhojë
dhe të kostove të lidhura me të në masën rreth 100000 Lekë në vit.
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Figura 2: Perdorimi energjise dhe gradet ne dite
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Figura 3: Kostot e energjisë dhe gradët e ditëve
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Figura 4: Ndarja e kostove elektrike
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2.0 KRAHASIMI I PERDORIMIT TE ENERGJISE

Intensiteti energjise (kWh/m2/vit)

Krahasimi ndërtesave të ngjashme është
Figura 5: Krahasimi i përdorimit të
një ushtrim i dobishëm në menaxhimin e
energjisë
energjisë. Kjo i jep ndërtesës një
70
"rezultat" dhe një menaxher i energjisë
mund të vendos prioritetet për përpjekjet
60
e tij. ENERGY STAR ® ka krijuar një
50
sistem për të krahasuar ndërtesat e të
40
njëjtës madhësi, profil përdorimi (gatim,
65
30
të hapur në fundjavë, numri i
54
51
kompjuterëve, etj), dhe klimës. Të dhënat
20
origjinale janë përpiluar nga Anketa për
10
konsumin e energjisë në ndërtesat
0
tregtare (CBECS) Commercial Building
Energy Intensity Average K-12 ABC School
Energy Consumption Survey. ENERGY
of ABC School
School
ENERGY STAR
STAR ® dhe Menaxheri Portfolios
Target
ENERGY STAR Target Finder ® kanë
aftësi të krahasojnë intensitetin e energjisë së shkollës suaj.
Intensiteti i energjisë i shkollës Xhezmi Delli është 98kBtu/m2/vit, i cili është më i lartë se
intensiteti mesatar i një shkolle me të njëjtën madhësi, profile klimatik dhe i përdorimit, 57
kBtu/m2/vit. Një intensitet energjie prej 51 kBtu/m2/vit do të ndihmonte shkollën Xhezmi Delli
në marrjen e certifikimit ENERGY STAR® (shih Figurën 5).

3.0 MUNDESITE E MANAXHIMIT TE ENERGJISE
Ky seksion tregon ruajtjen specifike të energjisë për shkollën Xhezmi Delli. Kostot potenciale
dhe kursimet janë vlerësuar të bazuara mbi informacionin e dhënë nga shkolla, burimet e jashtme
të tilla si vëzhgimet e bëra gjatë vizitave në vend. Supozime inxhinierike janë bërë kur
informacioni i nevojshëm nuk ka qënë në dispozicion. Edhe pse shumë rekomandime do të
përfshijnë pajisje ose zëvendësim aparaturash, stafi dhe sjellja dhe angazhimi i nxënësve për të
ruajtur apo kursyer energjinë janë një parakusht i nevojshëm për energjinë dhe reduktimin e
kostove të lidhura me të. Praktikat e mëposhtme janë tashmë të zbatuara për të ndihmuar në
uljen e konsumit të energjisë në ambientet e shkollës dhe duhet të jenë në vazhdimësi:
Fikja e dritave kur nuk është e nevojshme
Mbyllja e dritareve dhe e dyerve gjatë muajve të ftohtë kur përdoret ngrohja me energji
elektrike
Mbajtja në shkallë të ulët e rezistencës së ngrohësit elektrik mbasi në ambient është
arritur një temperature e caktuar
3.1 Ndriçimi
Sistemi i ndriçimit gjatë periudhës së faturimit të vitit 2013 ka konsumuar 40% të energjisë
totale të përdorur gjatë vitit dhe 40% të kostove totale të operimit të shkollës Xhezmi Delli. Një
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shkollë e ngjashme CBECS përdor për ndricim18% të energjisë totale. Diferenca në përqindje
është dhe për shkak të orëve të përdorimit dhe efiçencës së llambave të ndriçimit.
Sistemi i ndriçimit ekzistues i shkollës Xhezmi Delli është një miks ndërmjet ndriçimit me
llamba neon, llamba ekonomike dhe inkandeshente. Kostot totale të ndriçimit zënë rreth 40% të
kostove të përgjithshme, pra një shifër që duhet konsideruar. Për të arritur një ulje të kostove të
ndriçimit si dhe për të kursyer akoma më shumë energjinë do të ishte e nevojshme që të bëhet një
uniformizim i sistemit të ndriçimit nëpërmjet uniformizimit të llambave të ndriçimit dhe vënies
së tyre në efiçencë të plotë.
Është e rekomandueshme për të zëvendësuar të gjitha llambat
inkadenshente dhe llambat neon me llamba LED si në figurat
e mëposhtme, të cilat mund të gjenerojnë 32% në kursimin e
energjisë.

Ndriçimi mund të jetë rruga më e
thjeshtë për të kuptuar, megjithatë,
ajo është përgjegjëse vetëm për
rreth 40% të energjisë së
konsumuar në shkollë. Është e
rekomanduar për të përdorur
vrullin e hershem të ekipit të
menaxhimit të energjisë për të
trajtuar sistemet më të mëdha që
konsumojnë
energjinë.
Modernizimin e sistemit të
ndriçimit me shpagim të shpejtë
është një hap i dytë i mirë.

