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A di gjë qeveria se çfarë po bëhet në Jalë?
Përgatiti: Ekolëvizja

F shati turistik Jali, në Hi-
marë është kthyer në një 
kantier ndërtimi me pre-
tendimin e zhvillimit të 

turizmit. Shkëmbinjtë e bregdetit 
janë gërryer, makineri të tëra mar-
rin rërë nga deti, gjithashtu janë të 
instaluara betoniere gjigante. Në re-
alitet këto po e dëmtojnë turizmin, 
edhe në këtë perlë të vendit tonë. 
 
Janë dy ligje të vendosura nga vet 
shteti “Nuk lejohet ndërtimi më 
afër se 100 metra nga bregdeti” 
dhe “Nuk lejohet të merret rëra e 
plazhit pë tu përdorur për ndër-
tim”.  
Të dyja këto ligje po shkelen hapur, 
në ditën me diell  në Jalë (siç shihet 
qartë në këto foto të marra pak ditë 
më parë). 
 
Përveç këtyre, Ligji Nr. 93/2015, 
PËR TURIZMIN 
Neni 29 
Mbrojtja, ruajtja, përdorimi dhe 

Stacioni i ri Mareografik mbi të dhënat e bregdetit shqiptar
Burimi: Autoriteti Shtetëror për 
Informacionin Gjeohapësinor

Autoriteti Shtetëror për 
Informacionin Gjeo-
hapësinor (ASIG), 
i ngarkuar nga ligji 

nr.72/2012, 
“Për organizimin dhe funksion-
imin e infrastrukturës kombëtare 
të informacionit gjeohapësinor në 
Republikën e Shqipërisë”, si au-
toritet përgjegjës për krijimin dhe 
mirëmbajtjen e Kornizës Referuese 
Gjeodezike Shqiptare ka hartuar 
projektin e Rrjetit Mareografik në 
Republikën e Shqipërisë. 
 
Në funksion të plotësimit të kësaj 
detyre ASIG ka filluar implemen-
timin e këtij projekti me vënien 
në funksionim të Mareografit në 
Kepin e Palit (Durrës), pas 25 
vitesh mungesë të informacionit 
mbi monitorimin e nivelit mesa-
tar të detit. Ky projekt po zbatohet 
në kuadër të ndihmës norvegjeze, 
nëpërmjet projektit ALNO-HIP, që 
ka si synim ndërtimin e dy sta-

zhvillimi i burimeve natyrore tur-
istike 
thotë se: 
3. Shfrytëzimi i burimeve natyrore 
si det, liqen, lumë apo brigjet e tyre 
duhet të bëhet në mënyrë të tillë që 
të mos dëmtojë apo shkatërrojë, në 
asnjë rast, karakteristikat e tyre dhe 
territorin buzë tyre.

cioneve mareografike në Durrës 
dhe Sarandë. Parashikohet që 
brenda muajit prill të këtij viti 
të vihet në funksionim edhe sta-
cioni i Sarandës. ASIG gjithashtu 
parashikon, që me fondet e vëna 
në dispozicion nga qeveria shqip-
tare, të ndërtojë dhe instalojë edhe 
dy stacione të tjera mareografike 
(Shëngjin dhe Orikum), e gjithë kjo 
në kuadrin e realizimit të projektit 
kombëtar të rrjeteve gjeodezike. 

Këto stacione do të përmbushin një 
boshllëk shumëvjeçar mbi të dhënat 
e nivelit të detit në bregdetin shqip-
tar, të domosdoshme si të dhëna 
bazë për krijimin e Referencës 

Gjeodezike Shqiptare. Gjithashtu të 
dhënat që do të gjenerohen, anal-
izohen dhe publikohen i shërbejnë 
plotësimit të kërkesave të shumë 
agjencive: institucione shtetërore, 
pushtetit vendor dhe ndërkom-
bëtare që merren me studimin e 
dinamikës së Bregdetit Shqiptar. 
Të dhënat nga mareografët e in-
staluar në vijën bregdetare do të 
transmetohen nëpërmjet një linje 
komunikimi direkt nga stacionet 
tek qendra e kontrollit pranë ASIG. 
Më pas këto të dhëna do t’iu nënsh-
trohen përpunimeve dhe analizave 
përkatëse për llogaritjen e nivelit 
mesatar të detit, LAT etj. të cilat do 
të publikohen nëpërmjet një shër-
bimi të dedikuar në faqen zyrtare të 
ASIG.

