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Si do të ndahet buxheti Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit?
Nga: Ekolëvizja

D itën e hënë, datë 
30 prill 2018, në 
ambientet e Min-
istrisë së Turizmit 

dhe Mjedisit u organizua një 
takim, me përfaqësues të sho-
qërisë civile, mbi procedurat 
standarde të përgatitjes së pro-
gramit buxhetor afatmesëm. 
Ky takim kishte në fokus 
prezantimin e objektivave 
të politikave të Ministrisë së 
Turizmit dhe Mjedisit, gjatë 
fazës strategjike të përgatitjes 
së projekt-dokumentit të pro-
gramit buxhetor afatmesëm. 
 
Trajan Vasili, Drejtori i Bux-
hetit dhe Menaxhimit Finan-
ciar, Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit,  tha se kjo është faza 
e parë e përgatitjes së buxhetit 
afatmesëm. 
 
“Fondi i investimeve në pro-
gramin e turizmit është 122 
milion lekë. Krahas kësaj vlere, 
30 milion lekë janë për mb-
jellje, në funksion të objektivit 

Fokus për vitin që vjen do të jenë 
monitorimet e treguesve bazë të mje-

disit: ajër, ujë dhe tokë. Do të shtohen 
treguesit edhe pikat e monitorimit

pasive në këtë drejtim, edhe 
pse nuk ka qenë detyrë e dre-
jtpërdrejtë ata kanë monitoru-
ar nëpërmjet inspektorëve të 
mjedisit. Gjithashtu ai tha se 
do të merren masa edhe për 
shkarkimet e ujërave të zeza 
në vendet bregdetare, duke 
vendosur gjoba shkelësve të 
ligjit. 
 
Deri në muajin gusht, organi-
zatat kanë të drejtë të propo-
zojnë ide për një problem 
konkret mjedisor dhe buxhe-
tin e nevojshëm për zgjidhjen 
e këtij problemi. Në fund të vi-
tit ky buxhet do të diskutohet 
në Komisionin Parlamentar 
për Veprimtaritë Prodhuese, 
Tregtisë dhe Mjedisit, i cili do 
ti jap miratimin këtij buxheti.

Kundra Koncesioneve për HEC-et në Sopot
Nga: Egnatia

N ë vizitën e tij në 
Bashkinë e Përren-
jasit, Presidenti 
i Republikës Ilir 

Meta u interesua për resurset 
turistike të zonës së Sopotit 
dhe u shpreh kundër dhënies 
së koncesioneve për HEC-e. 
Para disa ditësh, banorët e 
Sopotit dhe aktivistët e Sho-
qatës Egnatia kundërshtuan  
ndërtimin e HEC-ve në këtë  
zonë, janë ujërat e Gurrës, ku 
është edhe një shpellë e vjetër 
rreth viteve 1200-1400 ku nga 
gërmimet mundet të shkatër-
rohet. 
 
Vitin e kaluar u hap rruga për 
banorët e Sopotit, për tu lehtë-
suar shërbimet dhe qarkullim-
in me qendrën administrative 
dhe daljen në rrugën kryesore. 
 
Në Sopot janë planifikuar 
shtatë HEC-e në Gaferr dhe 

Në Sopot janë planifikuar shtatë HEC-e 
ndërkohë që është Zonë e Mbrojtur e Kat-
egorisë së IV-ët, e shpallur në shkurt 1996.

Sopot, në luginën e Lumit të 
Gostimës dhe Gurrave. Sopoti 
është Zonë e Mbrojtur e Kate-
gorisë së IV-ët, e shpallur me 
Vendim të Këshillit të Min-
istrave më 16 shkurt 1996. 
Mali Gaferrit është maja më e 
lartë, 1998 metra mbi nivelin 
e detit. Sopoti  është një zonë 
me biodiversitet të lartë dhe 
ka mbi 110 lloje të bimëve 
medicinale. Mund të përmen-
dim Yllin e Alpeve, që rritet 

në këtë zonë. Gjithashtu janë 
mbi 40 bimë dhe specie që 
paraqesin rrezik të  zhduken 
dhe propozohen të futen në 
librin e kuq. Në këtë zonë rrit-
en kaprolli, dhia e egër, gjeli i 
egër, thëllëza, zardafi, trofta, 
ketri, macja e egër, nusja e 
lalës, blini, pisha, bredhi, paja, 
tisi, rrobulli, gështenja e egër 
etj. 
 
