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Klosi: Brigjet e lumenjve janë kthyer në vende depozitimi mbetjesh
Nga: Forumi i Mendimit të Lirë

M inistri i Mjedisit 
dhe Turizmit, 
Blendi Klosi ka 
kritikuar bash-

kitë të cilat sipas tij kanë kthy-
er brigjet e lumenjve në vend-
depozitim mbetjesh. 
 
“Në mënyrë krejtësisht të pa-
pranueshme kemi shtratin e 
lumit si landfill zyrtar”. 
 
Nga Divjaka ministri i Mje-
disit dhe Turizmit kërkoi një 
menaxhim më të mirë të buri-
meve për ta kthyer Shqipërinë 
në një vend të pastër. 
 

Ne kemi problematika me menaxhimin e 
burimeve njerëzore dhe burimeve finan-
ciare për të administruar mbetjet urbane

“Shqipëria nuk është e ndo-
tur, Shqipëria është e papastër, 
Shqipëria nuk ka arsye për të 
qenë e ndotur. Ne nuk kemi in-
dustri të mëdha, në s’kemi fab-
rika, konfeksione, pra mbetje 
që nuk i trajtojmë dot, ne nuk 
kemi problematika me konsum, 
të cilat bëjnë pis Shqipërinë, ne 
kemi problematika me menax-
himin e burimeve njerëzore, 
edhe pasurive, edhe burimeve 
financiare për të administruar 
mbetjet urbane”. 
 
Ndërkohë Klosi i bëri thirrje 
qytetarëve të bëhen pjesë e ak-
sionit për pastrimin e lumenjve 
dhe zonave bregdetare që nis 
javën e ardhshme e kulmon më 
22 prill, ditën e tokës.

Lumi Tërkuz, vend-depozitimi i mbetjeve urbane
Nga: Ekolëvizja

D itën e shtunë, më 
21 prill, përfaqë-
sues të Ekolëvizjes, 
përfaqësues të 

organizatave të rrjetit ECIM 
dhe një grup vullnetarësh iu 
bashkuan nismës në kuadër të 
Javës Ndërkombëtare të Tokës 
duke pastruar mbetjet urbane 
përgjatë lumit të Tërkuzës, në 
njësinë administrative Zall-
Herr. 
 
Në bashkëpunim me special-
istin e kësaj zone, z. Xhavit 
Xhepa, u fokusuam në dy prej 
vatrave më problematike të 
Zall Herrit. Kudo dukeshin 
qartë mbeturina si: qelq, dru, 
mbetje urbane dhe kryesisht 

Aksioni rezultoi pozitiv duke mini-
mizuar mbeturinat ekzistuese buzë 

lumit dhe duke ndërgjegjësuar 
banorët e zonës për ndikimin që 
mbeturinat kanë në jetën tonë.

plastika, të cilat nuk riciklo-
heshin, por përfundonin buzë 
lumit Tërkuz. 
Banorët u shprehën të shqetë-
suar për arsye se vite me 
radhë kanë patur mungesë të 
koshave. Ndërsa specialisti 

i zonës së Zall Herrit tha se 
muajt e fundit janë marr masa  
duke vendosur kosha që këto 
mbeturina të mos përfundojnë 
në lum. 
 
Aksioni rezultoi pozitiv 
duke minimizuar mbeturi-
nat ekzistuese buzë lumit dhe 
duke ndërgjegjësuar banorët 
e zonës për ndikimin që mbe-
turinat kanë në jetën tonë. 

Ky aksion u zbatua në kuadër 
të programit SENiOR II, 
mbështetur nga REC Shqipëri 
dhe financuar nga Qeveria 
Suedeze.
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P as tarracës së Bash-
kisë së Tiranës e cila 
u gjelbërua nga pemë 
dekorative dhe lule plot 

ngjyra, e dyta ishte tarraca e gjel-
bër e Fakultetit të Arkitekturës 
dhe Urbanistikës në zonën e 21 
dhjetorit, si zona më e ndotur e 
kryeqytetit. Kjo po shndërrohet 
në një kulturë në qytetin e Ti-
ranës, e cila po mundëson alter-
nativa të minimizimit të ndotjes 
së ajrit në kryeqytet.  
Ky projekt u zbatua nga Qen-
dra “Grupimi Ekolëvizja”, 
me mbështetjen e Programit 
të Granteve të Vogla (GEF), 
shoqëria Eurocol dhe bash-
këpunimin profesional të Bash-
kisë Tiranë dhe Fakultetit të 
Arkitekturës dhe Urbanistikës. 
 
