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 Në tre mujorin e parë jepen 48 leje ndërtimi,        
aq sa janë dhënë në të gjithë Shqipërinë

“Sipas raportit të  Institutit të Statistikave, në të gjithë vendin 
janë dhënë 101 lejë ndërtimi ku Tirana mban rekord janë 
dhënë 44,6% e tyre, betonizohen 91.864 m2 tokë” FAQE 2-3

FAQE 3



Viti 2016 është quajtur si një vit 
krize për sektorin e ndërtimit, pasi 

nga qeveria u miratua një moratorium 
për dhënien e lejeve. Me anë të një ven-
dimi të këshillit të Ministrave, jepeshin 
udhëzime se askush nuk do të merrte 
një leje zhvillimore për të ndërtuar dhe 
banesën e tij. Por situata në muajt e tjerë 
u normalizua, megjithëse ecuria e kësaj 
fushe pati rënie të dukshme, që u përk-
thye në më pak të ardhura për shumë 
familje. Por nga ana tjetër ky ndalim 
bëri që të mos dëgjohej zhurma e bet-
onierëve dhe traktorëve që kalonin në 
mes të qytetit me materiale ndërtimi ( 
kjo vlen në rastet kur lejet ndërtimore 
kalojnë çdo cak). Një situatë e tillë vazh-
doi deri në fund të vitit të shkuar, datë 
që përkon dhe më mbarimin e morato-
riumit të lejeve të ndërtimit. Thuajse të 
gjithë ata që kishin, apo dhe aplikuan 
për një leje ndërtimi nisën punimet, 
sapo u mbyll moratoriumi.  Kjo shi-
het dhe nga shifrat që janë publikuar 
së fundmi nga Instituti i Statistikave, 
i cili ka publikuar raportin për lejet e 
ndërtimit në tre mujorin e parë të vitit 
2017. Sipas këtij raporti situata tregohet 
shumë e zymtë, pasi janë zaptuar më 
shumë së 90 mijë metra katror tokë, për 
tu bërë ndërtime nga më të ndryshmet. 
Askush nuk është kundër industrisë 
së ndërtimit, përkundrazi mbështetja 
ndaj saj sjell zhvillim. Por tejkalimi i 
çdo caku me leje ndërtimi të dhëna pa 
plan, por vetëm për interesa financiare 
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i sjell dëme të mëdha vendit në tërësi. 
Por ndërtimet kanë dhe një dëmtim 
tjetër në aspektin mjedisor pasi ndër-
timet shpesh bëhen në zona që më parë 
kanë qenë zonë e gjelbër. Një situatë e 
tllë ka ndodhur tek Kodra e Diellit, ku 
po ndërtohet një bllok pallatesh mbi një 
zonë e cila ka qenë më parë me pemë 
dhe gjelbërim. 
Masakrimi i “Kodrës së diellit”
Situata në këtë pjesë të qytetit është 
shumë e keqe dhe mund të thuhet se 
është zhveshur nga pemët dhe është ve-
shur me beton. Ndërtimet po bëhen në 
zona ku lejohen, në zona të mbrojtura, 
në parqe publike, por tani kanë fillu-
ar dhe zaptimin e kodrave. Një pjesë e 
Tiranës që ka qenë e gjitha e mbuluar 
me gjelbërim, tashmë është mbuluar 
me pallate. Kjo zonë që dikur ka qenë e 

gjelbër kishte marrë një ngjyrë gri, dhe 
mbi të ngriheshin pallate të panumërt. 
Nga fotot që realizuam duket qartë që 
ndërtimet nuk ishin në rregull. Kjo pasi 
pallatet ishin shumë ngjitur me njëri-
tjetrin, por edhe katet ishin të shumta. 
Kjo kodër e gjelbër, tashmë po kthehet 
në një zonë urbane, me ndërtesa të larta 
duke i hequr një mushkri tjetër qytetit të 
Tiranës. Përveç se është një shëmti nga 
ana vizuale, kjo është dhe një katastrofë 
mjedisore pasi janë prerë shumë pemë 
dhe shkurre që më pas të ngrihen ndër-
tesat e larta. 
Raporti nga INSTAT 
Instituti i Statistikave në raportin e 
publikuar disa ditë më parë, shpjegon 
se në të gjithë vendin janë dhënë 101 
leje zhvillimore për të ndërtuar. Edhe 
pse ndërtimet janë një ndër problemet 

