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Sipas për llogaritjeve që janë bërë në atë kohë rezulton se  
janë shpërblyer 3.480 familje të prekura nga fatkeqësia

PËRMBYTJET NË SHQIPËRI

Ishte dimri i vitit 2011 kur pas 
shumë vitesh Shqipëria u përball me 
shira të shumtë që sollën përmbytje 
në shumë zona. Shkodra dhe rre-
thinat e saj, për shumë ditë nden-
jën në ujë, duke krijuar ishuj dhe 
zgjeruan detin. Situata ishte shume 
e rëndë dhe u mobilizua i gjithë 
shteti, shumë ndihma u shpërndanë, 
por situata u përmirësua vetëm me 
ardhjen e pranverës dhe reduktim-
it të reshjeve.  Një vit kaloi shpejt 
dhe sërish dimri trokiti në dyert e 
banorëve. Nga qeveria shumë kohë 
më parë ishte thënë se situata e vitit 
të kaluar nuk do përsëritet. Dimri 
po afrohej me reshjet e shumta,po 
ashtu dhe uji në dyert e banorëve 
të shumtë që kjo gjë ju dukej një 
deja-vu e vitit të shkuar. Sërish ata 
rezistuan dhe pritën pranverën, për 
tu çliruar nga uji dhe për të marrë 
dëmshpërblim për dëmtimet që u 
kishin ndodhur në shtëpi. Me fonde 
të cunguara dhe me dëmshpërblime 
të pamjaftueshme, banorët pritën 
vitin tjetër për të parë nëse do të 
ndryshonte situata. Por situata edhe 
në vitin që erdhi ishte e njëjtë duke 
u pasuar me dy vitet e shkuara. 
Shumë fshatra dhe lagje qytetesh 
deri në dimrin e kaluar i kanë qenë 
nën ujë. Çdo vit e njëjta situatë, 
përmbytje, deklarata për investime 
dhe dëmshpërblime, tkurrje gjatë vit 
dhe dimri tjetër e gjen Shqipërinë të 
tkurrur, pasi hapësira detare zgjero-
het. Gjatë vitit tkurren  investimet 
në bujqësi,në ndërtimin e kanaleve 
të kullimit, tkurren po ashtu dhe 
toka që punohen, pasi shumë janë 
kthyer në këneta duke qëndruar 

shumë kohë nën ujë. 
Faktet 
Nga përmbytjet e ndodhura në 
zonat e Shkodrës, dëmet ishin të 
shumta, të cilat u përsëritën disa 
vite rreshtë . Sipas përllogaritjeve 
që janë bërë në atë kohë, rezulton 
se  janë shpërblyer 3.480 familje të 
prekura nga fatkeqësia. Po ashtu 
bëhet me dije se çdo banor i zonave 
rurale ka marrë mesatarisht 136.311 
lekë të reja, ndërsa banorët e qytetit 
kanë marrë mesatarisht 59.000 lekë 
të reja. Nga përllogaritja e dëmeve 
në terren, deri më tani mësohet se 
shuma e dëmeve është 110 milionë 
lekë të reja.
Dëshmi nga një banor i zonës
“Investimet në bujqësi dhe kana-
lizime kanë qenë të pakta. Çdo 
dimër që vjen jetojmë me frikën 

që do përmbytemi dhe lutemi që të 
mos jetë një dimër i gjatë dhe me 
shumë reshjeve”- tregoi një banorë i 
zonës me iniciale B.B. 
Shkaqet dhe si mund të zgjidhet
Qeveria “Rama 1”, gjeneroi një 
fond 6 milionë euro nga BE-ja për 
të mbrojtur nga përmbytja, 12 mijë 
hektarë tokë bujqësore dhe rreth 15 
mijë banesa, nga lumi Vjosa, Drinos 
dhe Osumi, duke ngritur vetëm ar-
gjinatura me beton, gurë dhe rrjeta 
metalike! Kështu, shkaku i përm-
bytjeve nuk mund të lidhet vetëm 
me reshjet intensive, siç deklarojnë 
shumë specialistë pa treguar sh-
kaqet e reshjeve intesive, apo argji-
naturave dhe kanaleve, sepse reshjet 
intensive shkaktohen nga ndryshimi 
i klimës. Kjo e fundit shkaktohet 
nga niveli i lartë i CO² në atmos-

ferë dhe nga teknologjia . Ndërsa ky 
është një shkak sistemik, një shkak 
tjetër vendimtar, është mungesa e 
pemëve përgjatë pllajave të maleve, 
kodrave dhe brigjeve të lumenjëve; 
një i tretë është shfrytëzimi i tepërt 
i rërës së shtretërve për ndërtime; 
dhe një i katërt është mungesa e 
bonifikimit të tokës. Për të njëjtën 
arsye reshjet do të kenë intensitet 
më të madh në të ardhmen, përm-
bytjet do të jenë më të mëdha dhe 
ngritja e argjinaturave nuk mjaf-
ton për frenimin e ujit. Rrënjët e 
pemëve sigurojnë kanale poshtë të 
cilëve uji rrjedh thellë në tokë. Toka 
bëhet si sfungjer, një rezervuar i 
cili thith ujë dhe pastaj e çliron atë 
ngadalë. Ndryshe nga kjo dukuri, në 
kullota, majat e vogla dhe të mpre-
hta të këmbëve të deleve llangosin 

Një histori  dështimi dhe një dështim 
që pri tet  të përsëri tet  dhe këtë vi t
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Kapaciteti institucio-
nal dhe bashkëpunimi 
midis institucioneve të 
mbikëqyrjes duhet të forco-
het për të siguruar veprim 
të efektshëm ndaj situatave 
të emergjencës”,nënvizohet 
në raportin e BE-së.