Çfarë synon ky projekt? 
1. Do të shtohen hapësirat e gjel-
bra në qytet 
2. Kursim 30% i energjisë për 
auditorët e fakultetit 
3. Trajnimi i studentëve mbi 
teknologjitë e gjelbra 
4. Krijimi i një modeli pilot për 
projektuesit dhe studentët 

Tarracat e gjelbra për një qytet të qëndrueshëm

më simbolik se sa kjo hapësirë 
për të vijuar pilotimin tonë me 
tarracat e gjelbra në Tiranë. 
Këtu përgatiten arkitektët dhe 
urbanistët e ardhshëm, ata që 
kanë detyrë të çojnë qytetin tonë 
në nivelin tjetër të mirëqenies. 
Tirana është një qytet që rritet 
çdo vit me 30 mijë banorë, që 
çdo vit ka nevojë për 6-7 mijë 
apartamente, që shtohet numri i 
makinave. Por, nëse ka vullnet, 
ka edhe zgjidhje për shumë prej 
këtyre problematikave”.  

Znj. Diana Mile, Drejtoresha 
e Mjedisit në Bashkinë e Ti-
ranës, ndër të tjera u shpreh se 
pas tarracës së gjelbër në Bash-
kinë e Tiranës, Fakultetit të 
Arkitekturës dhe Urbanistikës 
është përcaktuar që ky projekt të 
aplikohet edhe tek Poliklinika në 
zonën e 21 dhjetorit.  
 
Ndërsa, znj. Alisa Peçi, përfaqë-
suese e Ekolëvizjes e vuri thek-
sin tek përfitimet mjedisore dhe 
të cilësisë së jetës së komunitetit 
nga projekte të tilla. Tarracat e 
gjelbra janë të domosdoshme në 
Tiranën e betonizuar, e cila është 
zhvilluar ndër vite në mënyrë 
kaotike, ku hapësirat për të mb-
jell brenda qytetit janë të pakta. 

Ky projekt synon:
- shtimin e hapësirave të gjelbra
- 30% kursim të energjisë së fakultetit
- trajnimin e studentëve mbi te-
knologjitë e gjelbra
- krijimin e një modeli pilot për pro-
jektuesit dhe studentët

Përgatiti: Ekolëvizja Përfitimet  kryesore mjedis-
ore të tarracave të gjelbra janë: 
përmirësimi i efiçencës së en-
ergjisë së ndërtesës, përmirësimi 
i cilësisë së ajrit pranë godinës 
dhe krijimi i një barriere mbro-
jtëse nga përmbytjet.  
 
Rektori i Universitetit Po-
liteknik të Tiranës, Andrea 
Maliqari, vlerësoi bashkëpun-
imin me Bashkinë e Tiranës dhe 
kompanitë private që u bënë 
pjesë e kësaj nisme dhe shprehu 
bindjen se ky është vetëm fillimi. 
Ndërsa Dekani i Fakultetit të 
Arkitekturës dhe Urbanistikës, 
Florian Nepravishta, u shpreh 
se projekti i realizuar do të jetë 
një nga udhërrëfyesit në të ardh-
men edhe për projektimin e go-
dinave të banimit. Gjithashtu ai 
theksoi se është shumë i rëndë-
sishëm punësimi i studentëve 
në teknologjitë e gjelbra, për të 
përballuar kostot e studimit si 
dhe për ti angazhuar ata në vep-
rimtari konkrete.  
 
Veliaj u bëri thirrje qytetarëve të 
Tiranës që në bashkëpunim me 
administratorët e zgjedhur, të 
aplikojnë për projekte të tilla, të 
cilat jo vetëm do të përmirësojnë 
anën estetike të godinave, por 
njëkohësisht do të përmirësojnë 
efiçencën e energjisë dhe cilësinë 
e ajrit.

