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Në Prrenjas kalon projekt-vendimi për mbetjet
Përgatiti: Ediola Terziu, Egnatia

P rej më se një viti Bash-
kia e Prrenjasit ishte 
futur në një ngërç për 
largimin e mbetjeve ur-

bane, për pastrimin e territorit të  
saj. Projekt vendimi  bllokohej 
në  këshillin bashkiak, ndërkohë 
që edhe në Prefekturë nuk fir-
mosej ky projekt vendim. 
Më së fundmi me dakordsinë e  
shumicës së këshilltarëve kalon 
ky projekt vendim.  
 
Kryebashkiakja Miranda Rira, e 
cila ndjek  dhe monitoron nga 
afër problemet e mjedisit në këtë 
bashki thotë për Egnatian se: 
“Këshilltarët socialistë prej tetë 
muajsh bllokonin projekt vendi-
min dhe kalimin e  projektit për 
kalimin e tenderit të pastrimit, 
duke  bllokuar gjithçka,po kësh-
tu edhe Prefektura e Elbasanit 
nuk kalonte  këtë projekt ligj. 
Mbeturinat u bënë gangrena 
kryesore e një qyteti me 10 mijë 
banorë.  
Megjithëse një nga këshilltarët 
thotë se ata janë pro mjedisit, 
por ka patur paqartësi në projekt 
dhe se tenderi duhej të ishte për 
tre vjet dhe jo për pesë vjet siç e 
kërkonte bashkia.  
Ndërkohë rezultati i votimit 
të projekt vendimit i cili kaloi: 

me 11 vota pro (LSI, PR, PD, 
BLD,etj) dhe 3 vota kundër (PS) 
Në çdo mbledhje të këshillit 
bashkiak  është diskutuar dhe 
trajtuar  problematika e mbeturi-
nave por  ndasitë politike  kri-
juan një mal me probleme. 
 
Sipas kryetarit të  Egnatia-s 
Agim Blloshmi: “Që nga zgjedh-
jet e 2015, ne ndjekim zhvillimet 
në të dyja bashkitë Librazhd dhe 
Prrenjas, për premtimet mjedis-
ore të kandidatëve fitues. Kemi 
ndjekur me vëmendje zhvillimet 
dhe pjesëmarrjet në mbledhjet 
e takimet e Këshillit Bashkiak. 
Madje duhet të theksojmë dhe 
takimet e bëra në këtë bashki 
ku janë diskutuar problemet e 

Dëgjesa e fundit Publike 
“Plani i Veprimit Tirana Qytet i Gjelbër”

Bashkia Tiranë

B ashkia Tiranë me 
mbështetjen e BERZH 
ka ndërmarrë hartimin 
e “Planit të Veprimit 

Tirana Qytet i Gjelbër” – ‘’Tira-
na Green City Action Plan’’, i cili 
vlerëson në mënyrë gjithëpërf-
shirëse prioritetet për zhvil-
limin e qëndrueshëm të qytetit 
në periudhën afatshkurtër dhe 
afatmesme. Ky plan përfshin 
të gjithë sektorët sipas qasjes 
së BERZH për Tranzicionin 
e Ekonomisë së Gjelbër, duke 
propozuar veprime konkrete, 
plane dhe udhërrëfyes që do të 
çojnë në arritjen efektive të rezu-
ltateve të matshme. 
Si pjesë shumë e rëndësishme e 
procesit të hartimit të këtij plani, 
Bashkia e Tiranës dëshiron t’iu 
ftojë në Dëgjesën e fundit Pub-
like për diskutimin e Planit, 

e cila do të zhvillohet Ditën e 
premte, dt. 09/03/2018, ora 09.30 
– 16:30, në ambientet e Hotel 
Tirana International.

Mbeturinat u bënë gangrena 
kryesore e një qyteti me 10 
mijë banorë. 

mbetjeve urbane, pyjeve, lumen-
jve dhe Parkut Kombëtar  dhe të 
bashkëpunimeve të mëtejshme.” 
Kjo është mundësuar nga REC 
Shqipëri, në kuadër të Programit 
SENIOR-II, me financim të Am-
basadës Suedeze. 
Egnatia,përmes REC Shqipëri do 
të vazhdojë dhe ndjek çdo pjesë 
të  problemeve mjedisore, si në 
Prrenjas ashtu edhe ne Librazhd. 
Probleme janë dhe vend grum-
bullimet ne Librazhd, ku reshjet 
i dërgojnë në Lumin Shkumbin, 
lokalet që hedhin mbetjet në 
shtretërit e lumenjve.