kryesore në Shqipëri, sërish dhënia e 
lejeve vazhdon. Shpesh ndërtimet në 
qytete të ndryshme, veçanërisht në Ti-
ranë, kanë qenë abuzive dhe problema-
tike. Por sërish nga raporti shihet se 
janë dhënë 101 leje ndërtimi në të gjithë 
Shqipërinë. Kjo shifër është përllogarit-
ur për vetëm tre mujorin e parë të vitit 
2017. Sipas publikimit bëhet me dije se 
të gjitha lejet janë për ndërtesa të reja, 
me një sipërfaqe rreth 91.864 m. Numri 
i lejeve të ndërtimit miratuar për ndër-
tesa rezidente (ku përfshihen ndërtesat 
për banim) zë 75,2 % të numrit gjithsej 
të lejeve, ndërkaq numri i lejeve mirat-
uar për ndërtesa jo rezidente (ku përf-
shihen ndërtesat për hotele dhe të ng-
jashme, zyra, tregtare, industriale dhe të 
tjera) zë 24,8 %. Tirana edhe këtë herë 
mban vendin e parë, për marrjen e le-
jeve të ndërtimit, pasi janë dhënë 44,6% 
e tyre. Gjatë tremujorit të parë 2017, në 
numrin e lejeve të ndërtimit të miratu-
ara për ndërtesa të reja, pas kryeqytetit 
vjen Vlora me një përqindje më të ulët 
që kap shifrën 15,8 %. Pas mbeten qa-
rku i Lezhës dhe Kukësit, ku janë reg-
jistruar zero leje ndërtimi. Përmirësimi 
i situatës është reflektuar edhe në niv-
elin e të ardhurave, ku vlera pothuajse 
është 4-fishuar. Këto leje janë dhënë pas 
moratoriumit, sepse Qeveria vendosi 
të heqë të gjitha barrierat duke i lejuar 
bashkitë në lëshimin e lejeve të ndërti-
mit. Kështu, pavarësisht nëse e kanë apo 
jo një plan rregullues të gjitha bashkitë 
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Zënia e hapësirave të gjelbra 
është një ndër problemet 
kryesore  në shumë vende në 
të gjithë botën. Ndërtimet 

e larta kanë bërë që shumë pemë të 
priten, për t’i lënë vend betonit. Në 
mungesë të hapësirave për të mbjell 
gjelbërim, shumë arkitektë kanë ar-
ritur në një mendim që mënyra më e 
mirë është gjelbërimi i tarracave. Kjo 
është një ndër mënyrat e cila shton 
gjelbërimin dhe ndikon pozitivisht në 
jetën e qytetit. Gjelbërimi i tarracave 
të qytetit tashmë është bërë një ndër 
çështjet kryesore dhe Qendra “Grupi-
mi Ekolëvizja”, është pjesëmarrëse 
në një ndër projektet e iniciuara nga 
Global Environment Facility (GEF). 
Projekti ka synim për gjelbërimin e 
tarracës së Fakultetit të Inxhinierisë, 
por më pas do të shtrihet dhe në 
ndërtesa të tjera të qytetit. Në këtë 
projekt marrin pjesë Qendra Grupimi 
Ekolëvizja, Bashkia Tiranë, Fakulteti i 
Arkitekturës e Urbanistikës dhe GEF. 
Sipas parashikimeve edhe pak ditë na 
ndajnë nga nisja e punimeve për të 
përfunduar në një kohë rekord  pro-
jektin dhe për ti shtuar një tarracë të 
gjelbër qytetit. 
Takimi Elokëvizja-BashkiaTiranë 
Para pak ditësh në kuadër të nisjes së 
punës, Qendra “Grupimi Ekolëvizja” 
zhvilloi një takim me Bashkinë e Ti-
ranës, në lidhje me implementimin e 
projektit, për “Tarracat e gjelbërta në 
Tiranë”, në Fakultetin e Inxhinierisë 
së Ndërtimit, një projekt pilot dhe 
edukativ. Ky projekt ka si synim që të 
nxis ndërtimin e tarracave të gjelbër-
ta në qytet, të cilat janë një mundë-
si e mirë për rritjen e gjelbërimit. 
Në takim morën pjesë, Alisa Peçi, 
Koordinatore e Qendra “Grupimi 
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Ekolëvizja”; Diana Mile, Drejtoresha e 
Mjedisit; Julinda Dhame, Drejtoresha 
e Turizmit dhe Promovimit të qytetit; 
Mandi Marku, Drejtoria  e Gjelbërim-
it; Mirela Veli,  Menaxhere projektesh, 
të gjithë përfaqësues të Bashkisë së 
Tiranës. Projekti do të nis së shpejti 
me gjelbërimin e një pjese të tarracës 
së Fakultetit të Arkitekturës dhe Ur-
banistikës. Tarracat e gjelbra kanë disa 
dobi në mjedis dhe na shërbejnë për: 
sigurinë e termoizolimit të ndërtesës 
ku bëhet, zbusin rrezikun e përmbyt-
jeve në rrugët urbane, krijojnë habitat 
për kafshë dhe gjallesa të tjera, si dhe 
ndihmojnë për të ulur dhe zbutur 
efektin e ngrohjes urbane brenda 
qyteteve. Por një dobi tjetër e tarra-
cave të gjelbra, është dhe zbukurimi 
që i bëhet qytetit.
Kur nis projekti
Sipas parashikimeve projekti do të 
nis për një javë dhe është i ndarë në 
disa faza. Kohë zgjatja e zbatimit 

