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Bashkohet Ministria e Mjedisit dhe e Turizmit, përplasen ekspertët 
Zamir Dedej: Është një bashkim pozitiv, por duhet lënë kohë për ta gjykuar. Nihat 
Dragoti: Ky bashkim nuk duhej bërë, janë dy linja që pengojnë njëra-tjetrën

Para pak ditësh është miratuar kal-
endari për muajin e parë, të veprim-
tarisë së Kuvendit. Në muajin e parë 
janë vendosur në kalendar shumë 
ligje të ndryshme, të cilat janë për 
herë të parë për tu shqyrtuar. Por ajo 
që bie në sy është se në këtë sesion 
të ri parlamentar është vendosur për 
rishqyrtim dhe për miratim, ligji për 
Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve. 
Ky ligj i shumë diskutuar pritet që 
të hap sërish debate në vend. Partia 
Socialiste e cila është dhe nismëtarja 
e këtij ligji pritet që ta miratoj,  pasi 

tashmë i ka 71 votat e mjaftueshme. 
Për rikthimin e ligjit për Menaxhimin 
e Integruar të Mbetjeve nga zërat 
opozitar, nuk ka pasur reagime zyr-
tare. Por edhe pse ende nuk ka filluar 
të prevaloj debati për këtë çështje, 
pritet që në kuvend të ketë diskutime 
të forta. 

Rikthehet ligji për Menaxhimin e Integruar të betjeve

Ka disa ditë që Kryeministri 
Edi Rama ka prezantu-
ar qeverinë e re, e cila ka 
pësuar disa ndryshime nga 

qeveria e mëparshme. Këtë herë ka pa-
sur bashkime dhe ndarje të ministrive, 
duke krijuar dhe një debat publik. Një 
prej ndryshimeve që nuk është prit-
ur mirë nga shumë analistë, ekspertë 
dhe qytetarë është bashkimi i turizmit 
dhe mjedisit. Por ka pasur dhe shumë 
mendime pro këtij bashkimi. Shumë 
mendojnë se zhvillimi i njërit sektor 
është dëmtimi i tjetrit, por shumë të 
tjerë e quajnë si zgjidhjen më të mirë 
që është bërë. Për këtë kemi marrë 
mendimin e ekspertëve të mjedisit, të 
cilët kanë dhënë pikëpamjet e tyre nëse 
bashkimi me turizmin do ta ndihmoj 
mjedisin apo do ta shkatërroj atë. Për 
të folur për këtë çështje kemi biseduar 
me Drejtorin e Zonave të Mbrojtura në 
Ministrinë e Mjedisit, z. Zamir Dedej 
dhe me ekspertin e biodiversitetit dhe 
zonave të mbrojtura pranë INCA –s, z. 
Nihat Dragoti, të cilët kanë mendime të 
kundërta me njëri-tjetrin. 
Mendimi i Nihat Dragotit
Duke qenë se debati i kompozimit 
është në kulmin e tij, ne si organizatë 
mjedisore kemi pyetur disa specialistë, 
nëse bashkimi i Ministrisë së Mjedisit 
me Turizmin është i mirë apo jo? Një 
prej specialistëve është Nihat Dragoti, 

i cili ka shprehur mendimin e tij për 
organizatën tonë. Sipas Dragotit ky 
bashkim nuk është i menduar mirë 
dhe sipas tij nuk duhet bërë. Dragoti 
na tha se nuk mund të bëhet ky bash-
kim pasi janë dy gjëra të kundërta dhe 
nuk mund të ecin paralelisht.  Sipas tij 
zhvillimi i njërit nga sektorët do të sjell 
bllokimin e sektorit tjetër. Nihat Drag-
oti tha se turizmi është një industri, i 
cili dëmton mjedisin pasi nuk mund të 
kemi një zhvillim turizmi dhe ruajtje 
të mjedisit. Një gjë shumë interesante 
që tha specialisti Nihat Dragoti është 
renditja në emrin e ministrisë. Ai shp-
jegoi se duket qartë se nga do të anojë 
qeveria, pasi turizmi është në fillim 
pastaj mjedisi. Ai tha se vetëm duke 
parë emrin duket se nga do të shikoj 
më shumë qeveria, pasi është vendosur 
turizmi mbi mjedisin. Një tjetër çështje 
që diskutuam me Dragotin ishte dhe 
modeli që ka zgjedhur qeveria për të 
arritur në këtë përfundim. Specialisti 
Nihat Dragoti na tregoi se nuk dinte 
ndonjë rast që të jetë ky bashkim, pasi 
këto dy linja nuk mund të ecin në 
krah të njëra-tjetrës. Ai na tha se nëse 
marrin rastin e ndërtimeve të parashi-
kuara nga Divjaka Resort, këtu do të 
duket dhe prioriteti i qeverisë. Sipas tij 
nëse qeveria do të aprovoj ndërtimin e 
kompleksit turistik, atëherë turizmi do 
të jetë parësor dhe mjedisi do të kaloj 
në plan të dytë duke e dëmtuar akoma 
më shumë atë. 

