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Turizmi mbi ujërat e zeza, 
në lungomaren e re në Vlorë

Qyteti i Vlorës më në 
fund ka një shëtitore ku 
qytetarët dhe turistët 
mund ta përdorin për 

tu qetësuar. Beton, pemë, kor-
si biçikletash dhe sheshe për të 
luajtur fëmijët, kjo është pamja e 
Lungomares. Por përveç pamjes 
së bukur në sipërfaqe, nëntoka 
e kësaj shëtitoreje bart një sërë 
problemesh. Ujërat e  (ujërat e 
përdorua), që kanë qenë dhe janë 
një problem madhor i çdo qyteti 
nuk  zgjidhën as me këtë projekt. 
Edhe pse duhej që të gjitha kana-
lizimet e ujërave të ndotura të 
mblidheshin ë një kolektor dhe më 
pas të dërgoheshin në impiantin 
e përpunimit në pyllin e Sodës, 
kjo gjë nuk ndodhi. Niko Duma-
ni i cili është specialist mjedisi 
dhe drejtori i organizatës mjedis-
ore PPNE në Vlorë në një bisedë 
telefonike na tregoi të gjithë 
problemin që ka Vlora me ujërat 
e përdorura. Sipas tij Lungomare 
është bërë për shoë dhe ka injoru-
ar të gjithë problematikat e tjera, 
ky projekt është vetëm fasadë dhe 
mjedisi është vendosur në plan 
të dytë. A i më tej na tregoi se në 
Vlorë ka 8 deri në 10 kanale që 
janë të hapur në sipërfaqen e rërës 
dhe shumë të tjera të mbuluara. 
“Shkarkimet në det janë më 8 deri 
në 10 kanale, që mbledhin ujërat e 
shiut dhe ujërat e përdorura,  nga 
shtëpitë private që janë në ko-
drat e qytetit të Vlorës në pjesën 

lindore të tij”, na tha Drejtori i 
PPNE Niko Dumani.  Po ashtu 
Domani na tregoi se menaxhimi 
ujërave të përdorura bëhet vetëm 
për bllokun e pallateve të brezit 
të pare dhe të dytë, projekt i cili 
është që në 2008, por për pjesën 
tjetër të shtëpive private ujërat 
e përdorua derdhen në det, me 
kanalet që janë hapur përgjatë lun-
gomares. Niko Domani na tregoi 
një fakt tjetër për plazhet e Vlorës 
duke shtuar se janë të gjitha të 
ndotura, pasi nuk kanë menax-
him të ujërave dhe për raportet që 
dalin ai hodhi dyshime se mund të 
jenë të manipuluara, ose të devi-
juara nga ajo çfarë ndodh në të 
vërtetë.

Impianti i menaxhimit të ujërave 
“Në Vlorë ka dy impiante të 
mbledhjes së ujërave të përdorura 
i vjetri, i cili nuk është funksional 
në përmirësimin e cilësisë së ujit, 
por vetëm e mbledh dhe e hedh 
përsëri në det që nuk bën asnjë 
ndryshim. Dhe i riu i cili ka fil-
luar pjesërisht funksionimin e tij 
por përsëri nuk është në kapac-
itet të plotë, pasi pjesa e dytë nuk 
është në funksion. Këto dy impi-
ante që ndodhen në pyllin e sodës 
nuk kanë një lidhje me njëra 
tjetrën dhe bëjnë që problemi të 
jetë prezent”, tregoi specialisti 
mjedisit Niko Dumani. Me tej ai 
tregoi se cilësia plazheve nuk ka 
asnjë ndryshim që nga viti 2004. 

Kurthi që u ështe ngritur qytetarve 
Por ai tha se problemi me kanalet 
e hapura nuk mund të rregullo-
het, pasi duhet që të prishet i 
gjithë betoni për të futur në rrjet 
dhe ujin e shtëpive që janë në ko-
drat e qytetit, praktikisht një gjë e 
pamundur. Por një problem tjetër 
që bart shëtitorja e re e Vlorës 
është dhe frekuentimi i turistëve, 
të cilët edhe pse shohin tabelën 
se plazhi është i ndotur përsëri 
e frekuentojnë. Por kjo gjë është 
nxitur edhe nga bashkia e cila 
plazhin e ndotur e jep me qera 
për subjektet private, të cilat më 
pas vendosin çadra dhe shezlong 
për turistët. 