tokën duke e bërë atë thuajse të 
papërshkueshme: një shtresë të fortë 
ku shiu ikën si rrëke.
Investimet 
Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, 
Voltana Ademi, ka inspektuar pun-
imet për pastrimin e disa kanaleve 
kulluese ne Shkodër. Ajo është nda-
lur në njësinë administrative të Bër-
dicës,zonë e cila është përmbytur 
disa herë, ku ka inspektuar punimet 
e kryera nga Bashkia e Shkodrës me 
fondet e saj për pastrimin e kana-
leve kulluese. Ademi, nga ana tjetër 
ka kërkuar edhe ndihmën e komu-
nitetit për të ruajtur atë çfarë është 
bërë. Janë më shumë së 10 mijë 
metër , kanale kulluese dhe vaditëse 
në të cilat është ndërhyrë gjatë kësaj 
periudhe nga Bashkia e Shkodrës 
me qëllim, përmirësimin e kushteve 
dhe për ti ardhur në ndihmë fer-
merëve të zonave të nën hkodrës .
Buxheti për përmbytjet
Në një deklaratë të disa kohëve 
më parë kryeministri Edi Rama 
deklaroi nga Korça se qeveria që 
ai drejton ka vënë në dispozicion 
5 miliardë lekë. Kryeministri Edi 
Rama u shpreh se qeveria ka vënë 
në dispozicion 5 miliardë lekë për 
hapjen e kanaleve kulluese. “Po 
punohet me intensitet edhe në 
fushën e Maliqit për pastrimin, pas 
çerek shekulli dhe mirëmbajtjen 
e kanaleve të ujitjes dhe kullim-
it, me ndikim të drejtpërdrejtë në 
ekonominë e familjeve të zonës dhe 
në ekonominë kombëtare. Për këtë 

reformë të vonuar në bujqësi, qeve-
ria shqiptare ka vënë në dispozicion 
fondin më të madh nga buxheti, në 
25 vitet e fundit. Vetëm në qarkun 
Korçë përfundojnë këtë vit 160 km 
kanale të pastruara falë mbështetjes 
financiare nga qeveria dhe re-
formës së sistemit të administrimit 
të infrastrukturës së ujitje-kullim-
it. Bashkia po investon edhe për 
rindërtimin e urëkalimeve të ujit 
në Boboshticë dhe për herë të parë 
uji do të shkojë edhe tek fermerët e 
Drenovës”, është shprehur kryemin-
istri Rama.
Të përmbyturit 
Ana e Malit
Bashkia Shkodër
Bërdicë
Bushat

Dajç
Gruemirë
Gurizi
Kastrat
Koplik Qendër
Rrethina
Velipoj

Emergjencat, Premçi në Shkodër: 
Firmat të marrin masa për rrugët
Drejtori i Emergjencave Civile, 
Shemsi Premçi, nga Shkodra ka 
kërkuar nga bashkitë që të plani-
fikojnë në buxhetin e tyre, fondin 
për emergjencat siç e parashikon 
ligji, pasi sipas tij këto të fundit 
janë ato që asnjëherë nuk deklaro-
jnë fondin e emergjencave. Ai është 
shprehur se është e pa tolerueshme 
që të mos ketë planifikim për 