Mendimi i Zamir Dedej
Por një mendim të kundërt ka spe-
cialisti në Ministrinë e Turizmit dhe 
Mjedisit, Zamir Dedej, pasi sipas tij 
ky bashkim është një hap pozitiv. Për 
bashkimin zoti Dedej tha: “Ka pasur 
shumë komente mbi vlefshmërinë e 
këtij bashkimi, por duke qenë se qeve-
ria i ka dhënë një prioritet turizmit dhe 
këtë e ka bashkuar me mjedisin duket 
një lëvizje pozitive. Ky bashkim pritet 
që të ndaloj atë turizëm të pa qëndrue-
shëm. Qenia e turizmit  së bashku me 
mjedisin, në një farë mënyre mund të 
frenoj atë pavarësi që ka turizmi në 
zhvillimin e vet, i kërkuar nga privatët 
dhe i pa analizuar mirë mbi kriteret 
mjedisore. Kjo lëvizje duhet të kon-
siderohet si pozitive sesi do eci me 
kohën”. Më tej ai u shpreh ka një rritje 
të turistëve të natyrës në Shqipëri, pra 
që vijnë për të parë natyrën. Prandaj 
sipas tij në Shqipëri ka një tendencë 
dhe punë për të rritur këtë lloj tur-
izmi. Por duke cituar dhe një raport të 
ministrisë ai tregoi se ka pasur rritje të 

madhe të turizmit natyror, që është në 
të mirë të mjedisit. Por një nga çësht-
jet e cila ka krijuar debat në Shqipëri 
është dhe ndërtimi i resortit me kapac-
itete të mëdha, në Parkun Kombëtar 
të Divjakës. Sipas tij deri tani është 
një kërkesë dhe qeveria nuk ka një 
prononcim zyrtar dhe për sa kohë që 
nuk ka një prononcim nuk mund të 
thuhet asgjë. Por ai tha se për këtë ka 
një reagim kundër nga shoqëria civile, 
por nga dëgjesa publike që janë bërë në 
atë zonë banorët janë shprehur pro tij. 
Përsa i përket çështjes nëse ka ndonjë 
shembull në Evropë që e ka aplikuar 
më parë këtë bashkim Dedej ka dhënë 
këtë përgjigje: “Kemi rastin e Malit të 
Zi, në këtë vend është Ministria e Zh-
villimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit, 
ku hynë dhe mjedisi. Në këtë ministri 
është dhe mjedisi si një linjë e veçantë 
edhe pse nuk është më vete, apo të 
vendoset në emër të ministrisë, por 
ka qenë një bashkim i mirë”. Më pas ai 
u shpreh se nuk ka ndonjë shembull 
tjetër, pasi çdo vend ka specifikat e 

Anesti Barjamemaj, Ekolëvizja

“Ky bashkim 
nuk është i 
menduar mirë 
dhe sipas tij 
nuk duhet 
bërë, pasi 

janë dy gjëra të kundërta, 
dhe nuk mund të ecin para-
lelisht me njëra-tjetrën”

“Ka pasur 
shumë ko-
mente mbi 
vlefshmërinë e 
këtij bashkimi, 
por duke qenë 

se qeveria i ka dhënë një 
prioritet turizmit dhe këtë 
e ka bashkuar me mjedisin 
duket një lëvizje pozitive”



Gazeta e rrjetit ECIM

Qeveria “Rama 2” 

Ku ndodhet mjedisi dhe zhvillimi i qendrueshëm në 
programin e qeverisjes për katër vitet e ardhshme?
“Në prioritet për mjedisin qeveria ka parandalimin dhe kufizimin e erozionit i cili është i lidhur 
direkt me përmirësimin e kushteve të mjedisit në plan afatgjatë dhe ndikon në cilësinë e jetesës”

Qeveria e re për dy ditë 
më radhë ka prezantuar 
programin e saj për katër 
vitet e ardhshme. Në një 

seancë maratonë qeveria është përg-
jigjur të gjitha pyetjeve dhe shqetësi-
meve nga opozita por dhe nga deputet 
të vet maxhorancës. Në këtë program 
shihen tre shtylla kryesore të cilat janë 
dhe prioritete për qeverinë e re si, 
ekonomia, drejtësia dhe integrimi. Por 
pyetje që lind është se çfarë zhvillimi 
ekonomik synon qeveria, a do të jetë 
ky një zhvillim i qëndrueshëm apo një 
zhvillim piramide. Dhe kjo del qartë 
se si ky zhvillim trajton mjedisin dhe 
burimet natyrore. Kjo pyetje lind pasi 
në fushatë nuk dëgjuam nga forca që 
po qeverisë sot, për një program mje-
disor. Por sot që është në qeveri dhe ka 
prezantuar programin e katër viteve të 
ardhshme shihet që mjedisi zë një vend 
të vogël, në 15 faqet e programit. Në 
këto rreshta shkruhet më shumë për 
rëndësinë e mjedisit dhe sipas qeverisë 
ajo është e vetëdijshme për detyrimin 
institucional, social dhe moral që të 
mirë menaxhojë dhe mbrojë këtë pa-
suri kombëtare në interes të qytetarëve 
dhe të brezave që vijnë. Në prioritet për 
mjedisin qeveria ka parandalimin dhe 
kufizimin e erozionit i cili është i lidhur 
direkt me përmirësimin e kushteve të 
mjedisit në plan afatgjatë dhe ndikon 
në cilësinë e jetesës.  Në preambul 
(përmbledhjen) “Rama 2” deklaron 
se: “Për këtë qëllim, ne kemi para-
shikuar pyllëzim me ritme të shpejta 
dhe ngritje të veprave të natyrave të 
ndryshme hidroteknike(?!),  me qëllim 
disiplinimin e rrjedhës së ujërave në 
shtretërit e lumenjve (Kjo nuk është e 
qarte se çfarë do të thotë disiplinim i 
ujërave me vepra hidroteknike. Por ne 
e dimë qartë se mbrojtja e lumenjve 
nuk kërkon ndërhyrje hidroteknike por 
përkundrazi asnjë ndërhyrje të tillë dhe 
mundësisht të rrijë në ekosistemin e tij 
në gjendjen natyrore).