Niko Domani na 
tregoi një fakt tjetër 
për plazhet e Vlorës 
duke shtuar se janë të 
gjitha të ndotura, pasi 
nuk kanë menaxhim të 
ujërave dhe për rapor-
tet që dalin ai hodhi 
dyshime se mund të 
jenë të manipuluara, 
ose të devijuara nga 
ajo çfarë ndodh në të 
vërtetë.
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Shoqata “Together for Life” në 
kuadrin e projektit me titull: In-
formim-komunikimi mbi politikat 
mjedisore për zhvillim të qën-
drueshëm, zhvilloi një trajnim me 
gazetarët e qytetit të Lezhës. Ak-
tiviteti u mundësua financiarisht 
nga Ambasada Suedeze (Embassy 
of Sweden in Tirana) nëpërmjet 
programit SENiOR-II i zbatuar 
nga Qendra Rajonale e Mjedisit – 
REC Shqipëri. Gazetarët u trajnu-
an se si mund të përdorin ligjin 
“Për të drejtën e informimit për 
çështjet mjedisore dhe raportimi 
lidhur me to”. Ekspertja ligjore Le-
dia Muraku, informoi pjesëmar-
rësit ku mund të drejtohen për 
të marrë informacion në lidhje 
me sektorin e mjedisit,autoritetet 
publike ndaj të cilave mund të 
adresohen kërkesat për informa-
cion, si dhe rolin e institucioneve 
shtetërore në mbrojtjen e këtyre të 
drejtave.
Në kuadër të ciklit të trajnimeve 
rreth ligjit “Për të drejtën e in-

Trajnim me gazetarët e Lezhës dhe Fierit për 
ligjin: “Për të drejtën e informimit në mjedis” 

formimit për çështjet mjedisore 
dhe raportimit lidhur me to”, 
shoqata TFL  organizoi një tjetër 
trajnim në qytetin e Fierit. Fokusi 
i trajnimit ishin sërish gazetarët 
dhe mirë informimi i tyre për 
çështjet e mjedisit. Sesioni tra-
jnues u zhvillua nga Ekspertja 
ligjore Ledia Muraku. Çështjet 
që Muraku ngriti, përfshinë in-
formimin rreth funksioneve të  
AKM si autoriteti kompetent për 
identifikimin e operatorit i cili ka 
shkaktuar dëmin në mjedis, kur 

Sektori i ndërtimit i është 
kthyer rritjes së shpejtë në dy 
vitit e fundit. Sipas të dhënave 
të INSTAT numri i lejeve të 

dhëna në gjashtëmujorin e parë të 
vitit 2017 ishte 298 ne shkalle vendi 
me një rritje 82 për qind në krahasim 
me të njëjtën periudhe të vitit të kalu-
ar. Ritmin më të lartë e ka mbajtur 
kryeqyteti. Lejet e dhëna në pjesën e 
parë të vitit pësuan një rritje te forte, 
me 183 për qind. Bashkia e Tiranës 
kanë dhënë për periudhën janar-qer-
shor 102 leje nga vetëm 36 të tilla të 
dhëna në të njëjtën periudhë të vitit 
2016, apo gati tre herë më shumë se 
e njëjta periudhë  e një viti më parë. 
Sipas INSTAT, numri i lejeve të ndër-
timit miratuar për ndërtesa rezidente 
zë 75,2% të numrit gjithsej të lejeve, 
ndërkaq numri i lejeve miratuar për 
ndërtesa jo rezidente (ku përfshihen 
ndërtesat për hotele dhe të ngjashme, 
zyra, tregtare, industriale dhe të 
tjera) zë 24,8%. Sipas INSTAT në 
gjashtëmujorin e parë 2017, rritje të 
lartë të lejeve të ndërtimit panë qytete 