 
Objektivat strategjikë të PVQGJ-së 
 
U vendosën njëmbëdhjetë objektiva Strategjikë të 
qytetit të gjelbër duke ju përmbajtur pesë temave 
në vijim për përmbushjen e Vizionit të Qyteteve të 
Gjelbra: 
1. Lëvizshmëria e qëndrueshme. 
2. Hapësirat e gjelbra & Biodiversiteti 
3. Energjia e Qëndrueshme 
4. Menaxhimi i burimeve
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N jë nga shqetësimet 
aktuale për pjesën e 
mjedisit është ndër-
timi i HEC-eve në 

Shqipëri.
 
Ekspertë të Mjedisit, në lidhje 
me ndërtimin e HEC-eve kanë 
thënë se Vlerësimi i Ndikimit 
në Mjedis nuk ka arritur kurrë 
që ta ndaloj një investim. Janë 
shprehur se: “Ne kemi moni-
toruar disa nga dokumentat për 
informimin publik dhe shumica 
nuk e kanë fare dhe disa e kanë 
fallco, domethënë aty vendosin 
emra që nuk ekzistojnë”. Sot 
diskutohen rreth 350 HEC-e dhe 
në total janë 437 HEC-e. Më tej 
kanë shtuar se: “Nga monitorimi 
që kanë bërë shoqatat është kon-
statuar që ka mungesë të kon-
trollin të tyre”. 
Së fundmi është ngritur si prob-
lematikë ndërtimi i HEC-eve në 
Osum. 
Shoqata Grupimi “Ekolëvizja” 
ka intervistuar Blerina Ago nga 
Shoqata “Albania Rafting Group”, 
për mbrojtjen e kanioneve nga 
HEC-et. 

Çfarë mësuam nga HEC-et në Kanionet e Osumit?
Përgatiti: Klara Leka, Ekolëvizja 

Për herë të parë Mjedisi bëhet 
faktor kryesor në ndalimin e 
HEC-eve, si pasojë e dëmtimeve 
që ato shkaktojnë

Si u njoh shoqata juaj me 
këtë projekt dhe si vepruat? 
Disa ditë më parë kemi marë 
indicie (nga banorë e zonës që 
kishin pare vendosjen e tubave 
të HEC-eve) se vazhdonte të 
ekzistonte një kontratë konçe-
sionare për ndërtimin tre 
HEC-eve mbi Kanionet e Osu-
mit, konkretisht Biga1, Bigas 2 
dhe Veleshnje.  
Kjo kontratë është lidhur në 
vitin 2013 ndërmjet Ministrisë 
së Energjetikës dhe një kom-
panie, më pas janë ezauruar të 
gjitha rrugët ligjore duke bërë 
të mundur marrjen e lejeve 
përkatëse si dhe në përfun-
dim në 2016 është miratuar 
nga KKT (Këshilli Kombëtar i 

Territorit). 
Ndodhur në këto rrethana, 
kompania ndërtuese ka fillu-
ar punimet mbi Kanionet e 
Osumit, këtë fakt e vërtetojnë 
tubat që vazhdojnë të ndod-
hen në zonë. Këto tuba do të 
shërbejnë për thithjen e ujit 
nga Ujvara, në mënyrë që të 
përpunohen për prodhimin e 
energjisë. 
Reagimi jonë si Federatë ka 
qënë i menjëhershëm, pasi siç 
edhe e theksuam më sipër kjo 
Zonë është në listën e Zonave 
të Mbrojtura, në statusin e 
Monumentit të Natyrës e 
përcaktuar me VKM-në e vitit 
2002, por fatkeqësisht nuk 
janë përcaktuar saktë kordi-
natat duke i lënë një shteg të 
hapur abuzimeve ndaj saj. 
Si fillim kemi nisur një ankesë 
në portalin online të vënë në 
dispozicion nga qeveria. Pasi 
kemi realizuar takimet me 
autoritetet kemi kontaktuar 
me mbështetësit tanë. Pas disa 
ditësh lajmi është bërë publik 
nga Top Channel.  
Më pas ka pasur reagime 
nga media dhe emisione të 
ndryshme me temën “Mbro 
Kanionet e Osumit”, duke 
përfshirë emisionin “Opinion” 
etj. 
 