“Përmirësimi i cilësisë së ajrit për-
bën një tjetër prioritet mjedisor të 
Qeverisë”, e cila përmendet në pro-
gramin e vet Rama si një nga drejtimet 
e politikave mjedisore të qeverisë.  Për 
këtë qëllim përmendet se gjatë këtij 
mandati do të instalohen pajisje moni-
torimi të ajrit në 12 qytete kryesore në 
vend. 
 “Qeveria do të hartojë Planin Kom-
bëtar për Menaxhimin e Integruar të 
zonave të mbrojtura (ZM), Parqeve 
Kombëtare (PK), Rezervateve Natyrore 
Strikt (RNS), për të mbrojtur ekosiste-
met e tyre, por edhe për t’i integruar 
ato në një plan afatgjatë me projektet 
infrastrukturore dhe turistike. (Mos 
do të thotë kjo se parqet kombëtare 
do të përdoren për resorte turistike si 
është projekti në parkun e Divjakës?. 
Bashkimi i Ministrisë së Mjedisit me 
atë të turizmit mos do i hap rruge 
këtij zhvillimi? Dhe nëse po a përben 
ky një zhvillim të qëndrueshëm?) Më 
tej programi mjedisor përmbyllet me 
trajtimin e mbetjeve si lëndë të para që 
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
Zhvillimi i qëndrueshëm
Por dhe zhvillimi i qëndrueshëm 
është një tjetër pikë në program që e 
kemi vëzhguar dhe rezulton se shihet 
si një element shumë i rëndësishëm 

për qeverinë e re. Duke ju referuar 
programit thuhet se rritja ekonomike 
mbetet burim kryesor në përmirësimin 
e jetës së qytetarëve. Po sipas programit 
thuhet se “Qeveria do të angazhohet 
me prioritet në konsolidimin e sta-
bilitetit makroekonomik, rritjen e 
punësimit, zhvillimin e infrastrukturës, 
sektorit energjetik e minerar, bujqë-
sisë, agroindustrisë dhe turizmit. Një 
vëmendje e veçantë do t’i kushtohet 
politikave ekonomike e financiare që 

stimulojnë investimet në drejtim të 
rritjes dhe të zgjerimit të industrial-
izimit nëpërmjet shtimit të aktiviteteve 
me karakter industrial”. (Këtu shihet 
që zhvillimi i qëndrueshëm është i 
dyshimtë, pasi një zhvillim i madh 
industrial nuk  shkon  me  zhvillimin e 
turizmit,  dhe mbrojtjen e mjedisit etj).  
Sipas qeverisë përmes zbatimit të plotë 
të këtij programi synohet një rritje 
ekonomike mesatare rreth 4.5% për të 
arritur në rreth 5.5-6 % të PBB-së në 
fund të mandatit(por rritjet  forta të 
GDP-së gjithmonë kanë sabotuar zhvil-
limin e qëndrueshëm të shoqërisë...). 
Shfrytëzimi i burimeve natyrore
Një tjetër element i zhvillimit të qën-
drueshëm është edhe menaxhimi 
i burimeve natyrore. “Në fushën e 
energjisë, Qeveria do të synojë zhvil-
limin e mëtejshëm të sektorit elektro-
energjetik, duke e shndërruar atë në 
një sektor të qëndrueshëm financiar-
isht, operacionalisht dhe teknikisht, të 
aftë për të plotësuar kërkesën në rritje 
për energji brenda vendit, duke pasur 
si prioritet integrimin e tregut vendas 
të energjisë në tregjet rajonalë dhe 
ata evropianë, dhe duke ulur varësinë 
nga importi”-thuhet në preambulën 
e programit por këtu nuk përmenden 
fare energjitë e rinovueshme nga dielli 
dhe era si energjitë që janë të pashter-
ueshme dhe nuk kanë ndikim në mje-
dis, ndërkohë që strategjia e HECE-ve 
ka sjellë pasoja të mëdha mjedisore  në 
burimet natyrore si dhe shumë konflik-
te sociale. Pra a do të vazhdojnë kon-
cesionet e HEC-eve në lumenjtë tanë të 
shkatërruar? 
Siç shihet edhe në këtë mandat mjedisi 
nuk është një prioritet për qeverinë dhe 
kjo vjen sepse  rritja ekonomike  nuk 
bazohet sipas një zhvillimi të qëndrue-
shëm. Kjo do të thotë që gjithë ai prem-
tim për brezat e ardhshëm, gjithë ai 
përkushtim i kryeministrit që “mendon 
për një Shqipëri..... , në të vërtet nuk 
janë të garantuara dhe do të dështojnë. 