Raporti i INSTAT, Tirana e rrezikuar nga qiell-gëvishtëset, 102 në 6 muaj
Ndërtimet

Elena Beta, “Together for Life”

lind e drejta për padi gjyqësore, 
përgjegjësinë për dëmin në mjedis 
si dhe rrugët e mbrojtjes të së dre-
jtës për informim. Të pranishëm 
ne trajnim ishin përfaqësues të 
mediave lokale si dhe gazetarë 
me eksperiencë disa vjeçare në 
çështjet e mjedisit.  Pas disku-
timeve lidhur me problemet më 
shqetësuese për komunitetin e 
Fierit, gazetarët u trajnuan lid-
hur me plotësimin e formatit të 
kërkesës për Informacion, i cili 
rezultoi mjaft i vlefshëm për ta.      

e Vlorës, Dibrës, Elbasanit, Gjirokas-
trës, Korçës, Fierit. Ndërsa u vu rënie 
e lejeve të dhëna për ndërtimet në 
qarqet e Beratit, Lezhës. Në qarkun 
e Kukësit nuk është dhënë asnjë leje 
ndërtimi as në gjashtë mujorin e parë 
të 2016 e dhëna në gjashtëmujorin 
e parë 2017. Miratimi i planit të ri 
urbanistik për kryeqytetin dhe zgjer-
imi i Tiranës nëpërmjet bulevardit të 
ri, është bërë shkak për orientimin 
e fondeve të lira të ekonomisë drejt 
ndërtimit. Teksa numri i lejeve të 
ndërtimit po pëson rritje nga tremu-

jori në tremujor, projekte të tjera të 
mëdha janë prezantuar nga ndërtuesit 
dhe lejet për to pritet të merren në 
vijim. Ndërtimet e reja në Tiranë 
janë përqendruar në sektorin  bane-
save kryesisht në blloqe të mëdha në 
periferi dhe në zonë afër qendrës me 
kulla të mëdha. Këto ditë nis nga puna 
ndërtimi i një kulle 35 katëshe (Down 
Town Albania) pranë European 
Trade Center  (ETC). Ndërsa blloqe 
të mëdha banimi, si Turdiu, Fiori Di 
Bisko, Festial City janë në zhvillim.

Takimet 

21 milion për 
ujërat e ndotura
Ishte muaj maj kur në 
Vlorë kur nisi investimi 
prej 21 milionë eurosh 
për përpunimin e ujërave 
të përdorura pritet të 
përmirësojë cilësinë e 
plazheve të ndotur por 
edhe standardet e jetesës 
në qytet. Projekti pritet 
të mbarojë në gusht, por 
edhe pse jemi në shta-
tor nga të dhënat tona 
ky impiant ende nuk ka 
përfunduar dhe ujërat e 
ndotura derdhen në det. 
Në inspektim mori pjesë 
dhe kreu i bashkisë Dri-
tan Leli dhe tha se ky 
investim do të shërbejë 
për një Vlorë turistike me 
bregdet të pastër, por që 
mesa duket po ndodh e 
kundërta. Duke ju referu-
ar një raporti nga Agjen-
cia Kombëtare e Mjedisit, 
vihet re se Vlora në disa 
pika të monitorimit kishte 
ndotje dhe në pjesën e 
shkollës së Marinës ndot-
ja ishte në nivele shumë të 
larta dhe i papërdorshëm 
për turistët.
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Mençuria jonë për të lëvizur, do mund të reduktojë ndotjen 

Bujana Xhindoli, Milieukontakt

Për lëvizshmërinë e për-
bashkët Milieukontakt 
Albania, Qendra EDEN, 
Eco Albania, dhe Lex 