Turizmi 
Turistët kanë qenë të paktë 
këto vitet e fundit për faktin 
se udhëtimi deri në këto lartë-
si është i vështirë për shkak 
të infrastrukturës, ku duhet 
vetëm motoçikletë ose ndonjë 
fuoristradë. Sopoti është një 
nga zonat më të pasura me 

vlera unikale natyrore. Pozi-
ta e saj gjeografike që zë kjo 
zonë, kjo krahinë, me bukuritë 
e saj dhe mundësinë që të jep 
ia rrisin më shumë rëndësinë 
turistike.

për 20 milion e 200 mijë fi-
danë që do mbillen në të gjithë 
Shqipërinë. Pjesa tjetër e bux-
hetit mbyll të gjitha detyrimet 
për projektet e huaja, koston 
lokale dhe pjesën e tvsh-së.” 
 
Ai theksoi se fokus për vitin 
që vjen do të jenë moni-
torimet e treguesve bazë të 
mjedisit: ajër, ujë dhe tokë. 
Do të shtohen treguesit edhe 
pikat e monitorimit, nga 
Agjencia Kombëtare e Mje-
disit. Gjithashtu AKM do të 
mbështetet për blerjen e pajis-
jeve të reja për monitorimin e 
cilësisë së ajrit. 

Ndërkohë për mjedisin Min-
istria ende nuk ka një fond të 
përcaktuar. 
Nga shqetësimi i organizatës 
Ekolëvizja për mos menax-
himin e integruar të mbetjeve, 
sidomos pas reformës admin-
istrativo-territoriale, z. Vasili 
tha se ministria nuk ka qenë 
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P rej më shumë se 10 
vjetësh mbetjet e kaf-
shëve nga thertoret 
hidhen në lumenj. Ditët 

e fundit pranë lumit Erzen janë 
gjetur mbetje nga thertoret të 
cilat kanë qenë të mbuluara me 
pemë të prera. Nga informa-
cioni i publikuar kanë reaguar 
autoritetet shqiptare: Policia e 
Shtetit, Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit, Bashkia Tiranë, Inspek-
toriati i Mjedisit dhe AKU, për 
të ndjekur penalisht dhe për të 
ndaluar autorët. 
Këto mbetje shkaktojnë shumë 
probleme në mjedis dhe shën-
det. Në lidhje me këtë temë kemi 
zhvilluar një intervistë me Endri 
Haxhiraj, Ekspert në shëndetin 
publik, sigurinë ushqimore dhe 
mjedisin, Msc Shëndet Publik 
Veterinar. 
 
Cili është rreziku për banorët?  
Studimet kanë treguar prej 
kohësh rrezikun dhe morinë e 
sëmundjeve të transmetueshme 
nga kafshët tek njeriu, të njohu-
ra ndryshe si zoonoza. Shumë 
sëmundje mund të transmetohen 
jo vetëm kur kafsha është e gjallë 
por edhe nga inde të ndryshme 
pas therjes  apo vrasjes së kaf-
shëve.  

Çfarë po ndodh në Pezë Helmes?

si “antrax”-i. Rreziku që vjen nga 
kjo sëmundje është tepër i lartë 
për banorët pasi është shumë e 
vështirë de-kontaminimi i mje-
disit i cili duhet të kalojë disa 
trajtime dhe karantinë. Rrezik 
të lartë paraqesin edhe një sërë 
patogjenësh të tjerë klasikë si 
Eschericia coli. 
 
Çfarë ndikimi kanë këto mbetje 
në mjedis?  
Ndikimi mjedisor është shumë 
i lartë po të merren parasysh 
vendet ku depozitohen këto 
mbetje p.sh pranë lumenjve, që 
janë vende të frekuentuara dhe 
habitate të shumë gjallesave dhe 

të gjatë në mjedis. 
Sikurse një mori mbetjesh të 
tjera, edhe mbetjet nga kafshët 
mbartin patogjenë që mund 
të kalojnë në ujërat lumor ose 
liqenor duke shkaktuar ndotje e 
për pasojë dëmtimin/ kontamin-
imin e peshqve në këto zona.  
 