emergjencat. “Bashkitë në mënyrë 
kategorike edhe pse ua kërkojnë 
nga tre herë në vit, nuk raporton 
askush sa para kanë planifikuar për 
Emergjencat Civile, në zbatim të 
ligjit që e ka 3%”-deklaroi drejtori 
i Emergjencave Civile. Premçi shtoi 
se kompanitë që kanë fituar tender-
in për mirëmbajtjen e rrugëve nuk 
kanë asnjë mjet për mbajtjen hapur 
të rrugëve nga akulli dhe dëbora. 
“Papërgjegjshmëria nga kompania 
që ka detyrime kontraktuore  me 
Drejtorinë Rajonale të Rrugëve apo 
me Autoritetin Rrugor Shqiptar ku 
ndërkohë Shkodra ishte tërësisht  e 
bllokuara nga akulli dhe dëbora, 
kompanitë nuk kishin asnjë mjet të 
dislokuar në segmentin rrugor për 
të cilin kishin detyrime. Nuk kishin 
asnjë punonjës në këtë segment. 
Komisioni i Emergjencës për ins-
pektimin e të gjitha akseve rrugo-
re, nëse janë  dislokuara mjetet e 
kompanive sipas detyrimeve, nëse 
kanë krijuar rezervat e kripës dhe 
të skorieve, nëse e kanë të gjithë 
logjistikën dhe bazën e nevojshme 
për të  garantuar kalueshmërinë”-u 
shpreh ai. 
BE kritika qeverisë për emergjen-
cat civile: S’ka kapacitete, abuzo-
het me fondet
Përmbytjet  e shumta që po përf-
shijnë Shqipërinë kanë krijuar një 
gjendje të vështirë dhe pasojat do të 
jenë të rënda. Ajo që shpesh thuhet 
në media, pohohet edhe në rapor-
tin e fundit të Bashkimit Evropian, 
sipas të cilit Shqipëria ka mungesë 
të menaxhimit të të dhënave. “Ka 
progres, deri diku, me ministritë e 
linjës në ngritjen e zyra të informa-
cionit dhe menaxhimit të emerg-
jencave civile, por nuk ka pasur 
progres në nivel lokal dhe rajon-
al”, thuhet në raport. Po kështu në 
raport vijohet të theksohet se kapac-
iteti i institucioneve për menax-
himin e emergjencave civile është i 
ulët. “Kapaciteti institucional dhe 
bashkëpunimi midis institucioneve 
të mbikëqyrjes duhet të forcohet 
për të siguruar veprim të efektshëm 
ndaj situatave të emergjencës”,nën-
vizohet në raport. Po ajo që është 
më e rënda është fakti se Bashkimi 
Evropian, në raportin e vet për 
Shqipërinë, e ka cilësuar sektorin 
e emergjencave civile, si një nga 
sektorët ku abuzohet më shumë me 
fondet publike.  “Keqmenaxhimi i 
fondeve publik lidhet kryesisht me 
emergjencat civile, pagesën e detyri-
meve të prapambetura dhe kontrata 
punësh publike, furnizime e shërbi-
me”,theksohet në raport.
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A na shërbejnë vend depozitimet si Bajkaj?
Shqipëria po kalon një krizë të 
sistemit të trajtimit të mbetjeve, e cila 
qëndron si një çështje tepër serioze, 
për t’u zgjidhur si sfidë, para insti-
tucioneve qendrore e vendore, sikurse 
edhe para qytetareve, si konsumatorë 
për rrjedhoje ndotës.  Ndërsa është 
ndërtuar një incenerator e janë në 
fazën fillestare edhe 2 të tjerë, me 
kapacitete që tejkalojnë mbase nevojat 
e vendit, me fonde nga buxheti i 
shtetit, qytetaret shqiptare paguajnë 4 
herë për shërbimin e pastrimit: 1 herë 
për tarifën në bashkinë ku jetojmë, 
dhe 3 tarifa të tjera për 3 incenera-
torët, që përsëri rendojnë në xhepin e 
taksapaguesve, ndërsa për këta incen-
eratore duhet të paguajnë bashkitë 
përfituese e jo të gjithë taksapaguesit. 
Studimet e fizibilitetit nuk i dispono-
jmë për të parë se si do të rikuperohet 
kostoja e ndërtimit të tyre, dhe se si do 
të shpërndahet ajo në formë tarifore 
kur buxheti i shtetit të ketë financuar 
krejtësisht ndërtimin e tyre.  Ndërkaq, 
Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të 
Integruar të Mbetjeve, që është doku-
menti kryesor planifikues në fushën e 
menaxhimit të mbetjeve bashkiake, 
jo-bashkiake dhe të rrezikshme, ofron 
modele të tjera të menaxhimit të këtij 
shërbimi. Ky dokument është hartuar 
për herë të parë në vitin 2010 në katër 
shtylla kryesore: planifikim; edukim; 
legjislacion dhe burime financimi.  
Strategjia përpiqet të gjejë zgjidhje 
praktike për detyrimet specifike që 
lindin nga ligji kuadër për menax-
himin e integruar të mbetjeve (Ligj Nr. 
10 463, datë 22.9.2011 “Për menax-
himin e integruar të mbetjeve”, i 
ndryshuar) dhe të të gjitha VKM-ve 
teknike që plotësojnë kuadrin rregulla-
tor të menaxhimit në Shqipëri. Parimi 
kryesor për menaxhimin e mbetjeve 
është hierarkia e mbetjeve. Strategjia 
merr parasysh dhe rëndësinë e menax-
himit të mbetjeve sipas parimit të 
ekonomisë qarkulluese për të mundë-
suar mbrojtje maksimale të burimeve 
dhe rritje të efiçencës së përdorimit të 
produkteve. Siç përcaktohet dhe në 
ligjin Nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për 
menaxhimin e integruar të mbetjeve”, 
i ndryshuar, menaxhimi ndjek radhën 
e mëposhtme, në zbatim të hierarkisë:  
Parandalimit; Ripërdorimit; Riciklim-
it; Rikuperimit; dhe Trajtimit përfun-
dimtar. Depozitimi dhe trajtimi final i 
mbetjeve është identifikuar si një 
problem po aq i rëndësishëm sa dhe 
grumbullimi i tyre. Në Shqipëri janë 
operacionale tre vend-depozitime sani-
tare (landfill-e), respektivisht në 
Bajkaj (Sarandë), Bushat, dhe Sharrë 
(Tiranë) si dhe disa objekte të tjera të 