Ferenda organizuan së bashku 
aktivitete ndërgjegjësuese, për 
një mjedis pa ndotje dhe lëvizje 
të zgjuar, në kuadër të javës ev-
ropiane të lëvizshmërisë. Thuajse 
gjithë dita e 22 shtatorit ishte e 
zënë nga aktivitetet ndërgjegjë-
suese dhe informuese për mjedisin 
tonë të përbashkët. Aktivitetet 
filluan me marshimin paqësor 
ndërgjegjësues, për të  nxitur 
kështu të lëvizurit në këmbë. Gjatë 
marshimit u bashkuan shumë 
organizata të tjera dhe njerëz të 
ndryshëm.  Qytetarët shprehën 
një interes të madhe dhe kërkonin 
informacione rreth marshimit, 
dhe herë pas here përshëndesnin 
organizatorët për nisëm. Ata 
tregonin se i mbështesnin, por 
përsëri nuk të paktë ishin ata që 
guxuan dhe u bashkuan marshim-
it. Me zhvillimet e saja të herë 
pas hershme urbanistike, Tirana 
ka nevojë për trotuare në zona të 
ndryshme të saja, si edhe përmirë-
sim të mëtejshëm të sinjalistikës së 
qytetit. Është qendra e Tiranës ajo 
që vezullon nga semaforët LED, 
por kur del nga kjo zonë has edhe 

semaforë të prishur. Përveç mar-
shimit aktivistë dhe dashamirës të 
mjedisit, përfaqësuese të organiza-
tave mjedisore mbanin pranë tyre 
pankarta të gjelbra, shkruar në to 
mesazhe apo kërkesa të ndryshme 
për lëvizshmërinë qytetase. 
Pjesë shumë interesante dhe e 
rëndësishme e kësaj dite, e cila fes-
tohet në mënyra të ndryshme në 
mbarë Evropën ishte edhe panairi 
i librit me botime të ndryshme 
mjedisore. Vetëm në një panair 
me botime të ndryshme, ne si 
qytetar njohim nga afër univer-
sin e tejskajshëm që krijon libri. 

Milieukontakt Shqipëri, në pa-
nairin e organizuar nga Bashkia 
Tiranë, shpalosi gjithë botimet e 
saja mjedisore, botime të përgati-
tura përgjatë 17 viteve eksperiencë 
profesionale mjedisore. 
Pasditet kalohen bukur në sho-
qërinë e filmave të bukur, ndaj 
gjithë pjesëmarrësit e pjesës së 
parë të ditës, por edhe të rinj të 
tjerë u bashkuan për të shijuar 
filmat mjedisor për një zhvillim 
të qëndrueshëm, shfaqur pranë 
“Reja” Tiranë. Në mbrëmjen 
mjedisore ishin të ftuar gjithashtu 
përfaqësues nga Ministria e Mje-

Gazeta e rrjetit ECIM

Milieukontakt Shqipëri, në panairin e organizuar nga Bashkia 
Tiranë, shpalosi gjithë botimet e saja mjedisore, botime të për-
gatitura përgjatë 17 viteve eksperiencë profesionale mjedisore. 

disit dhe Bashkia Tiranë. Filmat që 
u shfaqën si pjesë e programit Edu 
dhe Netë e Kino në Re në mbrëm-
jen e 22 shtatorit ishin: “Bubble 
Trouble”, “Bike Memories” përgat-
itur nga studentët FAU dhe “Bike 
Living” përgatitur nga programi 
Tempus; “One for the river, the 
Vjosa Story” përgatitur nga Leeëay 
Collective; “Mos ma prek Val-
bonën”, Qendra EDEN dhe doku-
mentari “Bukuritë Natyrore që po 
shkatërrohen nga HEC-et” përgati-
tur nga Milieukontakt, EcoAlbania 
dhe Lex Ferenda. Pas prezantimit 
të filmave të pranishmit diskutuan 
për probleme të ndryshme në lidh-
je me lëvizshmërinë në qytet dhe 
infrastrukturën e nevojshme që 
ofron bashkia Tiranë. Për lëvizjen 
e denjë të këmbësorëve, biçikletave 
dhe makinave në metropolin e 
zhurmshëm dhe me shumë prob-
leme, kërkohet zgjidhje jo vetëm 
në niveli kombëtar, por edhe atë 
vendor. 
Aktivitetet e zhvilluara përgjatë 
gjithë ditë së 22 shtatorit janë në 
kuadër të programit ACHIEVE, 
zbatuar nga Qendra Rajonale 
e Mjedisit (REC) Shqipëri, 
mbështetur financiarisht nga Del-
egacioni i Bashkimit Evropian. 