Tarraca e gjelbër, një kulturë e re 
në qytetin e Tiranës si alternativë 
për minimizimin e ndotjes së ajrit

Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj 
gjatë inaugurimit të këtij projek-
ti, tha se kjo ide do të zbatohet 
edhe në godina të tjera të qytetit, 
institucione shtetërore dhe në 
pallate banimi.  
 
Për këtë projekt ai u shpreh se: 
“Nuk besoj se do kishte një vend 

Në aktivitet mori pjesë Drejtori 
i GEF Shqipëri, z. Arian Gace i 
cili ka mbështetur financiarisht 
projektin: “Tarracat e gjelbra 
për një qytet të qëndrueshëm”. 
Gjithashtu të pranishëm ishin 
edhe përfaqësues të  shoqërisë 
“Eurocol”, të cilët kanë bashkëfi-
nancuar këtë projekt.  
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Nga:Bujana Xhindoli,Milieukontakt

N dotja akustike dhe 
problemet shëndetësore 
që ajo shkakton, çdo 
ditë e më shumë po 

shtyn qeveritarët dhe ekspertët t’i 
kushtojnë vëmendjen e nevojshme. 
Zhurma akustike për qytetin e 
Tiranës dhe jo vetëm, shkaktohet 
nga fluksi i madh i makinave dhe 
trafiku i rënduar, në orë të caktu-
ar të ditës, kryesisht në mëngjes e 
darkë. Përveç qyteteve të mëdha 
si Tirana, Elbasani, Shkodra dhe 
Fieri, shqetësuese është edhe zhur-
ma e shkaktuar nga lokalet e natës 
në rivierën shqiptare, që vizitohet 
nga turistët vendas dhe ata të huaj 
në verë.  
 
Problemi është evidentuar dhe 
është tentuar të merren disa masa, 
por jo duke ulur nivelin e zhurmave 
apo dhënë zgjidhje përfundimtare. 
Inspektorati i Shëndeti Publik, prej 
vitesh kontrollon zhurmat vetëm 
për lokalet e qendrës, pasi periferia 
vështirë se mund të menaxhohet, 
si pasojë e shpërndarjes së pa-
kontrolluar demografike apo nga 
“mbirja” e bareve dhe kafeneve. Për 
të mos përmendur më pas bizneset 
e furrave të bukës. Nëse kryejmë 

Do gjobitesh nëse i bie borisë së makinës

një studim-monitorim të numrit 
të furrave për banorë, në qytetin 
e Tiranës mund të rezultojë se në 
një zonë prej 1000 metra katror 
do të gjejmë 2-3 furra buke. Pra 
duhet vlerësuar edhe ky shqetësim i 
komunitetit, pasi banorët të shqetë-
suar nga zhurma e furrave duhet të 
zgjohen që sapo zbardh dita.  
 

kërkohet bashkëpunim mes minis-
trisë së linjave dhe institucioneve 
të varësisë. Përgjatë takimeve të 
fillim prillit të këtij viti, Ministri i 
Turizmit dhe Mjedisit, Z. Klosi ka 
kërkuar pezullim të lejeve mjedis-
ore për hotelet, baret dhe restoran-
tet që do të shkaktojnë ndotje akus-
tike, ndërkohë iu kërkohet të gjitha 
bashkive hartëzimi për ato bare, të 
cilave do iu lejohet muzika. Ato lo-
kale që operojnë jashtë normave të 
lejimit të zhurmave do iu revokohet 
leja e shfrytëzimit.  
 
Në udhëzimin e Ministrit po ashtu 
theksohet se oraret dhe normat e 
zhurmave duhet të jenë në përputh-
je me standardet e vendosura. Për 
të matur nivelin e zhurmave sipas 
hartëzimit në bashkitë e propo-
zuara, mungesa e aparaturave do 
vështirësojë procesin, pasi mat-
ja e nivelit të zhurmave ofrohet 
vetëm nga laboratorët private të 
certifikuar për këtë shërbim. Sipas 
burimeve jo zyrtare të Ministrisë 
së Turizmit dhe Mjedisit, kjo min-
istri është duke bashkëpunuar me 
bashkitë dhe Autoritetin Rrugor 
Shqiptar, për të parë mundësinë e 
penalizimit me gjobë për ata dre-
jtues mjetesh që i bien borive.