të tij është një kohë e mjaftueshme 
pasi do të zgjas tre muaj. Ku çdo fazë 
do të marrë kohën e saj. Në fund 
të punimeve tarraca e Fakultetit të 
Arkitekturës dhe Urbanistikës do të 
jetë një zonë kreative dhe në dobi të 
studentëve, të cilat dhe kanë ideuar 
këtë projekt falë dijeve të marra në 
fakultet. 
Por çfarë është një tarracë e gjelbër?
Një tarracë apo çati e gjelbër është 
kulmi i godinës i mbuluar tërësisht 
ose pjesërisht me bimësi, një habitat 
në rritje e mbjellë mbi një mem-
branë hidroizolimi. Ajo mund të jetë 
e përbërë edhe nga shtresa të tjera 
si pengesë për rrënjët, sistem kul-
limi dhe ujitje. Kopshtet mbi çati ku 
bimësia mbahet në vazo dhe enë të 
tjera të mëdha nuk konsiderohen si 
çati të gjelbra. Një tjetër formë e çative 
të gjelbra janë ato që kanë të integruar 
edhe një mini-liqen, apo një pellg me 
ujë që ka ekosistemin e tij. Pra një çati 
e gjelbër, që të quhet e tillë duhet të 
mos mjaftohet me një shtresë bari të 
parafabrikuar, tapet jeshil, dhe disa 
vazo me lule apo pemë, por duhet të 
ketë ekosistemin e saj,ku bimët çelin 
dhe vyshken, kthehen në pleh dhe 
të tjerat lulëzojnë sërish. Një tarracë 
e gjelbër duhet të ketë nga 6 deri në 
9 shtresa, ku e fundit është bimësia. 
Disa shtresa të tjera janë: Membrana 
hidroizoluese, pengesa e rrënjëve, 
filtri kullues, plehu dhe vegjetacioni.
Përse është e dobishme një tarracë e 
gjelbër?
Tarraca e gjelbër shërben për disa qël-
lime në një ndërtesë si thithja e shiut, 
një izolim më i mirë, për të krijuar 
habitat për kafshët dhe shpendët, për 
uljen e stresit te banorët përreth duke 
i mundësuar atyre një peizazh më të 
këndshëm. Tarracat e gjelbra shërbe-
jnë gjithashtu për të ulur temperaturat 
e ajrit urban dhe për të zbutur efektin 
“serë”.

janë të autorizuara për të dhënë leje për 
qëllim strehimi apo biznesi. 