“Në prioritet për 
mjedisin qeveria 
ka parandalim-
in dhe kufizimin 
e erozionit i 
cili është i lid-
hur direkt me 
përmirësimin 
e kushteve të 
mjedisit në plan 
afatgjatë dhe nd-
ikon në cilësinë 
e jetesës”
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Protesta 
Banorët e Shijakut përplasen fizkisht me  administratorin e 
incineratorit të mbetjeve, e vetmja zgjidhje për ta ndaluar
Bujana Xhindoli, Milieukontakt

Ndërtimi i një inceneratori 
për grumbullimin dhe dj-
egien e mbetjeve dhe kaf-
shëve në periferi të Shi-

jakut, ka ngritur në protestë banorët 
e zonës, të mërkurën në datën 6 
shtator 2017. Qytetarët janë banorë 
të lagjes “Brigada e 10-të sulmuese” 
të cilët janë përplasur edhe fizikisht  
me përfaqësues të firmës private “ 
JAMARBER GROUP “ sh.p.k. Më të 
drejtë banorët kanë reaguar pasi janë 
të shqetësuar për shëndetin e famil-
jeve të tyre, por edhe për vetë faktin 
se zëri i tyre vazhdon të mos dëg-
johet. Sipas vëzhgimeve të bëra nga 
Bashkia Shijak dhe Milieukontakt në 
zonën ku edhe do të funksiononte 
incineratori për djegien e mbetjeve 
siptalore, klinikave dentare apo edhe 
mbetjet e kafshëve kishte filluar puna 
për grumbullimin e materialeve 
para dëgjesës publike. Pra dëgjesat 
publike, takimet me komunitetin 
realizohen si farsë dhe pa njoftim të 
nevojshëm dhe për një kohë të gjatë 
nga ana e kompanisë. Me të drejtë 
banorët e zonës ishin të indinjuar, 
pasi si vendi dhe kushtet e punës ku 
do të ngrihet impianti janë jashtë 
standardeve të kërkuara për nisma 
dhe procese kaq shumë delikate. Shi-
jaku vuan pasojat e mungesës së spit-

alit apo klinikave shëndetësore dhe 
banorët duhet të shkojnë në Durrës 
apo Tiranë për ndihmë mjekësore 
ndërkohë që duhet të pranojë dhe 
asgjësimin e mbetjeve të tilla të 
rrezikshme brenda në qytet. Sipas 
shkresës së Agjencisë Kombëtare 
të Mjedisit, Drejtorisë Rajonale të 
Mjedisit Durrës të datës 5 shtator 
2017 njoftohen aktorët e interesuar 
që me datë 6 shtator 2017, “Jamarbër 
Group” sh.p.k me aktivitet “Incener-
imin e mbetjeve, duke përfshirë dhe 
ato të kafshëve”  ftoi komunitetin e 
zonës për dëgjesën publike. Subjekti 
“JAMARBER GROUP” regjistruar 
pranë Qendrës Kombëtare të Bizne-
sit më datë 15-03-2017 me numër 
NIPTI L71515507M është pajisur me 
Deklaratë Mjedisore për të zhvillu-
ar aktivitetin: “Trajtimi i mbetjeve 
spitalore”. Duke qenë se gjatë fazës 
së funksionimit, ky aktivitet ka pasur 

efekte në mjedis i është nënshtru-
ar procedurave për pajisje me Leje 
Mjedisore. Subjekti është pajisur me 
Leje Mjedisi TIPI B për aktivitetin 
“Asgjësimi i mbetjeve të rrezikshme 
përveç incinererimit ose landfillit 

si dhe Licencë të kategorisë III.2.B 
“Për grumbullim, transportim dhe 
asgjësim të mbetjeve spitalore. Pasi 
kryerjes së dy dëgjesave të para sub-
jekti “JAMARBER GROUP” sh.p.k. 
aplikon përsëri për aktivitetin e tij, 
tashmë “Incenerim i mbetjeve duke 
përfshirë edhe mbetjet e kafshëve” 
më datë 17.08.2017, dhe subjekti 
kërkon një tjetër dëgjesë me publi-
kun për VNMTH dhe Leje A, B në 
datën 05.09.2017. 
Që në përcaktimin e llojit të ak-
tivitetit fillon problemi, pasi kur 
thuhet “incenerimin e mbetjeve”, 
nuk përcaktohet qartë se çfarë lloj 
mbetjesh, sasinë apo dhe origjinën e 
këtyre mbetjeve, nevojën për pasjen 
e një aktiviteti të tillë, ndikimin në 
mjedis, masat rehabilituese në rastet 
e ndotjes dhe dëmtimit të mjedisit 
si dhe kostove të tyre sipas veprim-
tarisë . Specialistët e fushës e dinë 

fare mirë që për trajtimin me djegie 
të mbetjeve, të çdo lloj kategorie 
mbetjesh kërkon procese të veçanta 
për përpunimin e tyre, teknologji 
të certifikuar dhe njohur nga insti-
tucionet përkatëse. Në rastin në fjalë 
kompania kryen aktivitetin pranë 
zonave të banuara dhe aq me tepër 
pranë varrezave të qytetit ka vetëm 
një autoklavë Model Irop e cila në 
fillim të aktivitetit thjesht ka bërë 
asgjësimin me metodën e trajtimit 
me presion me avull, por tanimë ky 
aktivitet shkon edhe më tej, duke 
marrë përsipër të bëjë incenerimin e 
mbetjeve dhe kafshëve. 
Duhet të ndodhte protesta në Shijak 
ajo që na tregon se çështjen e akti-
vitetit në fjalë duhet ta shohim edhe 
përtej dëmit shëndetësor dhe mjedi-
sor. Ambientet ku kompania kryen 
aktivitetin e saj të icenerimit të gjithë 
çfarë lloj mbetjesh është ngjitur më 
murin pranë varrezave. Në vendimin 
712, datë 29.10.2017 për miratimin e 
rregullores teknike “Projektimi dhe 
ndërtimi i varrezave në territorin 
e Republikës së Shqipërisë” thuhet 
shumë qartë në kapitullin 1: “Territo-
ri i varrezave duhet të kufizohet nga 
zonat e banuara dhe në afërsi të tyre 
nuk lejohet të kryhet asnjë aktivitet 
shërbimi i ri, apo të zgjerohet aktivi-
teti përveç atyre që kanë lidhje dhe 
janë në funksion të varrezave”. Në 
rastin në fjalë varrezat ndahen vetëm 
nga një mur nga ambienti ku kryhet 
incenerimi i mbetjeve. Lakmia e të 
fituarit me çdo kusht: gjithandej dhe 
në çdo kohë shkon deri aty sa edhe 
banesat e fundit të njerëzve të mos i 
lemë rehat. 