Në një ceremoni të zhvilluar në 
Sallën e Hartave në Kryeministri, u 
prezantuan 17 Objektivat e Zhvil-
limit të Qëndrueshëm, të cilat u 
miratuan në Samitin e Kombeve 
të Bashkuara, të zhvilluar në New 
York nga data 25-27 shtator. Më 

shumë se 150 liderë nga e gjithë 
bota, përfshirë edhe Kryeministrin 
Edi Rama, morën pjesë dhe miratu-
an një program të ri të titulluar: “Ta 
transformojmë botën: Programi për 
Zhvillim të Qëndrueshëm, 2030”, i 
cili konsiston në një Deklaratë, 17 
Objektiva për Zhvillim të Qëndrue-
shëm.  Objektivat e miratuara syno-
jnë zhdukjen e varfërisë ekstreme, 
duke luftuar pabarazinë, fuqizimin 
e rolit të grave dhe vajzave, mbrojt-
jen e burimeve natyrore, përmirë-
simin e qeverisjes, inkurajimin 
e një rritje të qëndrueshme dhe 
gjithëpërfshirëse ekonomike, dhe 
përqendrimin e përpjekjeve kolek-
tive për të siguruar që ata që kanë 
më së shumti nevojë të mund të 
kenë një shans të barabartë në jetë.

Ky program historik do të shërbejë 
si pikënisje për veprim nga bash-
kësia ndërkombëtare dhe qeveritë 
kombëtare për të nxitur prosperitet 
dhe mirëqenie për të gjithë, në 15 
vitet në vijim. Në përfundim të cer-
emonisë, ku merrnin pjesë anëtarë 
të kabinetit qeveritar, përfaqësues 
të organizatave ndërkombëtare, 
ambasadorë, përfaqësuesve të 
shoqërisë civile, sektorit privat, etj, 
- Koordinatorja e Përhershme e Or-
ganizatës së Kombeve të Bashkuara 
dhe përfaqësuesja e përhershme 
e PNUD në Shqipëri, zonja Zineb 
Touimi-Benjelloun i dorëzoi në 
mënyrë simbolike zëvendëskryem-
inistrit Niko Peleshi e flamurin e 
Objektivave të Zhvillimit të Qën-
drueshëm.

Samiti i OKB-së:“Ta 
transformojmë botën,
 Zhvillim i Qëndrue-
shëm 2030”



Gazeta e rrjetit ECIM

Takimi Librazhd dhe Vlorë

Ekolëvizja trajnime 
në dy qytete, fokusi 
ligji mjedisor dhe 
respektimi i tij
“Qytetarët nuk njohin ligjet mjedisore, 
nuk din se cili është autoritet që i dënon. 
Ata shprehen se edhe nëse ka përsëri nuk 
zbatohet nga askush, të gjithë e shkelin”

Qendra “Grupimi 
Ekolëvizja në kuadër 
të projektit ACHIEVE, 
të financuar nga Bash-

kimi Evropian dhe zbatuar nga 
REC Shqipëri. Qytetet e përzgjed-
hura për të kryer aktivitetin ishin 
Librazhdi dhe Vlora, të cilat u 
zhvilluan përkatësisht në datat 20 
dhe 21 shtator. Në fokus të taki-
meve ishte informimi i publikut 
për ligjet mjedisore dhe zbatimi 
i tyre në republikën e Shqipërisë. 
Për të arritur tek një informim i 
mirë tek publiku, në aktivitete u 
shfaqen dokumentarë në lidhje me 
legjislacionin horizontal, për të 
dhënë informacione t duhura. Po 
ashtu në fund të çdo takimi kishte 
një hapësirë për diskutime  për të 
marrë mendimet e gjithsecilit në 
lidhje me këtë çështje.
Takimi në Librazhd
Në takim morën pjesë përfaqësues të 
organizatave mjedisore që operojnë 
në kuadër të tematikës së legjisla-
cionit horizontal, si pjesë e programit 