Çfarë dëmesh do të sillnin 
këto HEC-e? 
Kanionet e Osumit janë kan-
ionet më të mëdha lumore 
në Shqipëri. Ato gjenden në 

rajonin jugor të Republikës 
së Shqipërisë, përkatësisht 
në Qarkun e Beratit. Pamjet 
mbresëlënëse të natyrës në 
këtë kanion e bëjnë atë një 
nga më tërheqësit në rajonin e 
Ballkanit dhe më gjerë. 
Efektet në ndërtimin e HEC-
eve janë gjithëpërfshirëse. 
HEC-et kanë pasoja shumë të 
rënda në ndotjen e mjedisit, 
për më tepër kur flasim për 
ndërtimin e tyre mbi zona të 
mbrojtura, gjithashtu kanë nd-
ikim shumë negative në zhvil-
limin e turizimit, e cila është 
një nga hallkat kryesore për 
zhvillimin e ekonomisë dhe 
punësimin e të rinjve. 
Nuk mund të kërkojmë integ-
rimin në Evropë ndërkohë që 
imazhi i vendit është cënuar 
me veprime të tilla autode-
struktive. 

Banorët e vendeve përreth 
janë më të prekurit nga kjo sit-
uatë, pasi vendosja gjeografike 
e këtyre HEC-eve, sipas 
deklaratave të ekspertëve të 
kësaj fushe, nuk është aspak e 
favorshme. Ndërtimi i HEC-
eve është një kërcënim serioz 

për shkatërrimin e biodiversi-
tetit.  
Shkatërimi i kanioneve prek 
Shqiptarët edhe më gjerë, 
duke qënë se vitet e fundit 
është bërë destinacion turistik 
botëror. Dëmet që shkakto-
jnë ndërtimet e HEC-eve janë 
ta pakthyeshme dhe të pari-
parueshme. 
Turizmi aventurë, në natyrë, 
agroturizmi është një nga 
burimet kryesore për integ-
rimin e shoqërisë në ekonomi 
dhe kulturë. Në rrethet e 
vogla, siç janë zonat përreth, 
mundësitë e punësimit janë të 
ulëta. Kjo shkakton emigra-
cion të madh sidomos të të 
rinjve. 
Duke mbrojtur kanionet 
banorët e zonës sigurojnë 
jetesën, njëkohësisht shijojnë 
edhe bukuritë dhe sportet e 
pafundme që kanionet ju ofro-
jnë.
 
Reagimi i kryeminstrit 
Për këtë çështje ka reaguar edhe 
kryeministri i vendit, z. Edi 
Rama duke thënë se qëkur është 
kryer procedura ligjore e mi-
ratimi i lejes së dhënë nga qeve-
ria e mëparshme dhe në mo-
mentin që u mor sinjali se diçka 
nuk shkonte, Ministri i Turizmit 
dhe Mjedisit Blendi Klosi nisi 
hetimin administrativ të lejes 
mjedisore. Rezultati ishte një 
fabrikim kriminal me koordinata 
të manipuluara, të cilët do çohen 
në prokurori dhe procedura do 

të anullohet. 
 
Shoqata jonë vazhdimisht mon-
itoron çështje të cilat shkatër-
rojnë mjedisin dhe në këtë rast 
është duke monitoruar çështje 
e HEC-eve në Osum, se si do e 
zgjidhi qeveria këtë problem.
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Sinjal is t ika rrugore,  vendi ynë në kërkim të s tandardeve 
Nga:Bujana Xhindoli,Milieukontakt

S injalistika rrugore, ashtu si 
gjithë standardet e tjera të 
rrugëve kombëtare, krye-
sore dhe dytësore është po 

aq e rëndësishme, pasi mungesa 
e tyre bën që jeta jonë të jetë në 
rrezik. Është një nga zërat e fun-
dit që plotësohet përgjatë fazës së 
zbatimit të projektit të ndërtimit, 
por si gjithë elementët e tjerë të 
rrugës kërkon mirëmbajtje gjatë 
gjithë jetëgjatësisë dhe vlefshmërisë 
së përdorimit të një aksi rrugor të 
caktuar.  
 