Ku duhet të shkojnë mbetjet e 
kafshëve nga thertoret?  
Legjislacioni Shqiptar e para-
shikon qartë se si duhet të me-
naxhohen mbetjet nga thertoret 
si dhe autoritetet kompetente të 
ngarkuara për mbarëvajtjen e 
këtij legjislacioni.  
 
Në Kreun V të Ligjit Nr. 10 
465, datë 29.9.2011, Për Shërbi-
min Veterinar në Republikën e 
Shqipërisë,  “Asgjësimi i Produk-
teve Joshtazore dhe Mbrojtja e 
Mjedisit”, në Nenin 78 mbi Ma-
sat parandaluese për mbrojtjen 
e mjedisit, përfshihet sigurimi i 
depozitimit të përshtatshëm të 
mbeturinave të lëngshme dhe 
të ngurta dhe trajtimi higjienik 
i jashtëqitjeve dhe mbeturinave 
të lëngshme (pika b dhe c). Këto 
masa merren nga personat fizikë 
ose juridikë, që ushtrojnë ve-
primtaritë për mbarështimin e 
kafshëve, përdorimin, tregtimin 
dhe transportin e kafshëve ose 
përpunimin e produkteve me 
origjinë shtazore, jo për kon-

Mbetjet nga kafshët 
duhet të konsiderohen 

njëlloj të rrezikshme si-
kurse mbetjet spitalore.

Përgatiti: Klara Leka, Ekolëvizja sum njerëzor, dhe mbeturinat 
shtazore. 
Sipas Nenit 80, Qendrat e për-
punimit pas ngordhjes shërbe-
jnë për groposjen ose djegien 
e kadavrave të kafshëve, sipas 
rregullave sanitaro-veterinare. 
Këto qendra përcaktohen nga 
organet e qeverisjes vendore, me 
pëlqimin e shërbimit veterinar 
rajonal dhe agjencive shtetërore 
përgjegjëse për mjedisin. 
Gjithashtu groposja ose djegia 
e kadavrave të kafshëve në qen-
drat e përpunimit, post mortem, 
sipas pikës 1 të këtij neni, kryhet 
nën mbikëqyrjen e veterinerit 
zyrtar. 
 
Neni 54, mbi funksionet e një-
sive të qeverisjes vendore, para-
shikon se strukturat veterinare 
në njësitë e qeverisjes vendore 
duhet të organizojnë mbledhjen 
e kadavrave të kafshëve dhe të 
përcaktojnë vendet e groposjes 
ose të grumbullimit të tyre (pika 
dh). 
 
Çfarë politikash duhen marrë 
për përmirësimin e situatës? 
Për mbarëvajtjen e depozitimit 
dhe trajtimit të mbetjeve të kaf-
shëve nga thertoret duhet që të 
ndiqen dispozitat ligjore në fuqi 
dhe të angazhohet autoriteti ven-
dor (bashkitë dhe mekanizmat 
e tyre) për të ndjekur me rig-
orozitet ciklin e prodhimit dhe 
trajtimit të këtyre mbetjeve. 
Parimisht, mbetjet nga kafshët 
duhet të konsiderohen poten-
cialisht të rrezikshme dhe duhet 
të trajtohen me kujdes, njëlloj 
sikurse mbetjet spitalore. Pjesët 
që mund të riciklohen ose ripër-
doren duhet të marrin një traj-
tim higjienizues për të shmangur 
çdo rrezik të mundshëm. 
Gjithashtu duke parë dhe 
mundësitë aktuale infrastruk-
turore, kostot dhe burimet 
njerëzore, mund të nxiten 
edhe politika për reduktimin e 
shfrytëzimit të kafshëve duke 
krijuar më pak mbetje prej tyre.

Ndikimi në mjedis është shumë i 
lartë, pasi këto mbetje depozito-

hen pranë lumenjve që frekuento-
hen nga njerëzit dhe janë habitate 

të shumë gjallesave

Një prej sëmundjeve më të 
rrezikshme të transmetuara nga 
lëkura e bagëtisë është sëmundja 
e plasjes e njohur ndryshe edhe 

njerëzve, si dhe jetëgjatësia e 
mbetjes së tyre në mjedis, p.sh 
agjenti i plasjes apo leptospira 
mund të qëndrojnë për një kohë 
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Nga: Mentor Kikia, Forumi i 

P eshku në rrjed-
hën e poshtme të 
Shkumbinit mund 
t’ju rrezikojë shënde-

tin. 
 