Vihet në funksionim Mareografi, 
pas 25 vitesh mungesë të informa-
cionit mbi monitorimin e nivelit 

mesatar të detit

 
A mund të quhet ky zhvillim turizmi?
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S ipas Ligjit Nr.10 465, datë 
29.9.2011, PËR SHËRBI-
MIN VETERINAR NË RE-
PUBLIKËN E SHQIPËRISË 

Neni 73 
3. Pronarët e kafshëve të shoqërimit 
detyrohen: 
e) të shmangin ndotjen e vendeve 
publike nga kafshët, si dhe të pas-
trojnë vendin pas defekimit, në rast 
ndotjeje. 
 
Pyetja është: “A i respektojmë ne 
rregullat apo ligjet të cilat janë 
detyrim ndaj pronarëve?” 
Kudo shohim keqtrajtim të kaf-
shëve, qen pa maskë mbrojtëse apo 
jashtëqitjet e tyre vend e pa vend. 
 
Në lidhje me këtë situatë kemi 
zhvilluar intervistë me z.Endri 
Haxhiraj - Ekspert në shëndetin 
publik, sigurinë ushqimore dhe 
mjedisin, Msc Shëndet Publik 
Veterinar 
 
Aktualisht si është situata?  
Kafshët shtëpiake e veçanërisht 
qentë, para viteve ’90 jetonin krye-
sisht në ambiente të hapura rurale. 
Me ndryshimet në lëvizjen e popul-
latës nga zonat rurale në ato urbane 
ka patur ndryshim edhe në pop-
ullatën e qenve. Kjo do të thotë se 
kanë ndodhur dy fenomene, rritje e 
numrit të qenve në zona të dendu-
ra banimi dhe bashkëjetesa e tyre 
me njeriun gjithnjë e më shumë në 
ambiente shtëpiake. Në vendin tonë 
ka dy kategori të qenve: qentë me 
pronarë të sjellë për shumë arsye 
duke përfshirë edhe stresin, qentë 
endacakë që origjinojnë nga brak-
tisja e njeriut. 

Tirana po ndyhet nga jashtëqitjet e qenve

të temperaturës dhe lagështisë. Po 
ashtu një femër askaridi e vetme 
mund të prodhojë më shumë se 
100,000 vezë/ditë. 
Sipas një studimi që kemi kryer 
në vitin 2009-2010 pranë Insti-
tutit të Sigurisë Ushqimore dhe 
Veterinarisë Tiranë, kemi gjetur 
disa agjentë infestues nga fecet e 
mbledhura në zonën e Parkut të 
Liqenit Artificial (pa përcaktuar 
nëse jashtëqitjet vinin nga qen me 
pronarë apo pa pronarë). Ne vlerë-
suam se ekzistonte një risk real se 
agjentët në jashtëqitjet e qenve, 
me anë të ujërave gjatë rrjedhjeve 
mund të kalonin në liqen duke nd-
ikuar negativisht në ekosistem dhe 
tërthorazi në shëndetin publik. 
 
Kush dhe si rrezikohet? 
Fekalet e kafshëve në tokë mund të 
kërcënojnë shëndetin e fëmijëve, 
e të rriturve që ruajnë fëmijët dhe 
pronarëve të kafshëve të tjera. 
Më të rrezikuarit janë fëmijët e 
vegjël të cilët bien në kontakt me 
dheun ose ujin e kontaminuar (di-
het se ata vendosin çdo gjë në gojë). 
Problemet shëndetësore variojnë 

tonë? 
Ndotësit nga mbetjet e kafshëve 
shtëpiake mund të merren nga 
rrëketë që formohen kur bie shi 
duke i drejtuar ato në lumenj dhe 
liqene, p.sh Lumi i Lanës dhe 
Liqeni Artificial. Kur ndotësit nga 
mbetjet e kafshëve hyjnë në një lum 
ose liqen, ndotja rritet më tej nga 
konsumi i oksigjenit ujor dhe nga 
çlirimi i amoniakut (në disa raste). 