Kush po e vjedh luginën e Nartës?
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Laguna e Nartës është një ndër 
të paktat në Shqipëri, e cila 
ka ende një botë të pasur me 
florë dhe faunë. Kjo lagunë 

ka shtrirjen e saj në Vlorë dhe ka një 
sipërfaqe të konsiderueshme.  Pasu-
ritë e saj janë të shumta, por kohët e 
fundit ka filluar një erozion në to, pasi 
ka ndërhyrë dora e njeriut. Problemet 
janë të shumta, pasi disa muaj më parë 
nga qeveria u mendua që në kjo zonë 
të kthehej në një zonë naftë mbajtëse, 
duke rifutur dhe njëherë duelin, nëse 
duhet zhvillim mjedisor apo zhvillim 
industrial. Laguna e Nartës është në 
një dyjëzim nëse duhet që të ketë një 
zhvillim industrial, duke i sjell asaj 
shkatërrimin përfundimtar apo që të 
ketë një zhvillim turistik dhe mjedisor. 
Por përveç këtyre fakteve kjo luginë 

ka dhe një sërë problemesh të tjera që 
lidhen me keq menaxhimin e saj. Pamjet 
e lagunës së Nartës janë të trishtueshme 
kur shikon sipërfaqe të mëdha të saj pa 
ujë me gjithë shirat e shumtë në ditët e 
para të vjeshtës. Mungesa e ujit lidhet 
me shumë faktor, si ato natyrorë pasi 
vera ishte shumë e nxehtë dhe e thatë, 
por dhe nga ndërhyrja e njerëzve duke 
dëmtuar kanalet e furnizimit me ujë nda 

Organizata SEEP Vlorë

deti. Peshku është pakësuar dhe orga-
nizata e peshkimit  ka ndaluar gjuetinë 
në këtë lagunë.  Sipas përfaqësuesve 
të shoqatës kjo lagunë asnjëherë s’ka 
qenë në këtë gjendje kaq të rënduar, ka 
pasur kohë që ky vend ka qenë në krizë, 
por ky vit është më shkatërrimtari për 
të. Në dimrin që kaloi, ngrica e zgjatur 
dhe e pazakontë dëmtoi sasi të madhe 
të peshkut, ndërsa thatësira e verës e la 
peshkun “pa ujë”, kjo ka qenë një ndër 
arsyet që situata është shumë e keqe sot. 
“Është e dukshme, që klima këto vitet e 
fundit ka ndryshuar shumë”, janë shpre-
hur përfaqësues të Shoqatës së Peshkimi. 
Por me keq se sa kaq, ujin e lagunës këtë 
verë e ka vjedhur Kriporja e Vlorës, të 
cilët duke shkelur ligjin dhe për te përfi-

tuar sasi sa më të madhe të kripës, nuk 
e marrin ujin nga deti, por nga laguna 
për të mbushur vaskat e kripores pasi 
përqendrimi i kripës në ujin e lagunës 
është shumë herë me i lartë se sa në ujin 
e detit. Kjo shpjegon dhe sasinë e madhe 
të kripës të prodhuar si asnjëherë tjetër 
gjatë kësaj vere nga firma private që e 
ka marrë me koncesion shfrytëzimin e 
kripores së Vlorës. Organizata e pesh-
kimit kërkon vëmendjen e shtetit, Ins-
pektoratit të Peshkimit dhe Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Mjedisit që këto shkelje 
të ndalohen urgjentisht. Të gjithë ata që 
kanë kaluar afër kripores e kanë parë 
që aty është ngritur një mal me kripë si 
asnjë herë më parë.  Por një tjetër prob-
lem është dhe bllokimi i dailanit që lidh 
detin me Lagunën e Nartës po sjell pasoja 
katastrofike për gjallesat në këtë lagunë. 
Prej muajsh ky kanal është i bllokuar dhe 
mosndërhyrja në kohë mund të pasojë 
me katastrofë ekologjike. Shkak po bëhet 
mbyllja e kanalit që e lidh me detin nga 
dhe laguna furnizohet me ujë. Dëmi që 
po i shkaktohet kësaj lagune për shkak 
të mos ndërhyrjes është i parikuperue-
shëm, pasi peshkatarët e zonës pohojnë 
se gjallesat në këtë lagunë po shkojë drejt 
zhdukjes. Shqetësimin e tyre peshkatarët 
e kanë adresuar edhe pranë ministrinë së 
Bujqësisë dhe menaxhimit të ujërave.
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Tharja e ujit në shtratin e lumit të 
Rrapunit ka krijuar një situatë 
aspak normale. Fauna ujore dhe 
flora për gjatë këtij lumi është 