Niveli i lartë i ndotjes së lumit 
është shumë herë mbi nor-
malen, çka e bën peshkun e 
rritur në Shkumbin të pareko-
mandueshëm për konsum. 
 
Situata konsiderohet shqetë-
suese siç pranon edhe drejto-
ri i mbrojtjes së mjedisit në 
Elbasan, Taulant Sinani. 
 
Taulant Sinani: “Situata e 
lumit është alarmante. Nëse 
shihni matjet e Agjencisë Kom-
bëtare të Mjedisit për 5 vitet e 
fundit, vetëm për vitin e fundit 
2017 ndotja e lumit Shkumbin 
quhej e pranuar kurse për 3 

Situatë alarmante në lumin Shkumbin,  
niveli i ndotjes në shumë herë mbi normalen

vite rresht dilte me ndotje të 
lartë dhe nuk rekomandohet as 
peshkimi.” 
 
Hedhja e mbetjeve urbane dhe 

kohësh alarmin. 
 
Taulant Sinani: “Pastrimi i 
plotë i lumit Shkumbin nuk 
mund të bëhet brenda javës.” 
 
Plastikë, qelq, materiale të 
tjera evidentohen në të gjithë 
gjatësinë e lumit, por situata 
më problematike vihet re në 
pjesën që përfshin Bashkinë 
Elbasan, pasi rrjedhja aty 
shtrohet dhe mbetjet dalin në 
breg. 
 
Taulant Sinani: “Ka 20 vite 
që është abuzuar edhe nga 
bashkitë e tjera sepse rrjedha e 
Shkumbinit fillon që në Përren-
jasi.” 
 
Për të ndryshuar gjendjen e 
lumit prej 181 km, bashkitë 
ku kalon Shkumbini janë duke 
koordinuar një aksion pas-
trimi.

Hedhja e mbetjeve urbane dhe 
derdhjet e bizneseve e kanë 
shndërruar atë në një prej lu-
menjve më të ndotur në vend.

Turizmi “Elitar”

derdhjet e bizneseve e kanë 
shndërruar atë në një prej lu-
menjve më të ndotur në vend, 
fakt për të cilin ekspertët 
e mjedisit kanë dhënë prej 

Nga: Simo Ribaj, SEEP

K ëshilli Bashkiak 
Vlorë zhvil-
loi mbledhjen e 
radhës në datën 

26.04.2018. Ne këtë mbled-
hje ishin të pranishëm dhe 
banorët e ish-Bashkisë Ori-
kum, të cilët hynë me forcë 
në mbledhje pasi roja e in-
stitucionit të bashkisë kishte 
marrë urdhër të mos lejonin 
asnjë njeri brenda.  
Banorët protestuan për 
kushtet në të cilën ndodhen 
pas reformës administrati-
vo territoriale, duke prishur 
mbledhjen e cila u ndërpre 
për 5 minuta për të rivazh-
duar përsëri në një gjendje 
kaosi, ku anëtarët e Këshillit 
Bashkiak të partive të djathta 
bojkotuan mbledhjen deri në 
momentin që të diskutoheshin 
problematikat që këta banorë 
kishin.  
Ish- Bashkia Orikum përpa-
ra reformës administrativo 

territoriale ishte e aftë të vetë 
administrohej dhe të investon-
te në zhvillimin e zonës e cila 
ka prioritet turizmin. Pas 
vitit 2015 kjo zonë është lënë 
në harresë dhe në buxhetin 
e miratuar për këtë vit është 
parashikuar një fond prej 8 
milion lekë të vjetra vetëm për 
klubin e futbollit dhe asnjë 
investim tjetër për këtë zonë 
turistike.  
 
Me rritjen e temperaturave 
ka filluar dhe frekuentimi i 
plazheve, por banorët shpre-

hen se janë të braktisur nga 
pushteti lokal.  
 
Nuk mund të zhvillojmë tur-
izmin kur: 
1. Plazhet nuk pastrohen  
asnjëherë, përveçse nga privati 
që ka biznesin në këtë zonë. 
2. Nuk ka sistem  kanal-
izimesh të ujërave të zeza, por 
funksionojnë në gropa septike 
dhe në darkë bëhen  
shkarkimet në dete, duke sh-
kaktuar ndotje. 
3. Nuk ka furnizim me ujë të 
pijshëm. 