Jashtëqitjet e qenve nuk përbëjnë vetëm 
ndotje vizive por edhe rrezik shëndetësor

Përgatiti: Klara Leka, Ekolëvizja

Niveli i ulët i oksigjenit i kombinu-
ar me amoniakun dhe temperaturat 
e ngrohta mund të çojë në vrasjen 
e peshqve dhe gjallesave të tjera 
të habitatit. Ndoshta më e rëndë-
sishmja është që mbetjet e kafshëve 
shtëpiake transportojnë sëmundje 
që e bën ujin jo të sigurt për tu larë 
ose për ta pirë. Studimet tregojnë se 
feçet e qenve janë një prej burimeve 
kryesore të bakterieve koliformë. 
 
Kryesisht sa qen ka të regjistruar 
në Tirane?  
Sipas një vlerësimi të kryer nga 
Bashkia Tiranë para disa viteve, 
deklarohej se në Tiranë ndodhen 
rreth 5000 qen por numri duket 
të jetë edhe më i lartë për shkak 
të mungesës së një numërim-reg-
jistrimi përfundimtar të kafshëve 
shtëpiake. 
 
Çfarë mund të bëhet? 
Parandalimi i krimbave tek kafshët 
shtëpiake dhe njerëzit mund të arri-
het duke ruajtur higjienë personale 

të mirë, duke eliminuar parazitët 
intestinal nga kafshët shtëpiake 
nëpërmjet dehelmintizimit dhe 
duke mos lënë fëmijët të kenë kon-
takt me mjedise të kontaminuara 
siç është kutia e defekimit të kaf-
shës p.sh., në rastin e maceve.  
Është e rëndësishme të pastrohen 
feçet e kafshës e kështu të evitohet 
përhapja e vezëve infektive në mje-
dis nëpërmjet shirave, mizave ose 
migrimit aktiv të larvave.   
Veterinerët mund të japin një 
shërbim të rëndësishëm publik 
duke rekomanduar ekzaminim të 
rregullt të fekaleve, duke siguruar 
trajtimet antihemintike në intervale 
të caktuara, duke këshilluar klientët 
për rreziqet e shëndetit publik dhe 
duke nënvijëzuar masat që duhen 
marrë. 
Kafshët mund të monitorohen 
nëpërmjet ekzaminimeve vjetore 
ose dyvjetore të feçeve dhe të traj-
tohet me antihelmintik të drejtuar 
ndaj nematodëve intestinal specifik. 

Për kafshët  që jetojnë në zona ku 
krimbat e zemrës (Dirofilaria im-
mitis) infeksioni është enzootik (in-
feksion i zonës së banimit), shumë 
nga parandaluesit e krimbave të 
zemrës janë gjithashtu efektiv ndaj 
parazitëve intestinal. 
Bashkia duhet të vendosë tabela në 
vendet publike për t’i rikujtuar pro-
narëve të tjerë të pastrojnë fekalet e 
kafshëve të tyre, rëndësinë e mbled-
hjes së fekaleve të qenit, paketimit 
dhe hedhjes së tyre në koshin e 
mbeturinave.

Mbetjet e kafshëve shtëpiake janë të 
dëmshme për njeriun dhe mjedisin
Prej disa vitesh vihet re ndotja 
vizive nga jashtëqitjet e qenve në 
rrugët e Tiranës. Pse ndodh kjo 
dhe cilat mund të jenë disa nga 
rreziqet që vijnë nga mbetjet e 
kafshëve? 
Përgjithësisht ekziston mendimi 
se kafshët janë përgjegjës për këtë 
fenomen, por Jo! Në fakt, përgjeg-
jës janë pronarët që për shkak të 
mungesës së informacionit mendo-
jnë se defekimi i qenve në ambiente 
publike është një proces normal. 
Nga ana tjetër, jashtëqitjet e qenve 
nuk përbëjnë vetëm ndotje vizive 
por edhe një rrezik shëndetësor. 
Vezët e krimbave çengel mund të 
zhvillojnë stadin e larvave infektive 
në tokë në më pak se 5 ditë ndërsa 
vezët e askaridit në 2 javë, në varësi 

që nga kruarje të lokalizuara të 
lëkurës deri në infeksione serioze 
bakteriale me ethe, marrje mendsh 
dhe diarre. Gjithashtu fëmijëve 
i tërhiqet shumë vëmendja nga 
kafshët shtëpiake çka bën që ata të 
jenë më të ekspozuar. 
Të rrezikuar janë pushuesit të cilët 
shtrihen në rërën e kontaminuar 
me larva, sikurse edhe fëmijët që 
luajnë në këto mjedise.  
Disa prej mundësive se si qentë 
dhe macet i marrin këto parazitë, 
viruse dhe bakterie janë nga feçet e 
tyre duke u hedhur mbi to, duke i 
shkelur (prekje translëkurore) dhe 
në raste të tjera duke ngrënë fekale 
(koprofagia). 
 