Zana Vokopola

cilat mund të konsiderohen si vend-de-
pozitime të kontrolluara. Në program-
in e Qeverisë Shqiptare 2017-2022 
përcaktohet se trajtimi i mbetjeve si 
lëndë të para do të bëhet në përputhje 
me konceptin e sistemeve të 
ekonomive qarkulluese, në shërbim të 
përdorimit me kriter dhe ruajtjes së 
burimeve të lëndëve të para, që nxit 
ripërdorimin dhe reduktimin nëpërm-
jet riciklimit si zgjedhje përpara 
hapave të tjera të trajtimit përfundim-
tar. Planifikimi i një sistemi reduktimi, 
ripërdorimi dhe riciklimi efektiv 
kërkon një analizë e qasje tjetër të 
sistemit aktual. Vendimet rreth mbled-
hjes së mbetjeve, marketingut, pro-
cesit të riciklimit dhe mënyrës së 
menaxhimit, pa marrë parasysh publi-
kun (qytetarët, familjet dhe bizneset), 
kanë çuar drejt një programi jo efek-
tiv, dhe deri më sot, shumë të shtren-
jtë, nëse llogarisim pasojat në shëndet 
të shtetasve shqiptarë. Duke mos 
marrë ende një përqindje të lartë të 
riciklimit të materialeve, programet 
për menaxhimin e mbetjeve, si nga 
vendimmarrësit qendror e lokal 
shqiptar dhe prej organizmave ndër-
kombëtar me qendër në Shqipëri janë 
‘lodhur’ në një drejtim krejt të gabuar, 
duke planifikuar në mos përputhje të 
plotë me leverdinë dhe mbështetjen e 
komunitetit. Por ndërtimi dhe promov-
imi i inceneratorëve si mënyra më e 
mirë për të pastruar vendin nuk është 
ajo çka aprovon ligji dhe strategjia. 
Shoqëria civile më së shumti ka 
promovuar projekte për ndarjen e 
mbetjeve në burim, gjë që ndihmon 
ekonominë me materiale ricikluese, 
dhe zvogëlon sasinë e mbetjeve në 
landfill. Një analizë e shfrytëzimit të 
vend-depozitimit Bajkaj nga 5 bash-
kitë që si më poshtë, tregon se ndarja 
në burim dhe depozitimi në landfill 
është një mënyrë shumë efikase e 
menaxhimit të integruar të mbetjeve. 
Landfill-i rajonal i Bajkaj është pjesë 
e një projekti të financuar nga Banka 
Botërore për menaxhimin e integruar 
dhe pastrimin e zonave bregdetare me 

një vlerë prej 2,910,000.00 euro. 
Ndërtimi i tij përfundoi në janar të 
2015 dhe ka një kapacitet prej 365,000 
m3. Ai është llogaritur për depozitimin 
e 25,000 m3/vit mbetje. Landfilli i 
Bajkajt vlerësohet të sigurojë grum-
bullimin dhe menaxhimin e integruar 
të mbetjeve për 20 vitet në vazhdim. I 
ndërtuar në një zonë kodrinore me 
lartësi rreth 150 m mbi nivelin e detit, 
në një sipërfaqe prej 12 ha. Ai ndodhet 
afërsisht 12 km në veri të qytetit të 
Sarandës, në distancë 1,5 km nga 
fshati Bajkaj dhe 1,4 km nga fshati 
Palavli. Si një lidhje funksionale me 
këtë landfill, në shërbim të Bashkisë 
së Himarës, e cila ka një distancë të 
konsiderueshme prej tij, është ndërtuar 
Stacioni i Transferimit të mbetjeve. 
Stacioni pozicionohet rreth 6.7 km 
larg Himarës, me një sipërfaqe totale 
prej 2,200 m2, për një sasi përpunimi 
ditor të mbetjeve prej 20 ton. Në 
stacion parashikohej të bëhej ngjeshja 
mekanike e mbetjeve urbane në 
kontejner të posaçëm dhe prej andej 
do të çohen mbetjet në landfill. Aktu-
alisht stacioni i transferimit nuk është 
funksional, si pasojë e mungesës së 
infrastrukturës së përshtatshme në 
rrugën nacionale prej 4.5 km.  Land-
filli menaxhohet nga shoqëria aksione-
re “Bajkaj Land” Sh.a, e cila funksion-
on si një shoqëri publike. Siç ishte 
parashikuar që në fillim, në landfill 
dërgojnë dhe depozitojnë mbetjet e 
tyre 5 Bashki: Sarandë, Himarë, 
Delvinë, Finiq dhe Konispol. Tarifa e 
paguar për bashkitë për depozitimin e 
mbetjeve në Lendfill është 15$/toni. 
Nga të dhënat e marra nga të 4 bash-
kitë, pasi Bashkia Konispol nuk i ka 
dërguar të dhënat, vihet re se nga 
mbetjet e gjeneruara, pjesa më e 
madhe depozitohet në landfill. Një 
pjesë e mbetjeve, si ato inerte nga 
prishja e ndërtimeve etj., si edhe 
mbetjet voluminoze shtëpiake depozi-
tohen në ish-vendgrumbullimet e 
vjetra, p.sh. bashkia Saranda i depozi-
ton një pjesë të tyre në Volloder; po në 
masën më të madhe, 88 % për vitin 