Bashkia e ka shpallur këtë 
zonë si “Zonë të Emergjencës 
Mjedisore”. Por sërish asnjë 

masë për të ndaluar këtë krim

“STOP ndotjes nga plastika!”

Ligji Nr. 9774 (ligj i vitit 2007, 
ndryshuar në vitin 2013) paraqet 
qartë dhe saktë përkufizimet rreth 
zhurmave akustike, organet që i 
kontrollojnë dhe monitorojnë këto 
zhurma si edhe rastet penalizuese, 
deri në vendosje të gjobave apo pe-
zullim të lejes së shfrytëzimit të çdo 
aktiviteti. Që të njihet dhe zbatohet 
siç duhet ligji mbi ndotjet akustike, 

Nga: Qendra EDEN

J ava e Tokës mblodhi së 
bashku në parkun e ri 
të lojërave pranë Pira-
midës, 60 nxënës dhe 

vullnetarë për t’i thënë  “STOP 
ndotjes nga plastika!”. Për 
14 vite rresht jemi munduar 
të përcjellim tek banorët e 
kryeqytetit mesazhe për mbro-
jtjen e tokës sonë dhe u kemi 
bërë thirrje të na bashkohen 
me veprimet e tyre.  
 
Qendra EDEN dhe Bashkia 
Tiranë nis promovimin e 
projektit BAS ( Përfito duke 
kursyer) me rastin e Ditës 
Ndërkombëtare së Tokës 2018. 
 
Këtë herë zgjodhëm një nga 
lagjet e qeta, por sërish qen-
drore të qytetit, jo vetëm për 
t’ju bashkuar lëvizjeve mbarë 
botërore, por edhe për të fillu-
ar punën konkrete me ndërg-
jegjësimin qytetar në kuadër 
të projektit  rajonal  Interreg 

V-B “Ballkan – Mesdhe 2014-
2020” titulluar “Përfito duke 
kursyer – BAS”.  
 
Përreth 3 orë nxënësit e 
shkollës 9-vjeçare të New 
York-ut në Tiranë vizatuan 
mesazhet e tyre për mini-
mizimin, reduktimin apo re-
fuzimin e përdorimit të qeseve 
plastike mbi çantat e krijuara 
nga vullnetarët e EDEN duke 
përdorur veshje të cilat ne 
nuk i përdorim më. Dëfrimi 
ishte ende më i madh kur znj. 

Albana Bregaj-Joxhe dhe ko-
legët e Bashkisë së Tiranës iu 
prezantuan kuiz-in ”Rrota e 
Tokës”, me anë të të cilit kush-

do mund të masë njohuritë 
mbi reduktimin, refuzimin, 
ripërdorimin dhe riciklimin e 
plastikës.    
 
Numri i kalimtarëve kuriozë 
u shtua kur nxënësit filluan 
t’i shpërndanin çantat dhe ti 
ftonin ata të provonin njohu-
ritë e tyre në kuiz.  
 
Me dëshirën për të bërë diçka 
të mirë çdo ditë, secili nga ne 
mund të mendojë dhe të ve-
projë për të patur një Tiranë 
më të pastër, më të bukur, më 
të shëndetshme, pa mbeturina 
të hedhura gjithandej.
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V lerësimi i Ndikimit në 
Mjedis është procesi 
i identifikimit të pa-
sojave të ardhshme të 

veprimeve të propozuara me qëllim 
garantimin se pasojat mjedisore 
janë marrë në konsideratë si duhet 
gjatë procesit të vendimmarrjes. 
Nëpërmjet identifikimit proaktiv të 
pasojave, vlerësimi i ndikimit mje-
disor lehtëson vendimmarrjen e in-
formuar bazuar në pranimin social 
të rreziqeve mjedisore të zhvillimit 
ekonomik. Ndërkohë Vlerësimi 
Strategjik Mjedisor (VSM) është 
procesi i identifikimit të pasojave të 
ardhshme të politikave, planeve dhe 
programeve të ardhshme me qëllim 
garantimin se pasojat mjedisore 
integrohen me vlerësimet sociale 
dhe ekonomike në vendimmarrjen 
strategjike.  
 