4. Nuk ka asnjë investim në 
infrastrukturë. 
5. Ka mungesë të energjisë 
elektrike tri ditë në javë. 
 
Bashkia Vlorë bën vetëm 
grumbullimin e mbetjeve dhe 
largimin e tyre të cilat nuk 
depozitohen në vendgrumbul-
lime të posaçme por i gjejmë 
të hedhura pranë bizneseve, 
në lumë për të përfunduar më 
pas në det. Zona është e ndo-
tur nga mbetjet dhe frekuento-
het nga çakejtë të cilët ushqe-
hen në këto vendgrumbullime 
ilegale. 
 
Në fjalën që mbajti znj. Mela-
jeze, administratore e Njësisë 
Administrative Orikum, në 
mbledhjen e Këshillit Bash-
kiak paraqiti shqetësimin 
e qytetarëve dhe indiferen-
tizmin e hasur pavarësisht 
kërkesave dhe problematikës 
që ajo ka pasqyruar. Në një 
situatë të tillë, kjo zonë po hap 
siparin  për sezonin turistik. 

Mendimit të Lirë
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N ë kuadër të projektit  
“Informim-Komu-
nikimi mbi politikat 
mjedisore për zhvil-

lim të qëndrueshëm, me fokus të 
veçantë mbi menaxhimin e mbet-
jeve urbane”, shoqata “Together for 
Life” organizoi 2 takime në Bash-
kitë Lezhë dhe Patos. Gjatë taki-
meve u bë prezantimi i projektit 
si dhe u krijuan ura komunikimi 
me inspektorët e mjedisit, për të 
informuar mbi gjendjen në terren 
se cilat janë zonat më problematike. 
Në qytetin e Patosit, theksi u vu 
në ndotjen nga hidrokarburet si 
dhe në sistemin e kanalizimeve të 
ujërave të ndotura i cili në pjesën 
më të madhe është i bllokuar, si 
pasojë e vjetërsisë së tij.  Mjaft 
problematike paraqiten seksionet 
të cilat në mungesë të kuotave për 
të shkarkuar me gravitet, detyrojnë 
ujërat e ndotura që të flenë për një 
kohë të gjatë në seksionet e tuba-
cioneve të kanalizimeve.
 
Në takim mori pjesë znj. Bleri-

Territori Bënçë-Kurvelesh, drejt statusit “Park Natyror Rajonal”

na Troka, eksperte mjedisi pranë 
bashkisë, e cila foli për vend-de-
pozitimin e mbetjeve urbane, i cili 
ndodhet 5 km larg nga qendra e 
qytetit. “Ky vend-depozitim, duke 
mos përmbushur kriteret teknike 
të projektimit dhe funksionimit, 
rrezikon ndotjen e mjedisit, ndaj 
edhe ndërhyrja është urgjente për 
rehabilitimin e kësaj sipërfaqeje 
dhe ndalimin e aktivitetit të de-
pozitimit të mbetjeve”. Gjatë takim-
it u diskutua gjithashtu për planet e 
bashkisë për përmirësimin e situ-
atës dhe çfarë pritet të bëhet në të 
ardhmen.  

Nga: Shkëlqim Hajno, AJMMI

Në Bashkinë  
Lezhë u disku-
tua sfida dhe 
roli i qytetarëve 
në përmirësimin 
e situatës së 
menaxhimit të 
mbetjeve

Takimi i dytë u organizua në qyte-
tin e Lezhës dhe kishte në qendër 
bisedimin me specialistët e pas-
trimit, Drejtoria e Shërbimeve Pub-
like, Bashkia Lezhë. Gjatë takimit 
u fol për menaxhimin e mbetjeve 
në qytetin e Lezhës, sfidat dhe 
rolin e qytetarëve në përmirësimin 
e situatës. Z. Ndue Lushi, drejtor 
i këtij institucioni, vuri theksin 
në rëndësinë që ka informimi dhe 
sensibilizimi i popullatës, si dhe 
përmendi dëmin që i shkakton 
mjedisit mos respektimi i ndarjes së 
mbetjeve në burim.  
 