Shqipëria shënon ulje të numrit të le-
jeve të ndërtimit, Tirana rritje vjetore 
138%
Numri i lejeve të ndërtimit të dhënë në 
të gjithë vendin është 101 në tremujorin 
e parë të vitit me një rënie vjetore 4.7%, 
por në kryeqytet numri i ka shënuar një 
rritje vjetore 138%. Sipas të dhënave 
nga INSTAT në janar-mars në Tiranë 
janë dhënë gjithsej 48 leje ndërtimi nga 
18 leje vitin e kaluar. Gjithashtu lejet për 
të ndërtuar në kryeqytet ishin edhe më 
të larta se në tremujorin e fundit të 2016 
ku u dhanë 41 të tilla. Nga janari i 2016 
deri në fund të marsit 2017 u dhanë 
149 leje në kryeqytet. Numri i lejeve të 
dhëna sinjalizon se sektori i ndërtim-
it do të vijojë rritjen edhe këtë vit. Në 
tremujorin e parë 2017 janë miratuar 
gjithsej 101 leje ndërtimi për ndërtesa 
të reja, me një sipërfaqe rreth 91.864 m 
2. Numri i lejeve të ndërtimit miratuar 
për ndërtesa rezidente (ku përfshihen 
ndërtesat për banim) zë 75,2% të num-
rit gjithsej të lejeve, ndërkaq numri i le-
jeve miratuar për ndërtesa jo rezidente 
(ku përfshihen ndërtesat për hotele dhe 
të ngjashme, zyra, tregtare, industriale 
dhe të tjera) zë 24,8%. Gjatë tremujo-
rit të parë 2017, në numrin e lejeve të 
ndërtimit të miratuara për ndërtesa të 
reja, përqendrimin më të madh e kanë 
Qarku i Tiranës me 42,6% dhe i Vlorës 
me 15,8%. Në Vlorë janë  dhënë 16 leje 
në tremujorin e parë, ndërsa në Durrës 
u dhanë 12 leje, në Berat 5 leje, në El-
basan dhe në Fier nga 7 leje. Në dy vitet 
e fundit, rekordin për lejet e ndërtimit 
të dhëna e mban tremujori i dytë 2015, 
me 99 të tilla, kohë që përkon me muajt 
e fundit përpara ndryshimit të pushte-
tit lokal (zgjedhjet për kryebashkiakët 
e rinj u zhvilluan në qershor 2015). Ti-
rana së fundmi po zgjerohet fort nga 
pjesa e veriore e saj. Në vijë të drejtë 
me ndërtimet e reja në zonën Siri Ko-
dra, një bllok i madh pallatesh “Fiori di 
Bosko” po ndërtohet në zonën e Don 
Boskos. Ndërsa më tej në Fushën e 
Aviacionit ka nisur të ndërtohet kom-
pleksi “Turdiu”. Në planet e hershme 
të zhvillimit të Tiranës, planifikohej që 
kryeqyteti të zgjerohej në anën veriore, 
nga Alliasi në drejtim të Laprakës, për 
shkak të lehtësive më të mëdha të fur-
nizimit me ujë të qytetit të madh. 
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Që nga fillimi i viteve 1990, 
parimi mbi zhvillimin 
e qëndrueshëm të py-
jeve ka hyrë në themel të 

politikë-bërjes së sektorit të pyjeve. 
Ndonëse pas 20 vjetësh përpjekjeje 
për përshtatje me ekonominë e tregut, 
Sektori i Pyjeve dhe Shërbimi Pyjor 
Shqiptar megjithatë mbështetjen e 
projekteve të rëndësishme s’ka arritur 
dot të reformohet. Sot pyjet janë mall 
i çdokujt dhe pronë e askujt. Sipas 
specialistëve kjo situatë e paorga-
nizuar dhe e pakontrolluar mirë nga 
shteti është dhuratë nga sistemet tran-
zitore të qeverisjeve vendore dhe atyre 
lokale.   Pas viteve ’90 shteti braktisi 
bindshëm menaxhimin dhe inves-
timet e ripyllëzimit në këtë fushë. 
Duke iu ofruar afërsisht 50% sipër-
marrësve të ndryshëm menaxhimin 
edhe kontrollimin e plotë të pyjeve, 
shteti firmosi kështu “dënimin me 
vdekje” të Fondit Pyjor. E tillë ka qenë 
situata edhe para viteve ’90-të, ku spe-
cialistët citojnë se shteti shpyllëzojë 
me mijëra hektarë pyje, duke i kthyer 
këta të fundit në toka bujqësore.  
Sipas të dhënave kadastrale (viti 
1985) shënon rreth 1.5 milionë ha 
pyje, shifër e cila përgjatë 28 viteve 
është rrudhur shumë si pasojë e 
keq menaxhimit, shpyllëzimeve, 
shkretëtirëzimit, djegieve apo fak-
torëve të tjerë natyrorë e njerëzorë. 
Vetëm këto vitet e fundit numërohen 
të jenë djegur rreth 100.000 ha pyje. 
Duke kaluar vitet fondi pyjor tashmë 
ka ngelur si mall pa zot, pasi s’mund 
të gjesh askund ndonjë fakt që tregon 
sasa ha shkretëtirëzohen, priten apo 
digjen. Zhduken 727 hektarë pyje 
apo e thënë ndryshe, 35% e totalit 
të pyjeve në Shqipëri përgjatë viteve 
2006-2012. Ky ka qenë përfundimi 
i studimit që Agjencia Evropiane e 
Mjedisit ka arritur pas një hulumtimi 
disa vjeçar.  Dëmi paguhet, duke e 
ripyllëzuar dhe rimbjellë çdo pemë 
që pritet apo digjet; duke përdorur 
rregullin 1 (një) pemë e dëmtuar 
zëvendësohet me 3 (tre), pemë të reja.
Historia vazhdon…moti i thatë i kësaj 
vere ka krijuar jo pak problem në 
pyjet e larta dhe jo vetëm, por edhe 
tek bimësia e shkurtër. Alarmin e vë 
media e shkruar dhe ajo elektron-
ike, pasi interesi kombëtarë është i 
përbashkët në këtë rast. Dëmtohen 
burimet natyrore, rrënohet fondi 
pyjor, prishen ekuilibrat natyrorë 
të florës dhe faunës, dëmtohen pei-
zazhet natyrore dhe në raste të tjera, 
djegia e pyjeve është rrezik për zonat 
e banuara përreth. 35 ditë, shkrum-