Qëllimi është shmangia e ndry-
shimeve mjedisore që do të për-
fundonin në rrjetën e dëmtimit 
të banorëve vendas dhe mjedisit 
të tyre. Kur kryhen si duhet, këto 
vlerësime sigurojnë transparencë 
dhe përfshirje, përhapin vlerat 
demokratike, dhe rrisin pjesëmar-
rjen e komunitetit në zhvillimin e 
shoqërisë. 

Sarandë: masa për ndotjen e detit nga ujërat e zeza dhe ndotjen akustike

Ngritja e vetëdijes dhe njohurive 
të tyre për transparencën pub-
like dhe pjesëmarrjen e publikut 
në konsultimet e projekteve të 
ndryshme është fokusi i projektit 
CO-SEED. Për të rritur aktivizimin 
e pjesëmarrësve në konsultimet 
publike të studimeve të VNM dhe 
VSM, u zhvillua tryeza e rrum-
bullakët me aktorë të procesit të 
përgatitjes së VNM dhe VSM për të 
prezantuar dy dokumente të rëndë-
sishme që projekti ka përgatitur. 
Tashmë janë në dispozicion një sërë 
dokumentesh udhëzuese, që syno-
jnë përgatitjen dhe vlerësimin më 
të mirë dhe më të lehtë të studi-
meve të VSM. Shumica prej tyre 
përgatiten për specialistët e fushës 
dhe vendimmarrësit, dhe vetëm 
pak prej tyre synojnë të garantojnë 
që pjesëmarrësit, të cilët nuk janë 

Nga: Shkëlqim Hajno, AJMMI

Qëllimi është shmangia e ndryshi-
meve mjedisore që do të përfundonin 

në rrjetën e dëmtimit të banorëve 
vendas dhe mjedisit të tyre

specialistë të procesit, të japin men-
dimet më të mira të mundshme. 
Për të ndihmuar në mbushjen e 
këtij boshllëku, ky dokument synon 
ofrimin e udhëzimeve lidhur me 
angazhimin në vendimmarrjen për 
vlerësimet strategjike mjedisore për 
personat e interesuar, që nuk janë 
specialistë. Ky dokument do të për-
doret nga organizatat jofitimpru-
rëse dhe pjesëtarët e komuniteteve 
vendore, për të vlerësuar nëse të 
gjitha aspektet e rëndësishme të 
vlerësimit të ndikimit në mjedis 

merren në konsideratë në një stu-
dim VNM/VSM.               
 
Këto lista kontrolli përqendrohen 
vetëm në përshtatshmërinë shken-
core dhe teknike të studimit mje-
disor të VNM dhe VSM. Ato nuk 
janë instrumente pikëzimi që do të 
rezultonin në vendosjen e ‘notave’ 
për cilësinë e vlerësimit. Përkun-
drazi, ato ofrojnë udhëzime për 
komunitetin e interesuar, për t’iu 
dhënë atyre mundësinë që të ofro-
jnë reagimet e tyre me cilësi të lartë 
kundrejt studimeve të VNM dhe 
VSM. Duke iu përgjigjur një sërë 
pyetjesh, lexuesit duhet të jenë në 
gjendje të arrijnë në përfundimin 
se cilat pjesë, nëse ka të tilla, të një 
studimi VNM/VSM nuk i arrijnë 
standardet e praktikave të mira dhe 
se cilat informacione mungojnë ose 
nuk janë vlerësuar mjaftueshëm. 
Në këtë mënyrë, vlerësuesit mund 
të formulojnë reagime konstruktive 
dhe të besueshme, për t’u ndarë 
gjatë konsultimeve publike. 

Përgatiti: INCA

“Lista e kontrollit për studimet e VNM dhe VSM
Përdorimi i tyre nga pjesëmarrësit në takimet konsultuese”

M inistri i Turizmit dhe 
Mjedisit Bledi Klosi 
deklaroi së fundi në 
Sarandë se nuk do të 

lejohet më ndotja e detit nga ujërat 
e zeza që derdhin disa lokale , si në 
Sarandë, edhe në Ksmail .  
 