shkatërruar plotësisht. Shoqata Egnatia ka 
denoncuar një situatë katostrofike e cila sa 
vjen dhe rëndohet nga HEC-et e ndërtu-
ara mbi këtë lumë. Egnatia do të vazh-
dojë denoncimin e rasteve abuzive me 
lumenjtë në Librazhd. Këto shqetësime 
u janë vënë në dijeni edhe organizmave 
ndërkombëtare që merren me mbrojtjen 
e florës dhe faunës: Shoqata Egnatia në 
kuadër të projektit ACHIEVE, mundë-
suar nga REC Shqipëri i financuar nga 
BE-ja prej një viti vazhdon monitorimin 
e lumenjve të Librazhdit, kryesisht  të 
atyre që burojnë nga  malet e Shebenikut, 
Parkut Kombëtar që është një nga parqet 
më të bukura në vend dhe një nga parqet 
që lidh Shqipërinë me Maqedoninë, ose 
siç quhet në Brezin e Gjelbër. Problem ka 
qenë  Rrapuni, tharja e ujit në shtratin e 
lumit e tij dhe të lumenjve që  furnizojnë 
atë ka krijuar një situatë aspak normale. 
Po kështu edhe lumenjtë e tjerë, Sheja 

Nuk respektohet kontrata koncesionare për ujin 
ekologjik. Vazhdojnë kërkesat për  koncesione të reja

Dragostunjë, Qarrshtë, Hotolisht etj. Ka 
pasur  mungesë totale të furnizimit me 
ujë, kur edhe koha e këtij viti  me thatë-
sirën e tej zgjatur ka bërë që të kemi një 
asgjësim të florës dhe faunës ujore dhe 
ngordhje të kafshëve të egra në thellësi 
të zonës, siç janë  Qafë Shuli ku tubat 
metalike vazhdojnë të jenë prezentë dhe 
gjarpërojnë mes përmes. Ndërkohë që  
duhet të theksojmë dhe faktin se akoma 
vazhdojnë të bëhen kërkesa të reja për leje 
koncesionare, por që janë kundërshtuar 
nga Administrata e Zonave të Mbroj-
tura dhe Bashkia Librazhd. Ndërkohë 
që Kryebashkiaku i Librazhdit, Kastriot 

Gurra,  thotë se kontrolli I HEC-ve duhet 
të bëhet nga vetë Bashkia, sepse ashtu  
do të jetë më i rreptë kontrolli, zbatimi 
ligjshmërisë, madje dhe gjobitja e sub-
jektit nëse nuk zbaton  kontratat dhe 
masat dispilinore do të jenë  ato që do të 
disiplinojnë subjektet. Nga monitorimet 
e vazhdueshme është vërejtur që nuk janë 
zbatuar kriteret ligjore dhe mjedisore për 
gjatë këtij lumi është shkatërruar plotë-
sisht. Shoqata Egnatia ka denoncuar një 
situatë katostrofike e cila. Këto shqetësime 
u janë vënë në dijeni edhe organizmave 
ndërkombëtare që merren me mbrojtjen 
e florës dhe faunës. Një numër kërke-

Nga Ediola Terziu, Organizata Egnantia sash për koncesione janë kundërshtuar 
nga AzDM Elbasan, pasi   kërkesat janë  
brenda  Parkut të Shebenikut  ku numrit 
prej mbi 47 copë vazhdojnë  ti rëndojnë 
pasurisë kombëtare. Futja e Rrajcës në 
UNESKO ka bërë që  të hiqen disa HEC 
të planifikuara të ndërtohen në  zonën 
e Striktë prej dy mijë hektarë. Anulohet 
koncensioni për HEC Bushtrica 4, shkak 
reagimi i UNESCO: projekti cenon zonat 
e mbrojtur.  Ligj që  detyron Ministrinë e 
Energjisë dhe Industrisë të anulojë kon-
cesionin për hidrocentralin Bushtrica 4 
për shkak se kuota ku ishte parashikuar të 
kryhej investimi prekte Parkun Kombëtar 
Shebenik-Jabllanicë.  Pasi ndërtimi i HEC-
it prekte zonën e Rrajcës, e cila është futur 
në hartën e UNECSO si pjesë e Trashëgi-
misë Botërore. Ministria e Energjisë ka 
bërë të ditur anulimin e koncensionit 
duke dhënë si arsyetim pikërisht prekjen e 
zonave të mbrojtura. Egnatia-propozon që  
duhet të rishikohen të gjitha kontratat dhe  
qeveria e re duhet të shikojë  edhe njëherë   
zbatueshmërinë e ligjit për HEC që  kanë 
filluar dhe se si e kanë zbatuar kontratat 
dhe ligjshmërinë e tij si dhe  ato që nuk 
kanë filluar të rishikohen.