Gjatë takimit u diskutua për grykë-
derdhjet e lumenjve dhe mbeturinat 
të cilat deti i sjell në vijën bregde-
tare të plazhit të Shëngjinit duke 
shkaktuar ndotje mjedisore, si dhe 
për planet e bashkisë, për menax-
himin e kësaj situate. Specialistët 

e pastrimit pranë këtij institucioni 
bënë publik projektin për menax-
himin e mbetjeve duke theksuar se 
një hap cilësor është dhe standard-
izimi i shërbimit nëpërmjet ndarjes 
në 3 zona. Ata folën gjithashtu për 
takimet konsultative ku kanë ftuar 
qytetarët dhe bizneset, në çdo njësi 
të qytetit si dhe theksuan faktin 
që pjesëmarrja e qytetarëve ishte 
e ulët. Gjatë bisedës u përmend se 
supervizorët dhe administratorët 
e njësive kryejnë  monitorime të 
vazhdueshme për respektimin e 
ndarjes së mbetjeve në burim.   
 
Këto aktivitete u realizuan në 
kuadër të programit SENiOR Alba-
nia, mbështetur nga REC Shqipëri 
dhe me fonde të Qeverisë Suedeze.

Nga: Together For Life

Bashkitë Patos dhe Lezhë bashkëpunojnë me organizatat mjedisore

N ë mbledhjen e 
Këshillit Bashkiak 
Tepelenë u mirat-
ua statusi “Park 

Natyror Rajonal” për territorin 
Bënçë-Kurvelesh, një nga eko-
sistemet turistike me vlera të 
veçanta natyrore në jugun e 
Shqipërisë. 
Nxitje për vendimin ka qenë stu-
dimi disavjeçar, i detajuar, real-
izuar nga Agjencia Joniane Mje-
disore (AJMMI), me angazhimin 
e ekspertëve dhe inxhinierëve 
me përvojë në fushën mjedisore, 
gjeologjike, etj. 
 
Sipas kryetarit të Bashkisë 
Tepelenë, Tërmet Peçi: “Ky është 
një hap i parë dhe i rëndësishëm i 
vendimmarrjes për Parkun Naty-
ror Rajonal Bënçë-Kurvelesh, që 
do të vijojë me miratimin nga 
Qarku i Gjirokastrës dhe do të 
finalizohet nga ministritë e lin-
jës, duke i siguruar kështu, këtij 

territori, me vlera të shumta uni-
kale ekoturistike e gjeonatyrore, 
rrugën dhe perspektivën e një 
statusi të veçantë dhe një mbro-
jtje më të fortë ligjore, në dobi të 
zhvillimit ekonomik e turistik “. 
 
Për ing. Afat Serjanin: “Mi-
ratimi i statusit Park Natyror 
Rajonal i territorit Bençë-Kur-
velesh, në Bashkinë Tepelenë, 
përfshin identifikimin e resurseve 
mjedisore ekoturistike e kulturore 
të një zone me diversitet të spi-

katur në gjeomonumente, pasuri 
pyjore, kullosore, ekoturistike e 
trashëgimi të begatë historike e 
kulturore, siç është territori që nis 
nga lugina e lumit Bënçë, duke 
përfshirë krejt njësinë administra-
tive të Kurveleshit të Sipërm”. 
 
Burime të AJMMI-t vunë në 
dukje se projekti i promovimit 
dhe menaxhimit të këtij territo-
ri, synon vitalizimin e territorit 
përmes një vargu aktivitetesh 
novative, kryesisht në terren, 

ruajtjen e ekosistemeve, nxitjen 
dhe promovimin e turizmit të 
qëndrueshëm dhe atij familjar, si 
një nga llojet e turizmit me im-
pakt të drejtpërdrejtë në gjener-
imin dhe përmirësimin e statusit 
ekonomik dhe cilësisë së jetesës 
së banorëve të këtij territori, si 
dhe ruajtjen e sipërfaqeve pyjore 
dhe kullosore, të gjeomonu-
menteve, etj. 
 
Vetëm një vit më parë, me 
mbështetjen e Agjencisë Kom-
bëtare të Bregdetit, u vu në zba-
tim projekti strategjik “Via Eg-
natia”, duke kryer disa investime 
në rivitalizimin e qendrës së 
fshatit Nivicë (Kurvelesh), si dhe 
mundësinë e lidhjes me detin, si 
një risi, në turizmin shqiptar. 
 