Si dhe sa mjedisor kanë qenë 
ndërtuesit e rrugëve kryesore 
dhe atyre dytësore në Shqipëri, 
ngelet një çështje për t’u disku-
tuar, por çfarë sigurie ofrojnë 
për këmbësorët dhe drejtuesit e 
makinave sinjalistika në rrugët 
tona? 
Në Shqipëri (sipas INSTAT) në 
janar të vitit 2017 numri i aksi-
denteve ishte 158 dhe në dhjetor 
235. Numri më i madh i aksi-
denteve është regjistruar përgjatë 
muajve të verës, ku në muajin 
korrik janë regjistruar 277 aksi-
dente. Arsyet e këtyre aksidenteve, 
lëndime apo me raste edhe vdekje, 
janë përcaktuar si pasojë e sjelljes 
së drejtuesit të mjetit, ku numri më 
i madh i personave të lënduar kanë 
qenë meshkuj.  
 
Sipas Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë më shumë se 1.2 
milion njerëz vdesin nga përplasjet 
në rrugë çdo vit, 50 milion njerëz 
kanë pësuar dëmtime serioze dhe 
gjysma e viktimave janë këmbësor, 
ose çiklistë. Përdorimi i rripave të 
sigurimit, redukton rrezikun për 
vdekje gjatë goditjeve, përdorimi 
i helmetave redukton dëmtimet 

serioze deri në masën 45%. Kosto 
të vogla dhe masa inxhinerike 
shpëtojnë jetë të tëra njerëzish. Kjo 
është ajo që kërkojnë qytetarët, 
teksa marrim pjesë në bisedat mes 
tyre: “më shumë siguri rrugore, më 
tepër semaforë dhe masa të rrepta 
për drejtuesit e makinave në raste 
mosrespektimi të rregullave dhe 
sinjalistikës rrugore”. 
 
Përmirësime shihen vetëm në zonat 
që janë afër qendrës së Tiranës. Me 
investimet e premtuar në përmirë-
simin dhe menaxhimin e akseve 
rrugore në Shqipëri, ndoshta mund 
të shohim ndryshime përsa i përket 
sinjalistikës horizontale dhe asaj 
vertikale.  

Ndërgjegjësimi mbetet utopi 
nëse nuk gjen gjithë kushtet 
e favorshme për të zbatuar 
elementët e sigurisë rrugore.

Çdo vit, data 19 nëntor është fil-
limi i javës së sigurisë rrugore, në 
përkujtim të aksidenteve rrugore. 
Shqipëria mbetet ende mbrapa 
standardeve të nevojshme përsa i 

përket sigurisë rrugore dhe paran-
dalimit të aksidenteve. Vizitorët e 
huaj e kanë mjaft të vështirë tek-
sa marrin nisma individuale për 
të eksploruar jugun apo veriun e 
Shqipërisë. Nëse s’kanë një guidë 
shqiptare, ata domosdoshmërish 
duhet të pyesin kalimtarët e rastit 
për të shkuar drejt destinacionit të 
synuar. 
 
Agjencia Turistike World Nomads, 
në lidhje me sigurinë rrugore citon: 
“Është paksa e frikshme të ngasësh 
në autostradën shqiptare, nëse nuk 
je mësuar të organizosh rrëmujën. 
Policët mund të të ndalin për arsye 
të ndryshme, kafshët fare padashur 
mund të dalin para makinës tënde. 

Natën, dalja nga makina jashtë 
zonave urbane nuk rekomandohet, 
për shkak të errësirës së madhe. 
Është shumë e zakonshme që sema-
forët dhe sinjalet janë jo të rregullt 

në pjesët rurale të Shqipërisë. Nëse 
hasni ndonjë gropë e madhe në 
rrugë, si pasojë e shirave të rrëm-
byeshëm apo dëmtimeve të tjera, 
duhet të jeni të përgatitur të keni 
me vete çikrik apo ndonjë gomë 
rezervë, pasi s’ka asnjë sistem kom-
bëtar për rimëkëmbjen e autom-
jeteve...” 
 