bojnë hektarë të tërë pyjesh . Data 
01 Qershor 2017 shënon rënien e një 
zjarri masiv në një sipërfaqe pyjore 
në Njësinë Administrative Zall Herr, 
Qarku Tiranë. 
30 qershor 2017
Katër vatra zjarri janë shfaqur ne 
pyjet e Kurbinit, ndërsa zjarrfikëset 
e kanë pasur të vështirë të ndërhy-
jnë. Sipas punonjësve të Bashkisë së 
Kurbinit, zjarri është shkaktuar nga 
pakujdesia e banorëve, ku  tempera-
turat e larta kanë përhapur flakët. 
Vetëm në  orët e para të mëngjesit 
është bërë e mundur shuarja e flakëve, 
kjo e dhe me ndihmën e banorëve të 
zonës. Zjarri, nëse përhapej, mund të 
rrezikonte rreth 5 hektarë me pisha e 
pemë të tjera në kodrat e kurorës së 
Laçit.
02.07.2017 
Qarku Dibër, në fshatin Zogjë, Një-
sia Administrative Shupenzë, Qarku 
Dibër, ka rënë zjarr në një sipërfaqe 
me pyll ahu dhe si pasojë e zjarrit u 
dogj një sipërfaqe prej 5 dynym. 
Qarku Vlorë, në fshatin Zvërnec, 
Njësia Administrative Qendër, Qarku 
Vlorë, ka rënë zjarr në një sipërfaqe 
pyjore me shkurre dhe pisha. Si paso-
jë e zjarrit u dogj një sipërfaqe rreth 2 
dynym me shkurre dhe pisha.
03.07.2017
Përgjatë orëve të pasdites, në të gjithë 
vendin ka pasur 3 vatra zjarri në pyjet 
e qarkut Fier dhe Elbasan. Shërbi-
met zjarrfikëse kanë ndërhyrë për të 
shuar flakët pavarësisht vështirësive 
të terrenit, kanë njoftuar Emergjencat 
Civile.
Qarku Fier, në fshatin Lekaj, Njësia 
Administrative Hys Gjokaj, Lushnje 
ka rënë zjarr në një masiv me pisha. 

Flakët të ndihmuara edhe nga era e 
fortë janë përhapur me shpejtësi. Si 
pasojë e flakëve është djegur një sipër-
faqe prej rreth 10 ha me shkurre dhe 
pisha. Aktualisht zjarri është izoluar 
dhe po punohet për shuarjen e tij. Si-
pas informacioneve paraprake dysho-
het se zjarri ka qenë i qëllimshëm.
Vatra tjetër e zjarrit në qarkun e Fierit 
ka rënë në një sipërfaqe me pisha në 
fshatin Gjorgos, Cakran, Fier.
Qarku Elbasan, në fshatin Hasmashaj, 
Njësia Administrative Gjocaj, Peqin 
ka rënë zjarr në një sipërfaqe me 
shkurre dhe ferra. Pas ndërhyrjes së 
zjarrfikësve flakët janë vendosur nën 
kontroll. Si pasojë e zjarrit një sipër-
faqe prej rreth 3 ha me shkurre është 
djegur.
5 korrik 2017 
12 vatra zjarri janë evidentuar përg-
jatë kësaj dite në shumë qytetet, ku 
edhe dëmi material, ekologjik dhe 
ekonomik llogaritet të jetë mjaft i 
madh. Në Lushnje llogariten të jenë 
dëmtuar 7 hektarë shkurre, pisha, 
ullinj. Po ashtu 2 ha pisha, ullinj 
dhe shkurre rezultojnë të dëmtuara 
edhe në Vlorë. Në Malësinë e madhe 
figurojnë të dëmtuara 1 ha me bimë 
medicinale.  Në bashkinë Klos, fshati 
Patin janë djegur 15 ha pyje të pishës 
së zezë.  
Qarku Shkodër, zjarri i rënë në Ma-
lin e Kakarriqit, në fshatin Hoten ka 
djegur një sipërfaqe rreth 15 ha me 
shkurre dhe ferra. Qarku Dibër, në 
fshatin Rreth-Kale, Dibër, ka rënë 
zjarr në një sipërfaqe me shkurre të 
ulëta. Si pasojë u dogj një sipërfaqe 
rreth 2 dynym me shkurre të ulëta. Në 
fshatin Çërnec i Poshtëm, Bulqizë, ka 
rënë zjarr në një sipërfaqe me pemë 