Gjatë një takimi me shoqatën lokale 
turistike “Saranda Tourism Indus-
try” (STY), Klosi u kujtoi subjek-
teve të hotelerisë dhe shërbimeve të 
tjera turistike se nuk do të tolerohet 
më asnjë dëmtim i detit nga ujërat 
e zeza apo nga mbushjet me inerte 
për përfitim plazhesh.  
 
Sipas Klosit, këto, kanë tani 
një emër dhe quhen krime 
mjedisore dhe ndiqen penal-
isht. 
 
Po ndërsa është bërë e qartë tol-
eranca zero ndaj lokaleve private 
të shërbimit që i derdhin ujërat e 
ndotura në det, në takimin e shoqa-
tës turistike të Sarandës është nën-
vizuar se është e patolerueshme që 

ende në plazhet publike të qytetit 
mungojnë banjot publike, problem 
i ngritur në mënyrë të përsëritur 
si një refren prej vitesh nga tur-
istët vendas dhe të huaj që i kanë 
frekuentuar këto plazhe të cilat 
menaxhohen nga pushteti vendor. 
“Është katastrofike, u shpreh për-
faqësuesi i një hoteli ,- që në pla-
zhet publike, nuk ka banja publike”  
 
Guroret e Sarandës megjithëse 
kanë qenë shpesh herë objekt i 
ndotjeve serioze dhe dëmtimit të 
shëndetit të banorëve; pasi funk-

sionojnë prej dhjetëra vitesh në 
afërsi të qendrave të banuara; sërish 
u kanë rezistuar ‘valëve’ të presionit 
elektoral ndër vite dhe kanë vijuar 
pa ndërprerje aktivitetin ndotës 
mjedisor.  
 
Klosi ka deklaruar qëndrimin 
e qeverisë në qytetin bregdetar 
lidhur me guroret: “Asnjë leje 
nuk do të jepet më për këto 
gurore”.  
 
Me interes në takimin që komu-
niteti i biznesit turistik zhvilloi me 

Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit 
Bledi Klosi dhe deputetin e qarkut 
Vlorë, Alket Hyseni, ka qenë edhe 
parashtrimi i disa kërkesave me 
shkrim si parakushte për një sezon 
turistik më të mbarë. Për herë të 
parë në mënyrë të organizuar, sub-
jektet turistike ngritën si shqetësim 
të veçantë ndotjen akustike nga 
muzika e lartë gjatë gjithë sezonit 
turistik, një nga problemet e njohu-
ra dhe vazhdimisht e pazgjidhur në 
qytetin bregdetar.  
Në takimin e Sarandës është bërë 
e qartë se edhe në pikun e sezonit 
turistik, muzika e lartë nuk do të 
lejohet përtej orës 23.00. Nuk do të 
lejojmë që Saranda të jetë një disko 
gjigante. 
 
Ajo që mbetet më tej, është 
“testimi” në praktikë i 
deklaratave, sesi ministria e 
linjës dhe inspektoratet, do t’i 
dalin zot zbatimit të ligjeve 
mjedisore në terren, për prob-
lematikat që vuan periodikisht 
qyteti bregdetar.



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

N ë kuadër të projektit 
“Informim-Komuni-
kimi mbi politikat mje-
disore për zhvillim të 

qëndrueshëm, me fokus të veçantë 
mbi menaxhimin e mbetjeve ur-
bane” mbështetur nga REC Shqipëri 
dhe financuar nga Ambasada 
Suedeze,  Milieukontakt si pjesë e 
grupimit ECIM po zbaton projektin 
me fokus menaxhimin e mbetjeve 
urbane, projekt i  cili do të zgjas 7 
muaj (15 mars-30 tetor 2018).  
 
Përgjatë zbatimit,  Milieukontakt 
do të monitorojë menaxhimin e 
mbetjeve urbane në zonat per-
iferike të qytetit të Tiranës. Përveç 
inspektimeve në terren orientues 
për evidentimin e zonave prob-
lematike në menaxhimin e mbet-
jeve urbane do të jetë edhe aplika-
cioni TrashOut.  
 