Kostoja e vlerësuar e materialeve…..…………………………..……..………Leke117000
Kursimet e vleresuara vjetore…………………………...………..…………Leke 91000/vit

3.2 Ngarkesa e prizave
Në shkollën Xh.Delli, ngarkesa e prizave (ngrohje, pajisje zyre dhe kompjuter) konsumon 65%
të përdorimit total të energjisë dhe të kostove përafërsisht 167,000 Lekë në vit (shiko Figurën 6).
Një grafik i ngjashëm i shkollave CBECS për ngarkesën e prizave konsumon 25.9% të
përdorimit total të energjisë (shih Figurën 1).
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Figura 6 Kostot e ngarkesës së prizave shkolla Xh.Delli
3.3 Kompjuterat
Kompjuterat janë konsumatori më i madh energjisë në kategorinë e ngarkesës së prizës. Edhe në
qoftë se kompjuterët janë të fikur në mbrëmje dhe në fundjavë, të paktën gjysma e energjisë të
konsumuar nga kompjuterët mund të jetë harxhuar për shkak se ata janë në mënyrë të
vazhdueshme të ndezur përmes ditës së shkollës. Programi i menaxhimit te energjisë
ENERGYSTAR® ofron softwer-të lirë(mjet EZWizard dhe mjet EZPP) që mund të vendos
automatikisht monitorët aktiv dhe kompjuterët në një mënyrë gjumi me energji të ulët pas 15
ose30 minutash nëpërmjet linjës së rrjetit lokal. Ky program mund të përdoret edhe për të
"zgjuar" kompjuterët gjatë natës për të planifikuar përditësimet nëse janë të nevojshme.
Shkolla Xhezmi Delli ka 11 kompjuter, 2 laptop dhe një projektor. Në dhomën e informatikës
vetëm 5 kompjutera janë në gjendje pune. Në shkollë prej vitesh nuk ka mësues që të mbuloj
lëndën e informatikës megjithatë pajisjet (laptop dhe projektor) përdoren pothuaj në çdo orë
mësimi. Rekomandohet të shkarkohet dhe instalohet programi i menaxhimit të energjisë
ENERGY STAR®. Kjo lloj vendosje siguron kursime vjetore nëse kompjuterat e shkollës janë të
programuar për të hyrë në mënyrën “në gjumë” kur nuk përdoren.
Kostot e vleresuara per menaxhimin e kompjuterave…..……………..………...Pa para
Shpagimi i thjeshte i vleresuar………………………………………..……i menjëhershëm

4.0 MUNDESI SHTESE MANAXHIMI
4.1 Kursimi i ujit
Përdorimi i ujit është shpesh një kosto që neglizhohet, por duhet të shihet si një mall që duhet të
ruhet. Lavamanët dhe tualetet konsumojnë ujë brenda shkollave. Ndonëse nxënësit ankohen se
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gjatë orarit të shkollës nuk ka ujë në rubinete dhe higjiena realizohet vetëm nga përdorimi i ujit
të grumbulluar në një fuçi 100 litrash që ndodhen brenda banjove.
Masat më të popullarizuara me kosto të ulët për ruajtjen e ujit përfshijnë instalimin e kokave
rakord apo site me rrjedhje të ulët. Kokat e rubineteve standarde kane një norme rrjedhje apo
prurje prej 8.4 litra në minutë ndërsa kokat sitë me rrjedhje të ulët e kanë 1,9 litra për minute dhe
kushtojnë afro 300 lekë secili. Shënim: në qoftë se presioni i ujit të shkollës është nën 4.14 bar i,
do të ketë reduktim te dukshëm të performancës së rrjedhjes me kokat sitë.
Masat kursyese për kostot e larta të ujit përfshijnë zëvendësimin e WC. Edhe pse kostoja
fillestare për WC me efikasitetit të lartë (4.8 litra për shkarkim ose më pak) është e shtrenjtë e
konsideruar nga pikëpamja e shpagimit, është e rëndësishme të mbani mend se jetëgjatësia e
pritshme e këtyre pajisjeve tejkalon në masë të madhe shpagimin.
Një faturë tipike uji përbëhet nga një pagesë për ujë dhe një pagesë për shkarkimin e
kanalizimeve. Detyrimet kanë tendencë të jenë të barabarta në lidhje me koston. Në shumicën e
rasteve uji i konsumuar është shkarkuar dhe në kanalizime. Ndoshta do të ishte me vend që të
shikohej këtu dhe ndërtimi dhe instalimi në të ardhmen i impianteve biologjike të pastrimit të
ujërave të zeza që dalin nga shkolla. Kjo, në parim, do të çonte në uljen e kostove të ujit por do të
kontribuonte edhe më shumë në ruajtjen e ambientit. Në këtë rast mund të instalohet një aparat
reduktues i cili ul sasinë e ujërave të shkarkuarat. Një aparat i tillë reduktues kushton i instaluar
nga 300$ - 1000$. Shpagimi i thjeshtë është i shpejtë.
Si një opsion shtesë, përveç kësaj, ngrohja diellore e ujit mund të jetë një tjetër alternativë
përmirësuese. Një përmirësim i sistemit diellor të ngrohjes së ujit për një shkollë me 500 nxënës
mund të kushtojë rreth 9000 $, me një shpagim të thjeshtë 12 vjeçar. Meqenëse çdo shkollë është
e ndryshme, kostoja e saktë dhe kursimet vjetore do të ndryshojnë dhe duhet të kontaktohet një
kompani e instalimit për shifrat e sakta. Edhe pse jo nevojshmërisht me kosto efektive, ngrohja
diellore e ujit bën të shfrytëzohet energjia e ripërtëritshme dhe të siguron një mjet edukativ për
mësuesit.