Temperaturat e nxehta i  “vënë zjarrin” pyjeve  
Përgatitur nga: Milieukontakt, Shqipëri    

frutore dhe fidanishte. Si pasojë e zjar-
rit u dogjën 50 pemë arre, 400 rrënjë 
qershi, 30 rrënjë kumbulla dhe rreth 
1.5 ha pemëtore, fidanishte.
Qarku Durrës, në lagjen 13, bashkia 
Durrës, ka rënë zjarr në një sipërfaqe 
me shkurre. Si pasojë e zjarrit u dogj 
një sipërfaqe rreth 5 ha me shkurre. 
Po kështu edhe në fshatin Radë, ka 
rënë zjarr në një sipërfaqe me ullinj. Si 
pasojë e zjarrit u dogjën rreth 6 rrënjë 
ulliri.
Qarku Fier, në lagjen “Ofiçinë” Pa-
tos, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me 
shkurre. Si pasojë e zjarrit u dogj një 
sipërfaqe rreth 5 dynym me shkurre.
Qarku Gjirokastër, në fshatin Valare, 
Gjirokastër, ka rënë zjarr në një sipër-
faqe me shkurre. Si pasojë e zjarrit u 
dogj një sipërfaqe rreth 1.5 dynym me 
shkurre.
Qarku Vlorë, në fshatin Armen Sele-
nicë, ka rënë zjarr në një sipërfaqe 
me shkurre, ullinj dhe pemë frutore. 
Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe 
rreth 2 ha me shkurre, 15 rrënjë ulliri 
dhe 15 pemë frutore të ndryshme. Në 
kurorën e qytetit të Sarandës, ka rënë 
zjarr në një sipërfaqe me shkurre. 
Qarku Berat, në fshatin Radësh, Sk-
rapar, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me 
shkurre dhe ferra. Pas një pune të gjatë 
zjarri është shuar. Si pasojë u dogj një 
sipërfaqe rreth 4 ha me shkurre dhe 
ferra. Qarku Korçë, në fshatin Gësht-
enjas, Pogradec, ka rënë zjarr në një 
sipërfaqe me shkurre. Si pasojë e zjarrit 
u dogj një sipërfaqe rreth 1 dynym me 
shkurre. Qarku Tiranë, në fshatin Mju-
ll Bathore, Tiranë, ka rënë zjarr në një 
sipërfaqe me ullinj.. Si pasojë u dogjën 
pjesërisht, rreth 25 rrënjë ulliri.



Plazhet u pastruan, por bashkitë 
duhet të vendosin kosha

Gazeta e rrjetit ECIM

Sezoni turistik ka nisur këtë vit me 
një mjedis më të pastër. Të gjitha 

plazhet e mëdha ranore, nga Velipoja 
deri në Oerikum janë pastruar. Një 
kontribut të madh për pastrimin e 
tyre dha edhe lëvizja Korpusi Shqiptar 
i Vullnetarëve, e organizuar nga Foru-
mi i Mendimit të Lirë, si pjesë e rrjetit 
mjedisor ECIM. 10 aksione masive 
me pjesëmarrjen e mbi 3 mijë vullne-
tarëve u organizuan në zonat turistike 
të Velipiojës, Tales, Shengjinit, Gjirit 
të Lalëzit, Spillesë, Orikumit, Zvër-
necit etj, duke pastruar plazhet dhe 
parqet e pishave.
Por, ndërsa u pastruan këto plazhe, 
problem i madh mbetet mungesa e 
infrastrukturës në këto plazhe sa i ta-
kon pastrimit. Në pjesën më të madhe 

të tyre mungojnë kazanët e mbetjeve. 
Vullnetarët, përveç pastrimit, u kanë 
shpërndarë qese edhe pushuesve që 
ishin në rërë, duke u kërkuar që të 
mos i lënë mbetjet në plazh. Por janë 
përballur me pyetjen: Ku ti hedhin? 