2016 dhe 84 % vitin 2017 në Bajkaj. 
Ndryshe paraqitet situata për bashkitë 
Himarë dhe Finiq, ku depozitimi i 
mbetjeve në landfill është rritur, kjo 
mund të vije nga rritja e të ardhurave 
të mbledhura nga tarifat për këtë 
shërbim, më shumë në vitin 2017.  Në 
grafikun e mëposhtëm paraqitet pesha 
që zë kosto e depozitimit të mbetjeve 
në landfill në raport me buxhetin total 
për këtë shërbim. Për bashkinë 
Delvinë, kostoja për depozitimin e 
mbetjeve në landfill zë një peshë të 
konsiderueshme, ku rrjedhimisht 
shpenzimet operative për këtë shërbim 
zënë një pjesë shumë të vogël të këtij 
buxheti. Vlen të theksohet që nga viti 
2016 në vitin 2017 pesha e këtij zëri 
në buxhetin total për këtë shërbim ka 
ardhur në rritje për bashkitë Delvinë 
dhe Himarë; ndërsa për Bashkitë 
Sarandë dhe Finiq ka mbetur e pandry-
shuar. Pavarësisht se të gjitha bashkitë 
realizojnë depozitimin e mbetjeve në 
landfill, për vitin 2017 vetëm bashkitë 
Delvinë dhe Finiq kanë arritur të 
mbulojnë kostot për shërbimin e 
grumbullimit, largimit të mbetjeve dhe 
pastrimit nga të ardhurat e siguruara 
nga tarifa për këtë shërbim. Nga 
intervistat e bëra me stafet përgjegjës 
për shërbimin e pastrimit në 4 bashki, 
të gjithë janë të mendimit se tarifa 
është e ulët dhe nuk e mbulon shërbi-
min e plotë, por kanë vështirësi në 
rritjen e saj, pasi edhe në këto vlera 
grumbullimi nuk është në përqindje të 
lartë. Ata mendojnë se ndarja ne 
burim, të paktën me 2 rryma, siç do e 
fillojë në vitin 2018 bashkia Himare, 
do e lehtësojë shumë buxhetin, pasi 
një sasi më e vogël do shkojë në 
landfill, që do të thotë më pak fonde 
për transportin e mbetjeve dhe më pak 
fonde për tarifën e depozitimit në 
Bajkaj. Aktualisht stacioni i transfer-
imit nuk është funksional, si pasojë e 
mungesës së infrastrukturës së për-
shtatshme në rrugën nacionale prej 4.5 
km, po trajtimi këtu gjithashtu do e 
lehtësonte shume koston, dhe nënsta-
cioni i harruar ka kushtuar, para që 
nuk kthehen mbrapsht. Kompostimi do 
ishte një mundësi tjetër për zvogëlim-
in e sasisë së mbetjeve që shkon në 
landfill, përmes asistencës së GIZ, 
bashkia Himare parashikon që në vitin 
2018 të mund të realizojë kom-
postimin dhe ndarjen në burim me dy 
rryma, sipas modelit të Lezhës 
Përafërsisht në vit bashkitë depozito-
jnë rreth 13,000 ton mbetje, shoqëria 
aksionere Bajkaj deri më tani funk-
sionon dhe aty pranimi, depozitimi 
dhe trajtimi i mbetjeve urbane realizo-
het në përputhje me kushtet teknike 
dhe sanitare të funksionimit të një 
vend-depozitimi sanitar.
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Bujana Xhindoli, Milieukontakt

Ministria e Turizmit dhe Mjedis-
it, renditet në vendet e fundit për 
vlerat e parashikuara financiare 
të planit buxhetor afatmesëm për 
vitin 2017-2019, por jo nga rëndë-
sia. Ministria e Turizmit dhe Mje-
disit planifikon, menaxhon dhe 
administron zbatimin e programit 
të qeverisë. Ajo ka rolin e koor-
dinatorit të të gjitha drejtorive të 
politikave për ndjekjen në vazh-
dimësi të problematikave afat-
shkurtra dhe afatgjata në fushën 
mjedisore. Por cila është politika 
mbi mjedisin e qeverisë aktuale? 
Përgjatë programeve përkatëse të 
partive politike, garuese në zg-
jedhjet e qershorit të këtij viti, 
mesazheve elektorale në më të 
shumtën e rasteve i mungonte 
dukshëm koherenca dhe iniciati-
va me instrumente dhe programe 
konkrete, për mbrojtjen e mjedisit 
në kontekst ndërsektorial, ndërin-

Mjedisi në politikën e qeverisë 
mbetet ende “fëmija e njerkës” 

stitucional dhe ndërkufitar, për 
t’iu qasur objektivave të zhvillimit 
të qëndrueshëm. Megjithatë pas 
përfundimit të këtyre zgjedhjeve 
qeveria vjen me objektiva konk-
rete, të cilat janë të detyrueshme 
për mbylljen e buxhetit të viteve të 
shkuara dhe parashikimit të planit 
buxhetor afatmesëm 2017-2019. Si 
arritje të mandatit të shkuar qeve-
ria vlerëson rehabilitimin e plotë 
të vend-depozitimit ekzistues të 
mbetjeve në Elbasan, si dhe ndër-
timin e një landfill të ri modern 
bashkë me impiantin e parë për 
prodhim të energjisë elektrike dhe 
termike. Menaxhimi i mbetjeve 
urbane, ndërtimet e landfill-eve në 
qarkun e Korçës apo Vlorës janë 
kontribut i donatorëve. Landfilli 
i Korçës mund të konsiderohet i 
përfunduar këtë vit, megjithëse 
numërohen disa vite që prej fazës 
së projektimit të tij. Megjithatë 
ende s’është zgjidhur problemi i 

mbetjeve inerte, pasi jo vetëm që 
është e pamundur të menaxhohen 
për shkak të logjistikës së kufizuar, 
por edhe për mungesën e hapësir-
ave boshe për depozitimin e tyre. 
Nga analiza e planit buxhetor af-
atmesëm 2017-2019 shohim se për 
rehabilitimin e vendeve të mbyllura 
për mbetjet e ngurta/inerte për vitin 
2017 s’është planifikuar asnjë in-
vestim. Ky investim është bërë në 
vitin 2016, për 259.000 m3 me një 
vlerë 740.000 lekësh. Mirëmenax-
himi dhe programet e vazhdueshme 
apo pilote do të përmirësonin 
situatën e mbetjeve urbane në 
Shqipëri. Si prioritet të saj qeveria 
sheh reduktimin në masën 55% në 
vitet në vijim, por asnjë veprim 
konkret s’mund të gjendet në nivel 
kombëtar për ndarjen e mbetjeve 
që në burim. Ndërkohë qeveria 
investon në fazën e fundit të hi-
erarkisë së mbetjeve, në djegien 
e tyre me anë të inceneratorëve. 
Per vitin 2016 janë dhënë 623 330 
mijë lekë për 2 inceneratorë (Fier 
dhe Elbasan) dhe për 2017-2019 
qeveria ka planifikuar në buxhetin 
e Ministrisë së Turizmit dhe Mje-
disit vlerën 3,996,332 lekë, shumë 
e cila do të shkojë për incenera-
torët.  Në sektorin e pyjeve qeve-
ria sheh si arritje të saj ngritjen e 
AKZM-së, e cila si qëllim kryesor 
menaxhimin efikas dhe mbrojtjen 
e zonave të mbrojtura. Mjafton të 
flasësh me specialistët e mjedisit 
dhe, kupton se zonat e mbrojtura 
keqmenaxhohen si edhe shfrytëzo-
hen për përfitime financiare, kur në 
të vërtetë duhet të ishte e kundër-
ta. Kjo agjenci për vitet në vijim 
synon në zgjerimin e zonave të 
saj të menaxhimit, duke hyrë në 