Si ndoten lumenjtë dhe liqenet 

Bashkia duhet të vendos tabela në 
vendet publike pë të rikujtuar pro-
narët që të pastrojnë fekalet e kaf-
shëve të tyre dhe ti hedhin në kosh.

Përdorni qese të 
biodegradueshme
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Nga: Magdalena Cara, Ekomjedisi

Q yteti ynë i bukur ku 
sapo ngrohet pak koha 
popullohen rrugët dhe 
bregu i detit, mbushen 

e stërmbushen kafenetë, pastiçeritë 
dhe restorantet. Xhiroja buzë detit 
ofron një pamje të këndshme kur 
shef detin dhe fillon mendon se 
ke të drejtë të thithësh këtë ajër 
të pastër që të detoksifikon nga 
ndotjet që merr nga pluhuri, gazet 
e makinave, djegia e paligjshme e 
plehrave, etj. Por kur i kthen kur-
rizin detit shef që dora njerëzore 
nuk ka patur pikë mëshire dhe e 
ka betonuar mizorisht rërën dhe 
hapësirën që duhet të ishte po aq 
relaksuese dhe çlodhëse. 
 
Aty janë ndërtuar pallate të 
stërmëdha, lokale mbi rërë, çadra 
me ngulje të përhershme, rrethime 
“si në mall të babait”, kova të zeza 
të mbushura me dhé në të cilat janë 
mbjellë palma apo bimë të tjera, 
thasë me rërë, hekura dhe betone 
si dallgëthyers, çdo gjë që e men-
don “pronari” i hapësirave pub-
like, por nuk është e dokumentuar 
asgjëkund.  
 
Ana tjetër e medaljes është qyte-
ti urban, aty ku banorët e qytet-
it kryejnë veprimtaritë e tyre të 

Durrësi, qyteti tjetër që u përmbyt

përditshme. Pas një nate me shi 
jeta vazhdon, duhet shkuar në 
punë, shkollë, kopësht, etj. Por kur 
uji vërshon nëpër rrugë përmbyt 
gjithçka në këmbë nuk ke asnjë 
mundësi vetëm të përdorësh një 
barkë, të marrësh makinën nëse ke 
fatin e mirë që nuk të është përm-
bytur e parkuar, mund të kesh 
fatin e keq të të fiket duke ecur në 
rrugët dytësore apo kryesore të 
qytetit ku lartësia e ujit arrin edhe 
40 cm. Në disa kryqëzime policia 
ndalon qarkullimin duke udhëzuar 
shoferët por në përgjithësi nuk 
jepet asnjë lajm për të kuptuar nëse 
je në gjendje të menaxhosh daljen 
tënde nga shtëpia për të dërguar 
fëmijën në shkollë apo për të vajtur 
në punë. 
 
Kaq e vështirë është kjo?  

Është një fenomen natyror, në 
vende të caktuara ndodh edhe më 
keq, por sot me këtë sofistikim të 
informacionit akoma nuk jemi në 
gjendje ta bëjmë publike për qytet-
arët nëse do të bëhet mësim apo 
jo, nëse kalohet në këmbë apo me 
makinë kjo apo ajo rrugë? Kush 
duhet ta bëjë këtë? Policia? Bash-
kia? Mediat private? 
 
Shtypi dhe TV sot jep këto lajme: 
Në Durrës, rrugët janë kthyer në 
lumenj. Kanalizimet pothuajse 
nuk funksionojnë dhe kjo gjendje 
përsëritet sa herë në këtë qytet ka 
reshje. 