ACHIEVE, por edhe njerëz të komu-
niteti dhe nxënës të shkollës. Më pas z. 
Xhemal Mato si drejtues i këtij takimi, 
bëri një prezantim të kuadrit ligjor 
horizontal në Shqipëri dhe të filmave 
të cilat do të prezantoheshin në atë 
takim. Si është bërë ligji i ri për mjedi-
sin, në aspektin e ndryshimeve kli-

matike. Sensibilizimi i qytetarëve se si 
mund ti përdorin këto ligje në mbro-
jtje të mjedisit. Në këtë takim u vu në 
pah mungesa e moszbatimit të këtyre 
ligjeve nga zyrtarët përgjegjës dhe mos 
njohja e këtyre ligjeve nga publiku, të 
cilët armën më të fortë që ata kanë për 
të mbrojtur mjedisin janë ligjet. Ndot-
jet të cilat ndodhin në mjedis shkakto-
jnë dëme mjedisore, shëndetësore dhe 
ndotje. Protestat janë ato që mund të 
çojnë në zbatimin e ligjit dhe mbrojt-
jen e mjedisit.  Të ftuarit treguan raste 
konkrete nga komuniteti i tyre, ku një 
prej nxënësve tregoi se ata nuk kishin 
kazanë për të hedhur mbetjet dhe vend 
më i përshtatshëm për ta ishte shtra-
ti i përroit ose lumit. Ata treguan se 
këtë gjë e bënin nga pamundësia, por 
nuk e dinin se kishte dhe një ligj që i 
dënonte.  Nga diskutimet e krijuara 
pjesëtarët e komunitetit  sollën raste 
konkrete si: problemi i ndotjes së mje-
disit, dhe ndotjes të lumenjve. Por ata 
u shprehën se ishin të pafuqishëm për 
të përmirësuar ato.  Por një problem 
tjetër që u vu re ishte dhe marrja e in-
erteve nga lumi,  i cili bëhej në çdo se-
zon. Ndjeshmëria publike është shumë 
e ulët, si dhe mungesa e pranisë së 
njerëzve të kualifikuar, të ekspertëve të 
kualifikuar dhe inspektorati i zbatimit 
horizontal të ligjit. Takimi u zhvillua 
në formë interaktive, ku pjesëmarrësit 
kishin mundësi të pyesnin dhe disku-
tonin mbi aspekte të ndryshme të këtij 
takimi.
Takimi në Vlorë
Në këtë takim fillimisht u bë një 
përshkrim i shkurtër të projektit 
“Shfaqje filmash mjedisorë dhe 
diskutime mbi dokumentarin për 
legjislacionin horizontal. Më pas të 
ftuarit prezantuan veten dhe orga-
nizatën që përfaqësonin. Në takim 
morën pjesë përfaqësues të orga-
nizatave mjedisore që operojnë në 
kuadër të tematikës së legjislacionit 
horizontal, si pjesë e programit 
ACHIEVE, por edhe organizata 
të tjera mjedisore dhe studentë. 
Fillimisht,  z. Xhemal Mato bëri një 