Entet kryesore që rregullojnë dhe 
zbatojnë vendosjen e gjithë sinjal-
istikës së nevojshme, për të ofruar 
lëvizje të sigurt, edhe në ato raste 
kur e ofrojnë këtë, ajo ose dëmtohet 
apo zhduket fare dhe, askush nuk 
paguan për dëmin e kryer. Ka pasur 
raste shumë të rralla për penal-
izim të personave që kanë dëmtuar 
sinjalistikën rrugore apo elementë 
të tjerë plotësuese, si pemë, karrex-
hata etj. Ndoshta ka ardhur koha, 
ku dëmtuesi ashtu si edhe ndotë-
si paguan për atë që bën. Duke 
vendosur gjobë për dëmtuesin e 
sinjalistikës rrugore, do të zbuten 
gjithashtu rastet e aksidenteve të 
drejtuesve të mjeteve dhe këm-
bësorëve. Nëse vendet e zhvilluara, 
si Londra kanë filluar testimin e 
sinjalistikës rrugore inteligjente, 
ku sinjalistika është njësh me as-
faltin, me ndriçim led, rezistente 
ndaj peshave të rënda; në vendin 
tonë shihen mungesa të theksuara 
të sinjalistikës jo vetëm në rrugë 
dytësore qytetase, apo rurale por 
edhe në rrugë kryesore. Mungesa 
e kësaj sinjalistike është pranuar 
zyrtarisht si një ndër shkaqet krye-
sore të aksidenteve dhe orientimit 
të keq të drejtuesit të makinave. 
Ndërgjegjësimi mbetet utopi nëse 
nuk gjen gjithë kushtet e favorshme 
për të zbatuar elementët e sigurisë 
rrugore. Nxënësit e shkollave, apo 
kopshteve i njohin sinjalet kryesore 
për lëvizur të sigurt, por ç’mund 
të bëjnë kur këto sinjale janë në 
kushtet optimale?

Kujdesuni për Natyrën sepse edhe ajo do kujdeset për ne!
Nga: Ecovolis

L iqenet shqiptare një 
ditë do të jenë të 
pastër, të kthjellët, të 
rrethuar nga njerëz 

që i duan. Duhet të kujde-
semi për to çdo ditë, duke i 
pastruar dhe duke i mbrojtur 
nga mbetjet, HEC-et dhe çdo 
dëmtim tjetër të jashtëm që do 
i shkatërroj ato përgjithmonë. 
 
Natyra i krijoi për ti dhënë 
dashurinë e saj njerëzve, ne 

duhet ti tregojmë dashurinë 
natyrës duke i ruajtur ato. 
Mbushe jetën me veprim. Mos 
prit që gjërat të ndodhin vetë, 
por bëji që të ndodhin! Ndër-

to të ardhmen tënde, krijo 
shpresën tënde. 
 
Kujdesuni për Natyrën miq, 
sepse edhe ajo do kujdeset për 
ne!
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Nga: Forumi i Mendimit të Lirë

E dhe pse koshat janë 
vetëm pak metra më 
tutje, ka ende njerëz 
që pasi kanë konsu-

muar ushqimin, mbeturinat e 
prodhuara i flakin ku të dëshi-
rojnë. Një mungesë e dukshme 
edukate qytetare dhe një 
ndotje e pafalshme e mjedisit. 
Pamje skandaloze për mjedis-
in tonë të përbashkët. 

Tirana ndotet pa mëshirë nga qytetarët

Mbeturinat zaptojnë trotu-
aret. 
Nuk ndalet ndotja në 
kryeqytet. Mbeturinat nuk 
hidhen brenda në kazanë, por 
lihen pranë tyre. Çka bën që 
më pas ato të “vërshojnë” duke 
zaptuar trotuarin, gjë e cila 
vështirëson kalimin. 

Mbeturinat “derdhen” nga 
kazanët. 
Në pjesën më të madhe duhet 
pranuar se nisma e ndarjes 
së diferencuar të mbetjeve në 
burim ka dështuar në Tiranë. 
Pamjet e mëposhtme janë të 
zakonshme në çdo rrugë dhe 
lagje ku janë vendosur kazanët 

e destinuar për të hedhur 
mbetjet në mënyrë të diferen-
cuar. Mbeturinat lihen anash 
dhe sipër kazanëve duke ndo-
tur mjedisin në mënyrë skan-
daloze. 
 
Parku kombëtar i Dajtit ndo-
tet pa mëshirë. 
Gjithashtu edhe parku kom-
bëtar i Dajtit është i ndotur. 
Automjetet që kalojnë përgjatë 
rrugës së tij, flakin mbeturinat 
në mënyrë të papërgjegjshme.