Bashkia e Durrësit ka bërë shumë 
projekte në qytet, por asnjë prej 
tyre nuk ka zgjidhur çështjen e 
përmbytjeve. Edhe projekti më i 
fundit i kësaj bashkie, Veliera e 
famshme është përmbytur aq sa 
edhe kalimi i mjeteve është bërë i 
vështirë. 
Ndërsa në pjesët e tjera të Durrësit, 
lumenjtë nëpër rrugë u bënë 
pengesë edhe për nxënësit të mos 
shkojnë në shkollë. Mësimi edhe në 
Universitetin Aleksandër Moisiu 

Projektet e shumta të 
Durrësit nuk kanë zgjidhur 

çështjen e përmbytjeve
është pezulluar. Ndërsa nxënësit e 
shkollës në Porto Romano, mbetën 
brenda sepse uji rrethoi shkollën. 
 
Specialistët e ISHP komentojnë: 
Duket se këtë sezon do ketë akoma 
më shumë probleme me mushkon-
jat. Janë shtuar shumë habitatet pas 
përmbytjeve. 
 
Pritet të ketë shi edhe në ditët në 
vazhdim. Çfarë pritet të ndodhë me 
qytetarët e Durrësit mos flasim për 
autobuzat me turistë nga Kosova 
por edhe të tjerë që kanë planifi-
kuar të vizitojnë qytetin tonë?

Aplikimi ndër vite i teorisë së evolucionit

D epartamenti i Biolog-
jisë nё FSHN realizoi 
një cikël leksionesh 
në kuadër të Ditës së 

Darvinit. Kontributi ndër vite dhe 
aplikimi i teorisë së evolucionit 
me anë të përzgjedhjes natyrore në 
studimin e organizmave, u formu-
lua në mёnyrё të pavarur prej dy 
natyralistëve  anglezë, Carls Darvin 
dhe Alfred Uollas.  
 
Qëllimi i aktivitetit  ishte:  
së pari, njohja e statusit aktual të 

teorisë darviniane dhe ndryshimet 
që ajo ka pësuar nё ditët tona,  
së dyti, paraqitja e zbulimeve tё 
gjetura kohët e fundit ndёr rru-
azorё qё mbёshtesin evolucionin, 

sё treti, njohja e ndryshimeve kon-
ceptuale nё studimin dhe interpre-
timin e sjelljes,  
sё katёrti, njohja e mёnyrёs sё 
pёrdorimit  tё teorisё darvinane nё 

studimin e origjinёs sё kulturёs dhe 
tё gjuhёs tek njeriu.  
Nevoja e njohjes sё teorisё sё 
evolucionit lidhet edhe me lindjen 
e kreacionizmit si teori pseudosh-
kencore, dhe qёllimit pёr ta pёrf-
shirё atё nё kurrikulat shkollore. 
Njohja e thelluar e teorisё evolu-
cionare, do tё forcojё edukimin 
shkencor nё mjediset shkollore dhe 
ato universitare nё vijim. Realizimi 
i saj lipset tё formojё njё traditё tё 
vazhdueshme ku tё shprehet kon-
tributi nё vazhdim i teorisё evolu-
cionare.
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S tina e pranverës, stina e lu-
leve dhe gjelbërimi i tokës. 
Bujqësia është profesion i 
cili në Shqipëri ka punësuar 

afërsisht 45% të popullatës, punë-
sim i cili i shton prodhimit bruto 
të vendit 20% të vlerës totale. Për 
vitin 2016 rezultojnë të mbjella 418 
mijë hektarë tokë, nga këto 31 mijë 
hektarë me perime dhe kulturën 
e bostanit. Në vendin e parë për 
kultivimin e tokave bujqësore me 
këto kultura qëndron Fieri, duke 
ardhur me pas Elbasani dhe Korça. 
Perimet e kultivuara në sera për 
vitin 2016 në qarkun e Fierit rezu-
lton se janë mbjellë në 1183 ha dhe 
në Berat 926 ha. Logjistika e për-
dorur nga fermerët shqiptarë sipas 
Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvil-
limit Rural janë kryesisht mjetet e 
rënda punuese dhe transportuese. 
Asnjë informacion s’mund të gjesh 
për pjesën tjetër të logjistikës së 
mjeteve spërkatëse. Ndërkohë fer-
merët i përdorin plehrat kimike në 
çdo formë dhe mënyrë.  
 
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, 
këtë muaj orientoi 64 operatorët 
importues të plehrave kimike për 
standardet dhe kriteret e importi-
mit. Ky autoritet çon në vëmendjen 
e fermerëve mos blerjen e produk-
teve të paregjistruara, të pa çertifi-
kuara dhe pa udhëzues në gjuhën 
shqipe. Operatorët importues sipas 

Pesticidet po vrasin rreth 20% të popullsisë!