Mentor Kikia; Forumi i Mendimit të Lirë Kjo, pasi në zonë nuk kishte kosha. 
Më problem në këtë drejtim janë pla-
zhet e Velipojës, Tales, dhe Zvërnecit, 
plazhe këto që janë shumë të frekuen-
tuara.
Megjithatë nga konstatimet tona, 

Programet e partive politike në zgjed-
hjet parlamentare të këtij viti ishin të 

varfra. Por më të varfra ishin në fushën 
e mjedisit. Forumi i Mendimit të Lirë, në 
kuadër të programit SENiOR II, i zbatu-
ar nga REC Shqipëri dhe financuar nga 
Qeveria Suedeze, zbatoi projektin  “Për 
monitorimin e fushatës elektorale dhe 
sugjerimin e problemeve mjedisore tek 
kandidatët”. Ne mblodhëm informacion 
për problemet mjedisore nga takimet me 
qytetarë në dy bashkitë e qarkut Elbasan, 
Elbasan dhe Gramsh. Sipas qytetarëve, 
problemet më të mëdha lidhen me çësht-
jen e mbetjeve urbane dhe ndotjen e 
ujërave. Në zonat rurale, ish komunat,(si 
p.sh Bradashesh, Papër, Labinot, Shirg-

jan etj) banorët prezantuan si problem 
faktin se mbeturinat nuk mblidhen, ose 
mblidhen rrallë, duke krijuar një situatë 
të rëndë ndotjeje.  U ngritën problemet 

e mungesës së kanalizimeve të ujërave 
të zeza. Kryesisht në njësitë vendore që 
shtrihen në fusha, ujërat e zeza derdhen 
nëpër kanale që nuk kanë shkarkime 
dhe ujë të rrjedhshëm duke bërë që 
vetë kanalet të shndërrohen në vend 
depozitime. Kjo ka krijuar një situatë të 
rëndë sa i takon ndotjes dhe përhapjes 
së insekteve të rrezikshme. Kryesisht kjo 
gjendje ishte më e rëndë në zonat si Mu-
riqan, Jagodinë, Bujqës, Labinot- Fushë, 
Fushë-Mbret etj. Në Gramsh shqetë-
simi i qytetarëve lidhej gjithashtu me  
çështjen e mbetjeve, pasi hedhja e tyre 
nëpër përrenj dhe në shtratin e lumit 
Devoll, ka bërë që në sipërfaqen e liqenit 
të sapoformuar të HEC-it të Banjës të 
mblidhen mbetje plastike, që do ta dëm-
tojnë rëndë këtë pasuri të madhe ujore 
që qytetarët mendojnë se do ti shërbe-
jë zhvillimit të qytetit. Gjithashtu ata 
kërkuan më shumë masa për ndalimin e 
prerjes së pyjeve dhe rigjenerimin e tyre 
si dhe mirëmbajtjen e parqeve natyrore, 
për ti shfrytëzuar si asete turistike.
Këto probleme iu prezantuan kandi-
datëve për deputetë në këtë qark, të të 
trija forcave kryesore politike, si dhe or-
ganizata mori pjesë në takimet elektorale 

të kandidatëve  ku bëhej diskutimi apo 
prezantimi i premtimeve, duke i prezan-
tuar edhe vetë këto gjetje. Në çdo takim 
ne kërkuam përfshirjen në projektet e 
partive të çështjeve të mjedisit dhe qytet-
arëve u kërkuam që të jenë më kërkues 
ndaj kandidatëve për këto çështje. 
Kandidatët e Partisë Socialiste, Taulant 
Balla dhe Evis Kushi, pas prezantimit të 
problemeve nga ana e organizatës sonë, 
premtuan para qytetarëve në Elbasan 
përmirësimin e sistemit të mbledhjes së 
mbetjeve urbane si në qytet ashtu dhe 
në fshatra. Madje Balla, në një takim të 
përbashkët  edhe me kryetarin e bash-
kisë Qazim Sejdimi, iu përgjigj pozitiv-
isht propozimit të organizatës sonë për 
të ndikuar që të jetë  Elbasani bashkia 
e parë në vend që do të zbatojë e para 
ndarjen e mbetjeve në burim.
Edhe për Bashkinë Gramsh, PS premti 
shndërrimin në një zonë ekologjike, për 
ti dhënë mundësi zhvillimit të  turizmit, 
duke investuar në parqet natyrore dhe 
duke mbrojtur e mbajtur pastër mjedisin 
në to.  Po në Gramsh, kandidati i PD-së 
Edmond Spaho deklaroi, pas sugjeri-
meve të organizatës sonë, se mjedisi do 
të jetë prioritet i kësaj partie për Gram-
shin, duke prezantuar madje edhe një 
projekt që synon rigjenerimin përmes 
mbjelljeve të mbi 100 hektarë pyje të 
prera në këtë zonë.  
Organizata do të vazhdojë të monitor-
ojë punën  e bashkive për realizimin 
e premtimeve që lidhen me mjedisin, 
si dhe do të monitorojë edhe punën e 
qeverisë qendrore në këto dy bashki 
për të verifikuar se çfarë do të bëhet 
me premtimet që u dhanë gjatë kësaj 
fushate. 