prezantim të kuadrit ligjor hori-
zontal në Shqipëri dhe të filmave 
të cilat do të prezantoheshin në 
atë takim. Si është bërë ligji i ri 
për mjedisin, në aspektin e ndry-
shimeve klimatike. Sensibilizimi i 
qytetarëve se si mund ti përdorin 
këto ligje në mbrojtje të mjedisit. 
Vihet në pah mungesa e moszbati-
mit të këtyre ligjeve nga zyrtarët 
përgjegjës dhe mos njohja e këtyre 
ligjeve nga publiku, të cilët armën 
më të fortë që ata kanë për të mbro-
jtur mjedisin janë ligjet. Ndotjet të 
cilat ndodhin në mjedis shkaktojnë 
dëme mjedisore, shëndetësore dhe 
ndotje. Protestat janë ato që mund 
të çojnë në zbatimin e ligjit dhe 
mbrojtjen e mjedisit.  Rast konkret 
është mbrojtja e lumenjve, fushata 
më e fundit nga organizatat për 
shkak të mos organizimit të dëgje-
save publike. Rëndësi e madhe, për 
mbrojtjen e mjedisit, i kushtohet 
publikimit të ligjeve dhe dëgjesave 
publike. Nga diskutimet e krijuara 
ekspertët sollën raste konkrete si: 
problemi i mbledhjeve të inertëve, 
në Kuç të Vlorës. Ata u shprehën 
se më parë rëra në lum mblidhej 
me sezone, ndërsa tani nuk lejo-
het fare, përveç rasteve me leje të 
veçantë dhe kur bëhet rregullimi i 
shtratit të lumit. Vëmë re se ka mos 
njohje teknologjike të marrjes së 
rërës në lum. Ndjeshmëria publike 
është shumë e ulët, si dhe mungesa 
e pranisë së njerëzve të kualifikuar, 
të ekspertëve të kualifikuar dhe 
inspektorati i zbatimit horizontal 
të ligjit. Mund të themi se, në vitin 
2009 janë transpozuar 2000 ligje 
dhe është e vështirë që publiku të 
integrohet më to. Progres raporti 
i vitit 2015 tregon problemet që 
hasen në fuqizimin dhe zbatimin e 
ligjeve. Reagimi i qytetarëve është 
i dobët dhe për shumë vite nuk 
ka ndryshuar aspak. Gjithashtu 
mund të themi se nuk kemi media 
për ligjin dhe media specifike për 
mjedisin. 

“Të ftuarit treguan 
raste konkrete nga ko-
muniteti i tyre, ku një 
prej nxënësve tregoi 
se ata nuk kishin ka-
zanë për të hedhur 
mbetjet dhe vend më 
i përshtatshëm për ta 
ishte shtrati i përroit 
ose lumit. Ata treguan 
se këtë gjë e bënin nga 
pamundësia, por nuk e 
dinin se kishte dhe një 
ligj që i dënonte”
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Raporti përfundimtar i Ekolëvizjes: Bashkia Tiranë ka 
nevojë për disa përmirësime për informimin publik

Aktiviteti përmbyllës i ACHIEVE

Qendra “Grupimi 
Ekolëvizja”, ditën e 
enjte (28.09.2017), 
zhvilloi aktivitetin 

përmbyllës në kudër të program-
it ACHIEVE, të financuar nga 
Bashkimi Evropian dhe të zbatuar 
nga REC Shqipëri. Një punë disa 
mujore u mbyll me një seminar 
ku u bënë publike gjetjet e gjithë 
raportit, i cili kishte si qëllim 
monitorimin e Bashkisë Tiranë  
për informimin e publikut për 
lejet mjedisore dhe punimet e 
ndryshme. Ekolëvizja kishte si qël-
lim që të shihte askeseushmërinë 
dhe mënyrat e informimit që zba-
tonte Bashkia Tiranë, për të infor-
muar publikun në raste kur kishte 
dëgjesa publike. Po ashtu dhe se sa 
i hapur ishte ky institucion për të 
informuar publikun, kur kishte in-
vestime të reja publike që preknin 
mjedisin dhe jo vetëm. Takimi 
përmbyllës u zhvillua në ambientet 
e Hotel Tirana Internacional, ku 
morën pjesë përfaqësues nga orga-
nizata të ndryshme mjedisore, për-

faqësues nga Agjencia Kombëtare 
e Mjedisit dhe Bashkia Tiranë. 
Referatet/ Ky takim shërbeu për 
të njohur të pranishmit me gjet-
jet e këtij raporti në lidhje me 
informimin publik nga Bashkia 
Tiranë. I pari që mori fjalën ishte 
Z. Xhemal Mato drejtor i Qendra 
“Grupimi Ekolëvizja”, i cili ishte 
dhe në rolin e moderatorit. Mato 
bëri një përmbledhje të këtij rapor-
ti, ku tregoi se ligjet e mjedisit janë 
të reja dhe nuk njihen as nga ata që 
i nxjerrin dhe nuk i zbatojnë, pub-
liku nuk i përdor si një armë për 
të mbrojtur mjedisin.  Kjo sipas tij 
është një problem pasi duhet bërë 
më shumë në informim të publikut 
për ligjet e reja mjedisore. Kjo pasi 
mjedisi po shkatërrohet dhe një 
prej problemeve është mos njohja 
dhe më pas moszbatimi i ligjeve të 
reja mjedisore.  Më pas përfaqësue-
si i Bashkisë Tiranë z. Denis Dedej, 
Drejtori i Drejtorisë së Informa-
cionit Bashkia Tiranë. Sipas tij 
eksperienca fantastike në këto dy 
vite ka qenë e pjesa e vendimmar-