AKU-së janë në kontroll të përher-
shëm. Deri këtu duket se procesi 
funksionon sipas standardeve dhe 
normave të përcaktuara, për mbro-
jtjen e  shëndetit publik. Problemi 
fillon në momentin kur fermerë të 
ndryshëm blejnë plehrat kimike 
në farmacitë bujqësore, të cilat në 
më të shumtën e rasteve i marrin 
pa recetë, të lëshuar nga agronomi 
i zonës. Mos konsultimi me spe-
cialistin për përdorimin e plehrave 
të ndryshme kimike jo vetëm që 
mund të çoj në produktivitet të ulët 
prodhimin e fermerit apo dëmtim 
të bimëve, por çon gjithashtu në 
ndotjen e ajrit, ujit, tokës dhe shën-
detit. 
  
Vetë fermerët që kultivojnë 
prodhime perimore apo bostanore 
në serat me kapacitet të vogël në 

Nga:Bujana Xhindoli,Milieukontakt

Thelbësore është informimi i qytetarëve 
për procesin e ndjekur në dhënien e 
koncensionit të inceneratorit të Tiranës

Lushnje dhe Fier, pohojnë së pleh-
rat kimike i marrin pa recetë dhe 
konsultimet me agronomët janë 
shumë të rralla ose mungojnë fare. 
Gjithashtu, vetë bujqit pohojnë së 
vitet e fundit, personat që merren 
me kultivimin e serave, vuajnë nga 
sëmundje të ndryshme, si dhe është 
rritur numri i vdekjeve të grave në 
mosha të reja.  
 

Sipas Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë, për vitin 2015 në 
Shqipëri rastet e vdekjeve nga 
sëmundjet kancerogjene janë në 
masën 16% për të gjitha moshat 
dhe sekset, e dyta në listë pas së-
mundjeve kardiake e cila është në 
masën 59%.  
 
Sipas INSTAT sëmundjet tumorale 
po vrasin shqiptarët, ku për vitin 
2016 statistikat tregojnë se 15,8% e 
vdekjeve te popullsisë kanë ardhur 
si pasojë e tumoreve. 
 
Për të rritur sasinë dhe cilësinë 
e produkteve tona bujqësore 
agronomë të ndryshëm përkrahin 
përdorimin e plehrave organike dhe 
jo atyre kimike, ruajtjen e kultivatit 
të vjetër, pasi është mjaft rezistent 
ndaj sëmundjeve të ndryshme të 
bimëve, si edhe pjalmimin natyral. 
Vetëm kështu ne mund të ruajmë 
ekuilibrin natyror, biodiversitein, 
shëndetin e njeriut. 

Q endra mjedisore për 
Zhvillim, Edukim dhe 
Rrjetëzim (EDEN) 
ka filluar zbatimin e 

projektit “Tu japim ZË qytetarëve 
- stimulimi i pjesëmarrjes publike 
mjedisore në Tiranë”.  
Dy shtyllat kryesore mbi të cilat 
ndërtohet projekti janë zbatimi i 
legjislacionit ne fuqi dhe pjesëmar-
rja aktive e publikut, me një 
kohëzgjatje 12 mujore.  
 
Qëllimi kryesor lidhet me hulum-
timin dhe bërjen publike të procesit 
të ndjekur për dhënien e konce-
sionit për djegien e mbetjeve në 
Tiranë, si dhe stimulimi i reagimit 
të debatit publik, bazuar në analiza 
dhe informacione transparente.  
 
Tema e përzgjedhur për këtë pro-
jekt është shumë e prekshme dhe 
delikate, si dhe i takon jo vetëm 
qytetarëve të Tiranës, por gjithë 
popullatës në Shqipëri. Vendime të 