Kryeministri reagon ndaj guroreve
Nga: Ekolëvizja

N ë ligjin Nr.10431, 
datë 9.6.2011, 
“Për mbrojt-
jen e mjedisit”, 

mbështetur në parimin 
“Ndotësi paguan”, përcak-
tohet zhdëmtimi i të gjithë 
dëmit që i shkaktohet mje-
disit dhe rehabilitimi i mje-
disit. 
 
Kryeministri z. Edi Rama 
reagon duke thënë se të 
gjithë ata që kanë shkaktuar 
dëme do të përgjigjen për-
para ligjit dhe përpara shte-
tit dhe që duhet të riparojnë 
të gjitha dëmet.  
“Në gurore do të punojnë 
vetëm kompanitë që kanë 
të gjithë standardet e log-
jistikës, që nga makineritë, 
të garantojnë që gjatë punës 
të mos bëhet tym, deri tek 
çdo pjesë e logjistikës dhe 
e financave që garantojnë 
se puna bëhet me sistem 

dhe se nga njëra anë ti merr 
gurë, se të takon në bazë të 
licencës e në bazë të kon-
tratës, nga ana tjetër, ti 
duhet të mbjellësh pemë. 
Nga njëra anë, ti operon, 
nga ana tjetër, ti duhet të 
rehabilitosh. Ky parim do të 
vendoset dhe Policia e Shte-
tit do të jetë pjesë e gjithë 
këtij procesi”. 
 
Gjithashtu, Agjencia Kom-
bëtare e Burimeve Natyrore 
do të fillojë me rehabilitimin 

e faqes së malit në Krujë. 
 

Mesazhi i kryeministrit 
për të gjithë shfrytëzue-
sit e guroreve në Qarkun 
e Beratit dhe në të gjithë 
Shqipërinë: “Nëse doni të 
vazhdoni të bëni biznes, 
duhet t’i nënshtroheni lig-
jit dhe t’i nënshtroheni të 
gjitha kushteve të kontratës 
mes jush dhe qeverisë, që 
përfaqëson në këtë rast in-
teresin e popullit”.



Gazeta e rrjetit ECIM

Organizatat e rrjetit ECIM (Ekosistemi i Komunikimit-Informimit Mjedisor)

Përshtati: Klara Leka, Ekolëvizja

E kspozimi i lartë dhe 
ndjeshmëria e rendit 
Shqipërinë si vendi 
më i prekshëm nga 

ndryshimet klimatike në rajon. 
Sidoqoftë, secili prej vendeve 
përballet me sfidat e veta për 
ndryshimet klimatike me poli-
tikën dhe paqëndrueshmërinë 
ekonomike, ndryshimet de-
mografike dhe kapacitetet e 
kufizuara institucionale. Ndry-
shimet klimatike në Ballk-
anin Perëndimor, pasqyrojnë 
vështirësinë e këtyre sfidave dhe 
kohën relativisht të shkurtër që 
vendet kanë pasur për të bërë 
përparim. Planet individuale 
të përshtatjes për vendin dhe 
Plani i Veprimit për Strukturën 
e Ndryshimeve Klimatike në 
Evropën Juglindore janë fillimet 
premtuese dhe pjesëmarrja në 
Institucionin Global të Mjedis-
it, Arka Dinarike dhe Evropa e 
Ballkanit dhe Procesi i Stabilizim 
Asociimit janë dëshmi të mëte-
jshme të progresit. 
Një strategji rajonale për me-
naxhimin e burimeve ujore 
duket të jetë çelësi i përshtatjes 
së suksesshme të ndryshimeve 
klimatike në Ballkanin Perën-
dimor. Burimet ujore në rajon 
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kanë një ekspozim të lartë dhe 
ndjeshmëri ndaj ndryshimeve 
klimatike, sektorët e bujqësisë 
dhe të energjisë janë të lidhura 
ngushtë me sektorin e ujit. Me 
kaq shumë pellgje ndërkufitare 
të lumenjve dhe liqeneve, vendet 
e rajonit kanë shansin më të mirë 
për të menaxhuar burimet e tyre 
ujore në mënyrë bashkëpunuese, 
qoftë përmes një marrëveshjeje 
ekzistuese ose një të re, ose një 
sërë përpjekjesh dypalëshe. 
 