Ndërtimi i HEC-eve

Amal shpk: Subjekti “Amal” 
shpk ka paraqitur pranë 
ABU Shkumbin kërkesën 
për përdorim të burimit 

ujor për ndërtimin e HEC-it  Xhyra1 
prodhim hidro energjie me dy vepra 
marrjeje,duke duke shfrytëzuar rrjedhën 
e përroit  të Burzit dhe të Gurrës ,degë 
e lumit Shkumbin. Subjekti ka vendn-
dodhje të godinës së HEC-it në fshatin 
Xhyrë, Ndjesia administrative Hotolisht, 
Librazhd.
HB shpk (Hec): Subjekti “HB” shpk 
ka paraqitur pranë ABU  Shkumbin 
kërkesën për përdorim të burimeve ujore  
për ndërtimin e Hidrocentraleve Cota 
dhe Cota 1 për prodhim hidro energjie, 
duke shfrytëzuar rrjedhën  e përroit të 
Qerretit (Gjabzes), të Burgjës dhe zallit të 
Allajt, degë e lumit Shkumbin. Subjekti 
ka vendndodhjen e godinës së HEC-it  
në fshatin Spathar, Njësia administrative  
Qendër, Librazhd. 
Kuarci Blance shpk  (Hec): Subjekti 
“Kuarci  Blance” shpk ka paraqitur pranë  
ABU Shkumbin kërkesën për prodhim 
hidro energjie të përroit të lugjeve dhe 
Mirakës.  Subjekti ka vendndodhje të go-
dinës së HEC në Mirakë, Njësia adminis-
trative  Polis Lbrazhd.
Hec Lucente (Hec): Subjekti “Lucente” 

Vazhdojnë kërkesat e reja për HEC-e 
në Librazhd. Ja kush janë ndërtuesit

shpk ka paraqitur pranë ABU  Shkumbin 
kërkesën për përdorim të burimeve 
ujore për ndërtimin e HEC Lucente për 
prodhim hidro energjie, duke shfrytëzuar 
rrjedhën e përroit të Spatharit, degë e 
lumit Shkumbin. Subjekti ka vendndodh-
jen e godinës se HEC në fshatin Spathar, 
Njësia administrative  Qendër ,Librazhd. 
Erdy Energy shpk ( Hec): Subjekti “Erby 
Energy” shpk ka paraqitur pranë ADU 
Shkumbin kërkesën për ndërtimin e Hec 
Kalis për prodhim hidro energjie, duke 
shfrytëzuar rrjedhën e përroit  Shmil, 
degë e lumit Shkumbin. Subjekti ka vend-
ndodhje të godinës se HEC në Njësinë 
administrative Orenjë ,Librazhd.
Ansara Koncesion shpk (Hec):  Subjekti 
“Ansara Koncvesion”  shpk ka paraqitur 
pranë ABU  Shkumbin kërkesën për 
përdorim të burimeve ujore  për ndër-
timin e HEC Zaje për prodhim hidro 
energjie,duke shfrytëzuar rrjedhën  e 
përroit të Zajës ,dege e lumit  Shkumbin. 
Subjekti ka vendodhjen e godinës së HEC  
në fshatin Spathar, Njësia administrative  
Qendër ,Librazhd. 
Energotek shpk (Hec): Subjekti “Ener-
gotek” shpk ka paraqitur pranë ABU 
Shkumbin kërkesën për përdorim të 
burimeve ujore  për ndërtimin e Hec 
Marinaj  për prodhim  hidro energ-

jie,duke shfrytëzuar rrjedhën e përroit 
të Qerretit (Kuturmanit-Rezervat  Naty-
ror), degë e lumit Shkumbin. Subjekti 
ka vendndodhjen e godinës së HEC në 
fshatin Kuturman, Njësia administrative  
Qendër, Librazhd. Juana shpk (Hec): 
Subjekti “Juana” shpk ka paraqitur pranë 
ABU Shkumbin kërkesën për përdorim 
të burimeve ujore  për ndërtimin e 
HEC-it Orenjë  Vërri për prodhim hidro 
energjie,duke shfrytëzuar rrjedhën  e 
përroit të Gurrës Orenjë , degë e lumit 
Shkumbin. Subjekti ka vendndodhjen 
e godinës se HEC-it në  fshatin Orenjë, 
Njësia administrative Orenjë Librazhd. 
Sita Partners shpk (Hec): Subjekti “Sita 

Partners” shpk ka paraqitur pranë ABU 
Shkumbin kërkesën për përdorim të 
burimit ujor për ndërtimin e HEC  Gur-
Shpatë 4 prodhim hidro energjie me tre 
vepra marrjeje, duke shfrytëzuar rrjed-
hën e përroit  të Sulkuqit, degë e Lumit 
Shkumbin. Subjekti ka vendndodhje te 
godinës se HEC në fshatin Gushpatë, 
Njësia administrative Polis Librazhd.
Po kështu një tjetër  kundërshtim ka berë 
AzDM Elbasan dhe për një tjetër kërkesë 
koncesionare për HEC-in e Kokrevës, Hi-
drocentrali “Kokrevë” shfrytëzon ujërat e 
përroit të Hotolishtit nëpërmjet një vepre 
marrje të ndërtuar në këtë përrua, pasi 
prek  zonë e Parkut Kombëtar.
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Organizatat e rrjetit ECIM (Ekosistemi i Komunikimit-Informimit Mjedisor)