zona të thella malore si në jug dhe 
në veri. Në këtë rast do të kishte 
vend për shprehjen e Getës e cila  
thotë: “Teoria dhe praktika janë 
fenomene që gjenden në kundër-
shtim të vazhdueshëm. E vetmja 
gjë që mund t’i bashkojë është 
puna”. Në menaxhimin dhe mbro-
jtjen e pyjeve qeveria ka ngelur 
ende në masa të pamjaftueshme 
si në vendosjen e kamerave apo 
pajisjen me leje mjedisore të 
subjekteve që shfrytëzojnë pyjet.  
Nga shqyrtimi i PBA i vitit 2016 
vërejmë se Ministria e Mjedisit dhe 
Zyra e Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme kanë rregjistruar dhe 
inventarizuar 80.000 ha pyje dhe 
vlera e shpenzuar është 120.000 
lekë. Në faqen e Ministrisë së 
Turizmit dhe Mjedisit s’mund të 
gjesh asnjë informacion të detajuar 
për këtë punë të kryer. Për vitet 
në vijim 2017-2019 në buxhetin e 
kësaj ministrie janë parashikuar të 
shkojnë 1,080,000 lekë për inven-
tarizimin dhe regjistrimin e 720.000 
ha pyje. Me investime të tilla përl-
logaritet të invetarizohet në masën 
50% fondi pyjor shqiptar. Përsa i 
përket mbarështrimit të pyjeve janë 
planifikuar 9 plane mbarshtrimi 
në vlerën 288.755 lekë. Me këtë 
vlerë Ministria e Mjedisit mund të 
mbjellë vetëm 2 mijë fidanë.  Në 
prioritetet e saj qeveria për vitet në 
vijim paraqet mbrojtjen e mjedisit, 
duke përmirësuar cilësinë e ajrit, 
ujërave etj., si edhe ndërgjegjesi-
min e brezave të rinj për ruajtjen 
dhe mbrojtjen e mjedisit. Në bux-
hetin e parashikur për Ministrinë e 
Turizmit dhe Mjedisit për ndërg-
jegjësimin e brezave të rinj, vlera 
e parashikuar është fare e papër-
fillshme.

Në dt. 14.11.2017, Komisioni për 
Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë 
dhe Mjedisin shqyrtoi dhe miratoi 
në parim buxhetin e Ministrisë së 
Turizmit dhe Mjedisit. Në këtë 
mbledhje të Komisionit, i pran-
ishëm ishte dhe Ministri i Turizmit 
dhe Mjedisit, z. Klosi, i cili bëri 
edhe prezantimin e projektbuxhe-
tit për ministrinë për vitin  2018. 
Në lidhje me politikat kryesore 
mjedisore të ministrisë, z. Klosi 
u shpreh: “Përsa i përket politi-
kave në fushën e mjedisit, detyrat 
tona shkojnë për: Përmirësimin 
e cilësisë së ajrit dhe mjedisit 
urban;Monitorimin e cilësisë së 
ujërave,Hartimin dhe përmirë-
simin e legjislacionit në mbrojtjen 
e mjedisit dhe atyre në kuadër të 
përafrimit me kuadrin ligjor të BE; 
Edukimin e brezave të rinj për ru-

Politikat mjedisore të 
Ministrisë së Turizmit 
dhe Mjedisit

ajtjen e mjedisit dhe minimizimin 
e ndotjeve; Ngritjen e kapaciteteve 
të pushtetit vendor dhe rolin e tij 
në mbrojtjen e mjedisit; Nxitjen e 
partneritetit publik privat, Integ-
rimin e ndryshimeve klimatike në 
sektorin e energjisë, ujërave, bu-
jqësisë, zhvillimit urban dhe infra-
strukturës;Mbrojtjen dhe përmirë-
simin e menaxhimit të zonave të 
mbrojtura; Hartimin e inventarit 
kombëtar të pyjeve; Regjistrimin 
e kadastrave; Pyllëzimin e sipër-
faqeve të degraduara; Zbatimin e 
skemës së granteve konkurrues”