Politika e BE-së në ndryshimet 
klimatike 
Politika aktuale e ndryshimeve 
klimatike në BE paraqet një 
strategji të kërkuar dhe të ven-
dosur në luftën kundër ndryshi-
meve klimatike. Bazohet në Ac-
quis ommunautaire, në fushat e 
veprimit klimatik dhe mbrojtjes 
së shtresës së ozonit që përbëjnë 

disa grupe legjislative të lidhura 
me klimën. 
Një nga objektivat e mbrojtjes së 
klimës në botë, të caktuara për 
vitin 2020 është vendosur nga 
BE për të arritur qëllimin e uljes 
së emetimeve të gazrave serrë 
prej 20% mbi nivelet parain-
dustriale (1990). Për vitin 2030, 
kuadri i politikës së BE-së bazo-
het në përpjekjet e vazhdueshme 
për vitin 2020 dhe klimën edhe 
më të rreptë, si dhe objektivat 
më të gjera të sektorit të energ-
jisë të miratuara në tetor 2014, 
veçanërisht: 
• Të paktën 40% ulje në eme-
timet e GHG (nga nivelet e 
1990); 
• Të paktën 27% të aksioneve për 
energjinë e rinovueshme në kon-
sumin final bruto të energjisë; 
• Të paktën 30% përmirësim në 
efikasitetin e energjisë. 

Komisioni Evropian ka mirat-
uar një strategji të BE-së për 
përshtatjen ndaj ndryshimeve 
klimatike me qëllim krijimin e 
një klime më të qëndrueshme në 
Evropë (2013). Veprimi klimatik 
udhëhiqet globalisht nga Mar-
rëveshja e Parisit (2016). 
  
Menaxhimi i përmbytjeve 
Mbrojtja aktuale e vërshimeve 
në pellgjet e lumenjve të Ball-
kanit Perëndimor është e pam-
jaftueshme për menaxhimin 
efektiv të përmbytjeve për shumë 
arsye, duke përfshirë: 
• infrastrukturën e papër-
shtatshme, 
• mirëmbajtjen e dobët, 
• mungesën e koordinimit të 
monitorimit të pellgjeve, 
• parashikimit dhe 
• sistemeve paralajmëruese etj. 
Ngjarjet katastrofike me përm-
bytje ndodhën në rajon gjatë 
vitit 2014, të cilat edhe njëherë 
theksuan dhe ngritën çështjen e 
rëndësisë së aktiviteteve urgjente 
që nevojiten për të zhvilluar një 
zgjidhje të integruar. 
 
Burimi: Raporti final, nëntor 2017, 
“STRATEGJIA RAJONALE PËR HIDRO-
CENTRALET E QËNDRUESHME NË 
BALLKANIN PERËNDIMOR”.

Efektet në menaxhimin e përmbytjeve dhe hidrocentraleve

Konkurs me vizatime dhe fotografi  mjedisore
Përgatiti: Shoqata Egnatia

S hoqata “Egnatia” si 
pjesë e Rrjetit “EC-
IM”,organizon konkur-
sin e vizatimeve dhe 

fotografive mjedisore kushtuar 
mbrojtjes së mjedisit në Li-
brazhd dhe Përrenjas. Fton të 
gjithë të rinj e të reja që dinë 
të pikturojnë dhe të fotografo-
jnë, të përfshihen në konkur-
sin mjedisor. 
 

Ftohen të gjitha gjimnazet 
(12) në të dyja Bashkitë Li-
brazhd dhe Përrenjas, studentë 
kushdo që ka një lajm mjedi-

sor të bëhen pjesë e konkursit 
që do të zhvillohet në qendrën 
kulturore të Librazhdit, në 20 
mars 2018. Për fituesit do të 

ketë çmime (aparat fotografik, 
telefon, tablet, laptop). 
Konkursi organizohet në 
kuadër të programit SE-
NiOR-II, i zbatuar nga REC 
Shqipëri me mbështetjen e 
Qeverisë Suedeze. 
Për më shumë mund të kon-
taktoni në www.shoqataegna-
tia.al/email: shoqata_egnatia@
yahoo.com ose në inbox Face-
book, si dhe pranë zyrave të 
shoqatës Egnatias Librazhd.