Ditën e martë  në Bashkinë 
Durrës, u zhvillua një 
takim i kërkuar nga rrjeti 
i organizatave ECIM. Në 

fokus të këtij takimi ishin proble-
met mjedisore që shfaqen sot në 
Durrës. Përfaqësuesit e organizat-
ave shpalosën problemet e mjedis-
ore përpara zyrtarëve të bashkisë 
ku dhe u diskutuan se si mund të 
zgjidheshin. Problematikat ishin 
të shumta, por u veçuan si më të 
rëndësishme mos pastrimi i qytetit 
gjatë sezonit të verës dhe djegia e 
tyre në vendgrumbullim. Gjithash-
tu dhe cilësia e ujit në det dhe hed-
hja e mbetjeve përgjatë kanaleve 
dhe lumenjve. 
Bashkisë ju paraqit si problem 
madhor për të gjithë qytetarët dje-
gia e mbetjeve në vendgrumbullim 
dhe pasojat që çlirimi i dioksidit 
të karbonit nga plastikët, por sipas 
bashkisë ndodh e kundërta. Për-
faqësuesi i bashkisë, shefi i kabi-
netit Lavdosh Beqiraj,  u shpreh se 
nuk ka në asnjë rast djegie pleh-
rash në vendgrumbullim, duke 
mohuar një fakt i cili është më se 
evident për të gjithë qytetarët. Po 
ashtu Beqiraj mohoi dhe mospas-
trimin e mbetjeve, duke thënë se 
Durrësi është një ndër qytetet më 
të pastra dhe është punuar me 
kapacitet dyfish gjatë verës. Por 
gjatë bisedës nga bashkia Durrës 
u tha se turizmi këtë verë e ka 
pesëfishuar numrin e banorëve,  
dhe sërish kontradiktat në deklara-
ta janë të shumta.  Por sërish nga 
bashkia u pranua se problem me 
mbetjet ka pasi në mungesë të 
fondeve, nuk ka ende një landfill 
modern  i cili do të zgjidh proble-
min. Po ashtu një sugjerim erdhi 
nga organizatat në lidhje me me-
naxhimin e integruar të mbetjeve. 
Por bashkia u shpreh skeptike, pasi 
duhet një fond shumë i madh dhe 

Takimi me Bashkinë Durrës

Rrjeti i organizatave ECIM shpalos sugjerimet 
dhe zgjidhjet për problematikat mjedisore

një ndërgjegjësim i qytetarëve, për 
të arritur në këtë pikë. Po ashtu u 
theksua se pastrimi është nën me-
naxhimin e Bashkisë dhe prandaj 
sipas tyre Durrësi është një qytet i 
pastër, dhe nuk ka pasur probleme 
as në stinën e verës kur popullsia 
rritet me disa fish.
Cilësia e ujit në plazhe ishte një 
ndër pikat që u diskutua, duke e 
vënë theksin tek ndotja që ndodh 
gjatë verës. Sipas raporteve që janë 
publikuar dhe u cituan nga orga-
nizatat, plazhi i Durrësit ka hasur 
në probleme, pasi në disa pika ka 
qenë shumë i ndotur. Nga Agjencia 
Kombëtare e Mjedisit, deklarohej 
se Currilat dhe Plazhi afër portit, 
janë shumë të ndotura, por  përsëri 
bashkia i mohoi këto fakte. Ata 

thanë se këto shifra nuk janë të 
vërteta dhe ka qëllime dashakeqëse 
për këtë qytet, dhe ata nuk kanë 
mundësi për të bërë vet matje. Si-
pas Ina Xhakoni, Drejtore e Dre-
jtorisë së Politikave të Zhvillimit, 
u deklarua se Bashkia ka zhvillu-
ar sondazhe dhe deri tani nga të 
dhënat nuk ka pasur shqetësime 
nga turistët. Më tej shtoi se nuk ka 
pasur probleme as me ndotjen në 
vijën bregdetare me mbetjet apo 
dhe me cilësinë e ujit. Nga për-
faqësuesit e Bashkisë u tha se po e 
shihnin si mundësi bërjen e anali-
zave vet, për të pasur një tablo më 
të qartë më atë që ndodh me ujin, 
dhe për të qenë të sigurt për atë që 
u ofrojnë qytetarëve.
Organizatat dhe bashkia në shumë 
pika nuk ishin dakord me njëra 
tjetrën pasi shihnin gjërat në kënd-
vështrime të ndryshme, por palët 
u dakortësuan në pikën që mjedi-
si duhet ruajtur dhe duhet që të 
kemi një zhvillim të qëndrueshëm 
pa ndotje dhe dëmtime të tjera. 
Në fund të takimit përfaqësuesi 
i bashkisë Lavdosh Beqiraj, ofroi 
një bashkëpunim mes institucionit 
që ai përfaqëson dhe organizatave. 
Parimisht palët ranë dakord dhe 
pritet vetëm përpilimi i kontratave 
dhe nënshkrimi. 
Ky takim u zhvillua në kuadër të 
SENiOR II, i zbatuar nga REC 
Shqipëri dhe financuar nga Qeve-
ria Suedeze

Organizatat që morën pjesë:
Ekomjedisi Durrës 
Qendra Grupimi Ekolëvizja 
Milieukontakt Albania 
Together for Life
Egnatia Librazhd
SEEP Vlorë

Përfaqësuesit e Bashkisë: 
Lavdosh Beqiraj, Shefi i Kabinetit
Ina Xhakoni, Drejtore e Drejtorisë 
së Politikave të Zhvillimit
Rudina Trikshiqi, Eksperte mjedisi

“Përfaqësuesi i 
bashkisë, she-
fi i kabinetit La-
vdosh Beqiraj,  u 
shpreh se nuk ka 
në asnjë rast dj-
egie plehrash në 
vendgrumbullim, 
duke mohuar një 
fakt i cili është më 
se evident për të 
gjithë qytetarët”

Anesti Barjamemaj,Ekolëvizja