4.2 Muret apo veshjet e jashtme të godinës
Efikasiteti i energjisë së veshjes së jashtme të ndërtimit apo mureve varet nga lloji dhe ngjyra e
materialeve strukturore, cilësia e izolimit, orientimit të strukturës dhe burimet e hijes, dritare,
dyer dhe ngushtësia në përgjithësi. Muret e jashtme dhe të brendshme të shkollës janë prej suvaje
te thjeshtë llaç dhe në këtë kontekst nuk është se sjellin një izolim perfekt të nxehtësisë duke
sjellë kështu një bilanc energjetik jo shumë të mirë të godinës. Po ashtu siç është përmendur me
lart edhe dritaret janë prej duralumin me tek xham, pra si të tilla nuk kanë një izolim të mirë ndaj
të ftohtit në dimër dhe të nxehtit në verë. Pjesa e veshjes së jashtme duke qënë se është thjesht
suva pa material termoizolues nuk është se sjell një termoizolim të mirë të godinës në përgjithësi
por njëkohësisht edhe përsa i përket hidroizolimit lë për të dëshiruar. Duke pasur parasysh mosha
e ndërtesës edhe pse e rikonstruktuar në vitin 2003, nuk ka gjasa që muret dhe tavani janë të
izoluar në mënyrë adekuate. Megjithatë, edhe pse janë bërë apo planifikohen riparime apo
rinovime, ato nuk do të jenë me kosto efektive për të shtuar izolim për shkak se ajo do të
kërkonte volume te mëdha ndërtimi. Në mënyrë të ngjashme, duke zëvendësuar dritaret dhe
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dyert, dhe me një shpagim vlerësuar thjeshtë 30 deri 50 vite, gjithashtu do të jetë një kosto
penguese. Megjithatë, duke mbyll boshllëqet hapësirat si dhe duke hidroizoluar ndaj motit mund
të rezultojë në një ulje 2-3% të përdorimit të energjisë me një shpagim gati të menjëhershëm.
5.0 PERFUNDIM
U identifikuan mundësitë e mëposhtme të kursimit të energjisë (Tabela 2).
EMO Pershkrimi
Përmiresimi i sistemit të
ndricimit
Instalimi i kokave site
Përmiresimi i sistemit të
ngrohjes së kaldajës
Përmirësimi i termoizolimit dhe
hidroizolimit

Kostot e
vleresuara

Kursimete e
vleresuara/vit

Kursimete
kWh /vit

Shpagimi i
thjeshte i
vleresuar

117.000

91000

5800

1 vite

7200

3500

X

2 vite

4200000
N/a

30-50

Kursimet në Tabelen 2 janë të barazvlefshme me reduktimet e mëposhtme:
Leke 91000 reduktimi vjetor i kostove të energjisë
5800 kWh reduktimi vjetor i konsumit të energjisë

Investimi
Si rezultat i ndërhyrjes së realizuar në shkollë u rregulluan të gjitha çelësave të dritave që kishin
defekt, si dhe u montuan 68 llamba dhe 68 plafoniere me një kosto prej 81,600 Lekë.
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Shtojca
Shtojca 1: Lista emërore e nxënësve pjesëmarrës në proces
Frensis Bulku

Klasa 8c

Luciano Bicaku Klasa 8c
Deni Canosinaj

Klasa 8c

Arlind Capi

Klasa 8c

Sara Koci

Klasa 9a

Henri Haka

Klasa 9b

Megi Meco

Klasa 9b

Klaudio Meta

Klasa 9b

Regis Dibra

Klasa 9a

Dejvi Kokona

Klasa 9a
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Shtojca 2: Posteri për efiçencën e energjisë
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Shtojca 3: Foto nga aktivitetet në shkollë
Marrja e të dhënave për raportin e auditimit
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Trajnimet për efiçencën e energjisë
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Gjendja ekzistuese e sistemit te ndriçimit.
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Instalimi i llambave led
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