Pas evidentimit të zonave, organi-
zata jonë do të prezantojë infor-
macionin e mbledhur tek inspek-
torët përgjegjës pranë sektorit të 
monitorimit të mbetjeve urbane në 
Bashkinë e Tiranës, si edhe tek ad-
ministratorët e njësive administra-
tive, duke ulur në tryezë diskutimi 
aktorë të ndryshëm, të interesuar 

Menaxhimi i mbetjeve urbane në zonat periferike të Tiranës

në mirëmenaxhimin e mbetjeve 
urbane.   
 
Milieukontakt do të marrë pjesë në 
mbledhjet e Këshillit Bashkiak të 
Tiranës, ku çështjet e trajtuara do 
të shërbejnë si burim informacioni 
për publikun mbi çështjet e mjedis-
it dhe zhvillimit të qëndrueshëm. 
Duke përdorur ekspertizën e nevo-
jshme, ne do të kryejmë gjithashtu 
një monitorim të Planit Buxhetor 
të vitit 2018 në nivel qendror dhe 
vendor, duke analizuar situatën 
financiare për menaxhimin e in-
tegruar të mbetjeve. Ky vlerësim 
do të shërbejë si pikë referuese për 
Planin Buxhetor e 2019, ku grupimi 
ECIM mund të adresojë rishikimin 

Nga: Milieukontakt, Shqipëri

e fondeve në nivel vendor dhe atë 
qendror në lidhje me menaxhimin 
e integruar të mbetjeve. 
 
Është parashikuar gjithashtu orga-
nizimi i ekspozitës ndërgjegjësuese 

për 5 Qeshorin, Dita Botërore e 
Mjedisit, me fokus të veçantë me-
naxhimin e mbetjeve urbane. Mi-
lieukontakt do të përgatisë shkrime 
konstatuese dhe sensibilizuese për 
gjenerimin/menaxhimin e mbet-
jeve urbane në rrethinat e qytetit të 
Tiranës. Ndaj janë të lutur të gjithë 
qytetarët, studentët apo institucio-
net vendore që të na shkruajnë dhe 
informojnë në rast të problemeve 
të verejtura, apo dhe tu bërë pjesë e 
veprimative tona. Duke kordinuar 
aktivitetet tona me gjithë organiza-
tat e rrjetit ECIM do mund të ofro-
jmë kontributin tonë për forcimin 
dhe përmbushjen e misionit të 
rrjetit: Informim-Komunikim 
mbi politikat mjedisore për një 
zhvillim të qendrueshëm- më pak 
mbetje, për një mjedis të pastër!

Përveç inspektimeve në terren ori-
entues për evidentimin e zonave 
problematike në menaxhimin e 
mbetjeve urbane do të jetë edhe 

aplikacioni TrashOut. 

Zjarri në depon me plastikë. Ndotja në ajër, alarmante
Nga: Top Channel

S ot është dita e tokës, 
një ditë e cila synon të 
ndërgjegjësojë njerëzit 
për të mbrojtur qytetet, 

tokën dhe natyrën. Por sot Tira-
na provoi ndotjen e ajrit më të 
rëndë në gjithë historinë e saj. 
 
Një re e madhe toksike u ngrit 
në ajër nga djegia e një fabrike 
të riciklimit të mbetjeve plastike. 
Në ambientet e saj kanë qenë të 
depozitua me qindra ton mbet-
je plastike, e cila prej orës 10 të 
mëngjesit e deri pasditen e së 
dielës ka vijuar të digjet duke 

shkarkuar në ajër sasi të mëdha 
dioksinë dhe gazesh të tjera të 
rrezikshme për shëndetin. 
 
Banorët e zonës dhe punonjësit e 

ndërmarrjeve pranë kësaj fab-
rike, por edhe shumë banorë të 
Tiranës kanë ndjerë sot dhim-
bje koke, të shkaktuara nga kjo 
ndotje e ajrit.  

 
Pa vënies nën kontroll të flakëve, 
zona është vënë nën kontrollin 
e policisë ku grupi hetimor po 
punon për të gjetur shkaqet e 
zjarrit.  
 
Mësohet se do të merren në py-
etje personat që ishin përgjegjës 
për sigurinë, e për procedurën 
që ndiqej në rast zjarri. 
 
3 zjarrfikës janë asfiksuar në 
betejë me flakët, e është nevo-
jitur edhe ndërhyrja e ambu-
lancës për t’u dhënë ndihmën 
mjekësore.