Qytetarët i kërkojnë kryeministrit mbrojtjen e Valbonës
Alisa Peçi, Ekolëvizja

Ndonëse Gjykata Administrative e 
Tiranës, rrëzoi kërkesën e banorëve 
për pezullimin e HEC-eve në Parkun 
Kombëtar të Valbonës, komuniteti 
dhe grupe të ndryshme interesi nuk 
ndalen. Organizata mjedisore, qytetarë 
të ndjeshëm ndaj mbrojtjes së natyrës, 
banorë të Tropojës, përfaqësues të op-
eratorëve turistikë etj. morën pjesë në 
një protestë paqësore, për të mbrojtur 
Parkun Kombëtar “Lugina e Valbonës”  
nga hidrocentralet, në dt. 18 Nëntor, 
ora 11:30, në Tiranë. Protestuesit u 
mblodhën tek Monumenti i Shpalljes 
së Pavarësisë te Parku Rinia, nga ku 
marshuan në bulevard deri te kryemi-
nistria, me pankartat në duar “Mos ma 
prek Valbonën”. Ky aktivitet u orga-
nizua nga Miqtë e Valbonës (Friends 
of Valbona), një grup qytetarësh, 
dashamirës të natyrës, për të mbrojtur 
Parkun Kombëtar “Lugina e Val-
bonës”, i cili është konsideruar gjerë-
sisht si mrekullia e Alpeve Shqiptare. 
Në Luginën e Valbonës janë miratuar 
për t’u ndërtuar 14 HEC-e, për të cilat 
komuniteti ka reaguar vazhdimisht 
në kundërshtim të tyre, të cilat do të 
dëmtonin turizmin, si burimi kryesor 
ekonomik për banorët. Ndërtimi i 
HEC-eve në parqe kombëtare, bie në 

kundërshti me ligjin shqiptar, “Për Zo-
nat e Mbrojtura” (Ligji Nr. 81/2017) 
dhe me konventat ndërkombëtare për 
parqet, që Republika e Shqipërisë i ka 
ratifikuar (Konventa e Bernës, Direk-
tiva e Habitateve etj.). Edhe pse janë 
në kundërshtim me ligjin, ndërtimet 
për HEC-in Dragobia kanë filluar. 
Pasojat në biodiversitet do të jenë të 
mëdha pasi në Luginën e Valbonës ka 
specie endemike bimore dhe shtazore 
që do të rrezikohen nga ndërtime të 
tilla.  Ndër speciet endemike shtazore 
të rrezikuara janë: peshqit (Salmo 
marmaratus) sipas Prof. Aleko Miho, 
Trofta e mermertë ose kryemadhe - 
nga raportimet e biologut Olsi Nika 
(2015) etj. Ndër llojet bimore ende-
mike më të rëndësishme janë: Alche-
milla albanica dhe  Ligusticum alban-
icum, me interes jo vetëm kombëtar, 
por edhe më gjerë (Referuar “Vlerë-
simit të Ndikimit në Mjedis, nga Ndër-
timi i Hidrocentraleve në Kaskadën e 
Dragobisë”, Qershor 2013).
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Bashkia Lezhë, 7 vite përpjekje
për ndarjen e mbetjeve në burim

Problematika

Emanuel Smaka, Together for Life

ë nga momenti i vendosjes, 
ndarja në kosha të veçantë ka qenë 
në mënyrë që qëndrueshme efi-
cente. “Të gjitha llojet e mbetjeve 
i hedhim në një kosh. Procesi i 
ndarjes nuk ka filluar akoma”,- kjo 
është përgjigjja e prerë që marrim 
nga një i moshuar lezhjan që e 
takojmë në sheshin para bashkisë.
Iniciativa: Ambicia konkrete e 
Bashkisë Lezhë për diferencimin 
e mbetjeve në burim nisi në vitet 
2010-2011. Vite më pas, në vitin 
2014 ish-kryebashkiaku i asaj 
kohe Viktor Tushaj, deklaroi për 
mediet se po synohej ndryshimi i 
raporteve të mëparshme mes mbet-
jeve të riciklueshme dhe mbetjeve 
urbane organike. “Do të bëjmë të 
mundur që ne të mbledhim mbetje 
të riciklueshme dhe të vendosim 
në punë industrinë e mbetje-
ve”,-shprehej Tushaj gjatë muajve 
të parë të implementimit të projek-
tit. Por krahas daljeve publike të 
ish-zyrtarëve të bashkisë, situata 
në vitet që pasuan ishte e njëjtë. 
Për qytetarët e Lezhës dhe banorët 
e ish-komunave ishte e pamun-
dur të bëhej ndarja e mbetjeve në 
burim. Kjo për dy arsye kryesore: 
bashkia në vitin 2014 mbulonte 
vetëm një pjesë të territorit me 
kosha për mbetje të diferencuara, 
ndërsa nga ana tjetër informacioni 
për këtë nismë mungonte. Për 
administratën aktuale të bashkisë, 
procesi i diferencimit në vitet 
2010-2014 nuk arriti të realizohej 
për shkak se institucionet dhe entet 
private nuk kishin bashkëpunim të 
qëndrueshëm. Edhe pse Lezha në 
fillimet e saj ishte ndër bashkitë e 
para që synoi ndarjen e mbetjeve 
në burim, kanë kaluar 7 vite dhe 
situata nuk ka pësuar ndryshime. 
Investime ka patur, por që rezultati 
është i njëjtë.Situata aktuale: Ba-
zuar në ligjin e vitit 2011 për “Me-
naxhimin e Integruar të Mbetjeve”, 