PS: Elbasani, bashkia e parë që 
do të ndajë mbetjet në burim
Mentor Kikia; Forumi i Mendimit të Lirë

rezulton se edhe atje ku ka patur 
kosha sërish niveli i edukatës qytetare 
lë për të dëshiruar, duke ndikuar në 
rritjen e nivelit të ndotjes. Në plazhin 
e Spillesë, pas pastrimit të parkut të 
pishave, ne verifikuam dy javë më pas 
dhe konstatuam se sërish qytetarët 
që e kishin shfrytëzuar parkun kishin 
hedhur mbeturinat në të, edhe pse 
në këtë zonë ka kosha. Vullnetarët, 
përmes postimeve të shumta në rrjetet 
sociale kanë apeluar si ndaj pushtetit 
vendor ashtu dhe ndaj qytetarëve për 
të mbajtur plazhet pastër, si kushti 
i parë dhe më e rëndësishëm për të 
nxitur turizmit.  



Klara Leka, Qendra Grupimi “Ekolëvizja”

Në fushatën e vitit 2015 
kreu aktual i bashkisë 
Tiranë në valën e 
shumë premtimeve 

deklaroi para qytetarëve dhe 
shoqatave të rrjetit ECIM disa pika 
në programin e tij kundër ndotjes 
mjedisore. Deri tani që kanë kaluar dy 
vite nga marrja e detyrës, nga nëntë 
premtimet që ka bërë, ka mbajtur 
vetëm 6 dhe nuk ka mbajtur 3.
Më poshtë  po ju tregojmë të gjitha 
premtimet, të mbajturat janë me 
shenjën √, ndërsa të pa mbajturat me 
shenjën X.
Reduktimi i trafikut, promovimi i 
përdorimit të mjeteve alternative të 
transportit dhe shtimi i sipërfaqeve 
të gjelbra.
√ Promovimi i përdorimit të 
biçikletave, duke krijuar më tepër 
rrugë për biçikletat. √ Mbjellje 
pemësh, lulesh, shtim të parqeve 
dhe ndërtimi i parkut të madh pranë 
bulevardit të ri.
x Përdorimi i mjeteve alternative të 
transportit si autobusët, janë rritur 
çmimet e biletave dhe janë jo-
ekologjik.

Çfarë u premtua dhe çfarë u mbajt 
nga Veliaj për ndotjen mjedisore? 

Gazeta e rrjetit ECIM

Organizatat e rrjetit ECIM 

Garantim i pastërtisë së rrugëve dhe 
hapësirave publike.

√ Pastrim dhe larja e rrugëve.
Mbledhje e mbeturinave në oraret 
me më pak lëvizje.
X Zbrazja e koshave të mbeturinave 

në orare të vona, ku ka më pak lëvizje.
Vendosja e detyrueshme e sistemeve 
të filtrimit.
X Ende nuk ka filluar si projekt.
Ndërtim i një impianti për 
përpunimin dhe riciklimin e 
mbetjeve.
√ Përveç impiantit të parë, po 
ndërtohet edhe impianti i dytë i 
diferencimit të mbetjeve urbane 
në landfillin e Sharrës, me qëllim: 
mbajtjen pastër të qytetit dhe zgjidhje 
e qëndrueshme për të zgjatur 
jetëgjatësinë e landfillit të Sharrës 
nëpërmjet diferencimit të mbetjeve të 

riciklueshme në impiant.
Pastrim nga mbetjet i lumenjve në 
territorin e Tiranës.
√ Çdo muaj organizohet pastrimi 
i Tiranës, specifikisht lumenjtë e 
Tiranës, duke i sensibilizuar dhe 
angazhuar qytetarët për të mbajtur 
pastër ambientin.
Ndërtim i një impianti modern për 
përpunimin e ujërave të zeza.
√ Ndërtimi i impiantit të dytë në 
Tiranë, e financuar nga qeveria 
japoneze, pas atij të parit.