Stimulimi i pjesëmarrjes publike mjedisore në Tiranë
Përgatiti: Qendra EDEN

këtij niveli për ndërtimin e incen-
eratorit duhet të jenë të hapura, 
gjithëpërfshirëse për publikun dhe 
sa më transparente. Për të plotësu-
ar qëllimin kryesor të projektit një 
seri aktivitetesh pasojnë zbatimin 
që nga: hulumtimi dhe vigjilimi 
për dhënien e koncesionit, takime 
me banorët kryesisht me banorët 
në Kashar, takime me institucionet 
përgjegjëse, zhvillimin e tryezave 

advokuese për ballafaqimin e qytet-
arëve me vendimmarrësit etj.  
Projekti synon që të rritet trans-
parenca në proceset vendimmar-
rëse dhe të nxitet ndërgjegjësimi 
dhe roli  i publikut për të qenë sa 
më aktiv. Thelbësore për të arritur 
synimet e parashtruara do të jenë 
mobilizimi dhe informimi i qytet-
arëve për procesin e ndjekur në 
dhënien e koncesionit të incenera-

vendime të cilat lidhen me buxhe-
tin e shtetit.   
 
Qëndroni të përditësuar vazhdi-
misht me ne gjatë këtij 12 mujori 
për tu njohur me ecurinë e këtij 
projekti dhe për të qenë pjesëmar-
rës në aktivitet që zhvillohen, me 
punën e përbashkët për të respek-
tuar interesin publik dhe shtetin e 
së drejtës! 

torit të Tiranës si dhe ofrimin e një 
analize të plotë shumëdimensionale 
për fisibilitetin e investimit. Ndërg-
jegjësimi i vendimmarrësve, marrja 
e opinionit nga grupet e interesit të 
përfshira në këtë proces, reagimet 
dhe perceptimet e publikut, janë 
elemente thelbësore veçanërisht për 

“Tu japim ZË qytetarëve - stim-
ulimi i pjesëmarrjes publike mje-
disore në Tiranë” mbështetet nga 
projekti “Lëviz Albania” i cili është 
i financuar nga qeveria zvicerane 
përmes “Zyrës Zvicerane për Zhvil-
lim dhe Bashkëpunim-SDC”.

Mos konsultimi me specialistët për për-
dorimin e plehrave kimike çon në pro-
duktivitet të ulët, dëmtim të bimëve, 
ndotjen e ajrit, ujit, tokës dhe shëndetit



Gazeta e rrjetit ECIM

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

 Stafi: Xhemal Mato: Drejtor Ekzekutiv;   Alisa Peçi: Koordinatore projekti;   Klara Leka: Gazetare

Edhe një  tarracë t je tër  e  Gje lbër  në Tiranë

K y projekt është produkt 
i bashkëpunimit profe-
sional midis Bashkisë 
Tiranë dhe Fakultetit 

të Arkitekturës dhe Urbanistikës, 
Universiteti Politeknik i Tiranës. 
Zbatimi i projektit u mundësua nga 
bashkëfinancimi i Bashkisë Tiranë, 
Qendrës “Grupimi Ekolëvizja”, 
me mbështetjen e Programit të 
Granteve të Vogla (GEF), si dhe 
Shoqëria “Eurocol” sh.p.k. 
 
Ku u realizua Projekti? 
Projekti u realizua në tarracën 
e Fakultetit të Arkitekturës dhe 
Urbanistikës. Godina u përzgjodh 
bashkë me disa ndërtesa të tjera 
publike në zonën e 21-Dhjetorit, si 
një nga zonat me ajrin më të ndo-
tur në Tiranë, si pasojë e trafikut të 
rënduar. Zbatimi i projektit shërben 
për ndërgjegjësimin dhe edukimin 
e studentëve të Arkitekturës dhe 
Inxhinierisë së Ndërtimit lidhur me 
teknologjitë e gjelbra në zhvillim-
in e qyteteve. Edukimi i tyre do të 
bëhet jo vetëm nga zbatimi i kësaj 
teknologjie në mjediset e tarracës 
së Universitetit, por edhe nëpërm-
jet pjesëmarrjes së tyre aktive në 

hartimin dhe zbatimin e projektit. 
Të gjitha materialet e përdorura 
për zbatimin e tarracës së gjelbër 
gjenden në vendin tonë. Referuar 
informacioneve nga kompanitë e 
ndërtimit në vendin tonë, kostot e 
termoizolimit të tarracës me ma-
teriale të gjelbra, shtresë toke me 
bar dhe pemë, janë të përafërta me 
kostot e termoizolimit me materiale 
tradicionale si beton, polisterol dhe 
katrama. 
 