Bashkia Lezhë thotë se ka nisur 
sërish përpjekjet për diferencimin e 
mbetjeve që në burim. Kjo përfshin 
ndarjen e tyre sipas kategorive, 
menaxhimin dhe depozitimin e 
mbetjeve të papërdorshme në 
landfill-in e Bushatit me të cilin 
sipas të dhënave, ka lidhur sër-
ish kontratë në prill të këtij viti. 
“Bashkia Lezhë ka realizuar planin 
e menaxhimit të integruar të mbet-
jeve urbane ku parashikon ndarjen 
e bashkisë në tri zona funksionale. 
Në muajin shtator të vitit 2017 
janë përmbushur të tre kontratat 
e shërbimit me operatorë nga ana 
e bashkisë sipas zonave të shër-
bimit”, tregon Petrit Marku, Dre-
jtor i Integrimit dhe Programeve 
të Zhvillimit në Bashkinë Lezhë. 
Administrata aktuale thotë se ka 
bërë përpjekje për mbulimin e ter-
ritorit me kontenierë të diferencuar, 
megjithëse situata është thuajse 
në fazat e para. “Mbulohet i gjithë 
qyteti i Lezhës dhe Shëngjinit me 
kosha sipas kategorive, qendrat 
urbane të njësive administrative si 
dhe akset kryesore rrugore pranë 
bizneseve. Në total kemi afro 
40%-50% të sistemit të vendosjes 
se kontenierëve edhe për mbetjet 
e diferencuara”, shprehet Marku 
në përgjigjen zyrtare të dhënë për 
Shëndet+. Nga verifikimet e bëra 
në qytetin e Lezhës, në shumë lagje 
akoma mungojnë koshat për difer-

encimin e mbetjeve në burim. Kjo 
hedh poshtë pretendimet e bash-
kisë se procesi për seleksionimin 
e mbetjeve ka nisur të ketë sukses. 
Në qendra rurale, implementimi 
i këtij projekti pothuajse nuk ka 
nisur fare. Në fshatin Shënkoll, 
qendër e njësisë administrative me 
të njëjtin emër, një kosh i vendosur 
fillimisht për diferencimin e mbet-
jeve është totalisht jashtë funksion-
it. Banorët e këtij fshati pranojnë 
se në asnjë rast nuk i kanë diferen-
cuar mbetjet në burim. Sipas tyre, 
kjo pasi koshat, që nga momenti i 
vendosjes nuk kanë qenë efiçentë. 
Në bazë të këtyre deklarimeve të 
banorëve, procesi diferencues re-
zulton një farsë në bashkinë Lezhë 
ashtu si edhe në bashki të tjera të 
vendit.Problematikat e ngritura: 
Problemet sa i përket menaxhimit 
të integruar të mbetjeve në Bash-
kinë Lezhë janë evidentuar disa 
herë në media. I pyetur në lidhje 
me këtë situatë, drejtori i Integ-
rimit dhe Programeve te Zhvillimit 
Petrit Marku tha se kompanive pri-
vate u është kërkuar që të kenë një 
qendër të ndërmjetësimit të mbet-
jeve, ku do të bëhet ndarja para se 
të dërgohen në landfill. Po nga ana 
tjetër, verifikimet e kryera në zona 
të ndryshme të qytetit të Lezhës, 
na rezulton se shumë mbeturina 
të gjeneruara kanë përfunduar në 
përrenj, shtretërit e lumenjve apo 

bregdet. Për të rritur ndjeshmërinë 
qytetare, Bashkia Lezhë thotë se 
ka ndërmarrë një fushatë 3-mu-
jore për informimin e qytetarëve. 
“Problem i vlerësuar nga Bashkia 
Lezhë është ndarja e mbetjeve në 
burim nga ana e familjeve apo 
edhe e bizneseve si edhe sensibi-
lizimi i qytetarëve. Bashkia Lezhë, 
e mbështetur edhe nga organizata 
dhe institucione të tjera po punon 
aktualisht për sensibilizimin e 
qytetarëve për ndarjen e mbetjeve 
nga ana e familjeve dhe bizneseve. 
Kjo fushatë do të vazhdojë gjatë 3 
muajve në vijim”, shprehet Petrit 
Marku. Fushata të tilla sensibi-
lizuese janë zhvilluar edhe në vitet 
e mëparshme, por përpjekja për 
ndarjen e mbetjeve është akoma 
në fillimet e saj. Zyrtarët e bash-
kisë  premtojnë se synimet mund 
të arrihen. Premtimet për difer-
encimin e mbetjeve dhe riciklimin 
e tyre, kanë rezultuar pa asnjë efekt 
konkret. Ashtu si Lezha, vonesa 
e shumë bashkive të tjera në këtë 
proces rrezikon të mos përmbushë 
standardet e kërkuara nga Bash-
kimi Evropian.

Menaxhimi i mbetjeve në breg-
det:Edhe pse në fillim të sezonit 
turistik të këtij viti, në pikën turis-
tike të Shëngjinit u bënë përpjekje 
për pastrimin e vijës bregdetare, 
problemet sa i përket menaxhim-
it të mbetjeve ishin prezent gjatë 
gjithë sezonit. Edhe në “Ranën e 
Hedhun” që njihet si prej zonave 
më të veçanta dhe të paprekura të 
bregdetit Adriatik, pati probleme. 
Prania e lartë e mbetjeve në këtë 
zone shqetësoi pushuesit, të cilët 
herë pas here postonin foto apo 
video në rrjete sociale, por në një 
periudhë afatshkurtër bashkia u 
tregua e pafuqishme për të menax-
huar situatën. Sa i përket kësaj, një 
tjetër zyrtar i bashkisë Lezhë, duke 
folur në kushtet e anonimatit tha për 
Shëndet+ se situata gjatë sezonit 
turistik, krahas numrit të lartë të 
turistëve, u krijua si pasojë e keq 
menaxhimit. Sipas tij, fushata elek-
torale që lamë pas ka krijuar vështirë-
si sa i përket kërkesës së llogarisë 
kundrejt operatorëve privatë për 
plotësimin e detyrave të lëna.