rjes nga publiku. Projekti i sheshit 
Skënderbej ka pasur 24 dëgjesa 
dhe të gjitha mendimet që janë 
thënë nga ekspertet janë dëgjuar 
dhe reflektuar në projekt. Sipas 
Dedejt zbatimi i ligjit për njoftim 
dhe konsultim publik ka qenë në 
nivele të larta. Bashkia Tiranë ka 
dhënë informacion për çdo fazë 
dhe organizim të debateve publike. 
Plani i përgjithshëm ka qenë një 
tjetër eksperiencë ku janë marrë 
mendime të ndryshme nga grupe 
ekspertësh.  Mënyrat e informim-
it që ka përdorur bashkia Tiranë 
për sigurimin e pjesëmarrjes kanë 
qenë: dërgimi i informacionit më 
postë, njoftime tek stendat e Bash-
kisë, media lokale. Pas prezantimit 
nga Denis Dedej, një tjetër referues 
ishte dhe Drejtori i Agjencisë Kom-
bëtarë të Mjedisit, Julian Beqiri. 
Sipas tij institucioni që ai drejton 
për sa i përket të gjithë procedurës 
së punës dhe pjesëmarrjes bazohet 
në ligj, ka kanale komunikimi dhe 
prezantohet e gjithë dosja e ap-
likantit dhe japin informacione me 

shumë seç duhet. Deformimi urban 
që ka ndodh në zonat industriale 
ka sjell ndërtime pa leje dhe aty ka 
fabrikë të viteve 90. Nëse një inves-
titor e ka privatizuar ndodh që të 
këtë një sërë problematikash. Sipas 
Drejtorit Julian Beqiraj tashmë një 
leje ndërtimi ka 30 faqe dhe jo si 
më parë ku pa pasur vetëm dy faqe. 
Tashmë është më e lehtë për të 
kontrolluar një leje mjedisore pasi 
jepen shumë informacione për 
të. Më pas ai tha se konsultimet 
publike jo gjithmonë kanë ecur 
siç duhet, pasi ka pasur raste ku 
janë shoqëruar me probleme. Në 
fund referoi znj. Alisa Peçi, koor-
dinatore e Ekolëvizja. Peçi tregoi 
të gjithë raportin ku evidentoi se 
Bashkia e Tiranës zbaton legjisla-
cionin horizontal, por ka nevojë 
për disa përmirësime: si përdorimi 
më i madh i medias për informim 
më të gjerë të publikut mbi dëgje-
sat publike, përditësimi i faqes së 
Bashkisë së Tiranës (tek programi 
i Transparencës, konsultimi pub-
lik)  etj. 
Diskutim/ Pas referimeve pati di-
skutime mes të ftuarve ku u shpre-
hen disa problematika. Specialisti 
i mjedisit Agron Lamko u shpreh 
se nuk zbatohen ligjet, sidomos 
ato mjedisore dhe institucionet 
janë fiktive.  Por për përfaqësues-
in e Bashkisë zotin Dedej realiteti 
ishte shumë ndryshe. Ai tha se 
ligjet zbatohen dhe për këtë mori 
një shembull ku tregoi se janë 
gjobitur disa qytetarë që hidhnin 
mbetje në tokë dhe jo në kosh, 
pasi u kërkua që të hiqej koshi nga 
Ministria e Jashtme. Kjo gjë u bë 
për të ndërgjegjësuar njerëzit. Por 
sipas ekspertëve që morën pjesë 
në takim u shprehën se nuk është 
bërë informim sipas procedurave 
por bëhet për show.