Përfitimet mjedisore 
- Përmirësimi i Efiçencës së Energ-
jisë së Ndërtesës duke funksionuar 
si shtresë mbrojtëse kundër fak-
torëve atmosferikë. 
- Përmirësimi i cilësisë së ajrit dhe 
reduktimi i smogut në zonën pranë 

godinës. 
- Krijimi i një barriere mbrojtëse 
nga përmbytjet dhe rrebeshët e 
shiut. 
- Përmirësimi estetik i ndërtesës 
dhe rritja e vlerës së saj. 
- Ndërgjegjësimi i të gjithë aktorëve 
për benefitet e aplikimit të tarra-
cave të gjelbra. 
- Përmirësimi i cilësisë së mjedisit 
në tërësi dhe i cilësisë së jetës së 
komunitetit. 
 
Çfarë synon ky projekt? 
- Do të shtohen hapësirat e gjelbra 
në qytet. 
- Kursimi 30% i energjisë për audi-
torët e fakultetit. 
- Trajnimi i 150 studentëve çdo vit 
mbi teknologjinë e gjelbër. 
- Krijimi i një modeli pilot për 
projektuesit dhe studentët. 
 

SMART-ROOM 
Smart-Room është një hapësirë 
fleksibël dhe polifunksionale e për-
shtatshme për aktivitetin universi-
tar. Kjo strukturë mundëson riku-
perimin e një hapësire tërheqëse të 
pashfrytëzuar të fakultetit. Struk-
tura është vendosur në tarracën 
e godinës së FAU dhe shfrytëzon 
peizazhin, hapësirën, dritën, erën 
dhe cilësinë e ajrit për të krijuar një 
ambient optimal dhe tërheqës për 
aktivitetin studentor. Smart-Room 
është projektuar që të jetë e për-
shtatshme për aktivitete të larm-
ishme brenda të njëjtës hapësirë 
duke përdorur të njëjtat mobilje në 
organizime të ndryshme.

A gjencia AJMMI - pjesë e 
Rrjetit mjedisor ECIM, 
organizoi së fundi në 
Filialin Universitar të 

Sarandës Tryezën Mjedisore: “In-
formim ndërgjegjësim mbi Politikat 
e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe 
realitete mjedisore në rajonin Jug 
Perëndimor të Shqipërisë”. 
Në këtë aktivitet, ku ishin të pran-
ishëm dhjetëra studentë që studio-
jnë për nivelin master, pedagogë, 
këshilltarë , aktivistë të AJMMI-t, 
etj; drejtuesi i kësaj organizate 
Shkëlqim Hajno vuri theksin në 
nevojën e rëndësisë dhe ndërgjeg-
jësimit të publikut dhe vendimmar-
rjes për një mjedis të qëndrueshëm. 

Mungesa e një strategjie për zhvillimin e qëndrueshëm

Pedagoget Anita Gumeni- antare 
e bordit të AJMMI-t dhe Orneala 
Shalari, zhvilluan trajtesat: “Gjeo-
turizmi – një alternativë për tur-
izmin e qëndrueshëm” dhe “Kon-
sumi i qëndrueshëm si një mjet për 
qëndrueshmërinë”. Ndërsa pub-

Nga: Vasilika Ifandi, AJMMI

licisti Panajot Boli referoi temën: 
“Mjedisi i qëndrueshëm, mungesa e 
dëgjesave publike dhe vendimmar-
rjet anti-mjedisore në rajonin jug 
-perëndimor Sarandë-Delvinë”. 
 
Tryeza trajtoi me frymë debati edhe 

disa problematika mjedisore të ra-
jonit të Sarandës. Këshilltari bash-
kiak Mehmet Nelaj, vuri në dukje 
rëndësinë kritike të një strategjie 
të munguar për zhvillimin e qën-
drueshëm në territorin ne rajonit të 
Sarandës. 
Në përfundim të tryezës mjedisore 
në Filialin e UT në Sarandë 20 stu-
dentë iu përgjigjën thirrjes për të 
qenë vullnetarë mjedisorë në këtë 
rajon. 
 
Ky aktivitet u zhvillua në kuadër 
të projektit “Fuqizim i rolit të 
shoqërisë civile dhe publikut në 
vendimmarrjet mjedisore të qën-
drueshme”, mbështetur nga REC 
Shqipëri dhe programi SENiOR II, 
financuar nga qeveria Suedeze.