Disa muaj më parë, Bashkia e 
Tepelenës doli kundër ndërti-
mit të 8 HEC-eve në kanionet 
e Kurveleshit, duke mos dhënë 
leje shfrytëzimi për investime në 
këto kanione.

Në qytetin e Patosit theksi u vu në 
ndotjen nga hidrokarburet si dhe në 
sistemin e vjetërsuar të kanalizimeve



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 xënësit e shkollës 
së mesme “Sami 
Frashëri” festuan 
javën e tokës me 

aktivitete të larmishme, plot 
dashuri dhe përkushtim për 
mjediset ku ata mësojnë, por 
jo vetëm. Dita e parë e javës së 
tokës në klasat e gjermanishtes 
filloi me një bisedë sa miqësore 
aq edhe produktive, rreth temave 
të diskutuara me nxënësit e tal-
entuar të “Sami Frashërit”. Nx-
ënësit e duan mjedisin, vlerëso-
jnë gjithashtu shërbimet e vyera 
që ai ofron kundrejt nesh, nëse 
përdoret mençurisht e qëndrue-
shëm. Çdo ndjesi dhe perceptim 
për mjedisin, natyrën tokën, 
ajrin, ujin, speciet në zhdukje, 
nxënësit i pikturuan me akri-
lik, në çantat beze të përgatitu-
ra nga Milieukontakt. Arti në 
çantë, shërbeu që gjimnazistët 
të derdhin ndjesitë e tyre per-
sonale, por edhe si një kujtim 
i bukur e dinjitoz për shkollën 
“Sami Frashëri”, Philip Morris, 
Bashkinë Tiranë dhe organi-
zatën Milieukontakt. Jo vetëm 
artin në beze, por nxënësit of-

Java e Tokës, gjimnazistët e “Sami Frashërit” i bashkohen ritit botëror 

ruan ndihmë mjaft të vlefshme, 
përgjatë lyerjes së fasadave të 
mjedisit të ri sportiv, investim që 
po kryhet në kuadër të projektit 
“Edukim për të gjithë duke prak-
tikuar Objektivat e Zhvillimit të 
Qëndrueshëm”, më mbështetjen 
financiare të Philip Morris.  
 
Dita e dytë e aktiviteteve, 20 
prilli mblodhi në sallën vir-
tuale nxënësit e shkollës, ku 
ata paraqiten skica dhe pun-
ime të ndryshme me material 
të riciklueshme. Nuk munguan 
gjithashtu materialet sensibilizu-
ese të përgatitura nga Milieu-

Nga: Milieukontakt, Shqipëri

kontakt. Në aktivitetin e ditës së 
dytë ishin të ftuar përfaqësues 
nga Co-Plan (Instituti për Zh-
villim e Habitatit), studentë të 
Universitetit Polis dhe prindër 
të gjimnazistëve. Pjesa tjetër e 
aktivitetit vazhdoi me banerin 

e përgatitur nga vetë nxënësit, 
i cili u vendos në fasadën krye-
sore të hyrjes së shkollës. Baneri 
ftonte jo vetëm gjimnazistët të 
kujdesen për tokën dhe jetën, 
por njëkohësisht gjithë mësuesit, 
qytetarët dhe kalimtarët e rastit. 
Po atë ditë nxënësit gjelbëruan 
oborrin e shkollës së tyre, duke 
mbjellë ligustra, si dhe duke 
gjallëruar vazot me lulet e stinës. 
Të tilla aktivitete jo vetëm edu-
kojnë, na përfshijnë të gjithë 
ne, por shërbejnë gjithashtu si 
një memorie e mirë, për ven-
dimmarrësit, politikbërësit dhe 
gjithë komunitetin. Çdo vit në 
javën e tretë të muajit prill, të 
ndalim dhe të kontribuojmë 
për tokën tonë, ndonëse modest 
kontributi ynë vlen.

Të tilla aktivitete jo vetëm edukojnë 
por shërbejnë gjithashtu si një mem-

orie e mirë, për vendimmarrësit, 
politikbërësit dhe gjithë komunitetin. 

Perla e Shqipërisë nën plehra!
Nga: Ecovolis

L iqeni i Komanit, i ndërtu-
ar fillimisht si liqen fur-
nizues për hidrocentralin 
e Komanit, tashmë është 

kthyer në një nga pikat turistike në 
Shqipëri.  
Problemi me të cilin po përballet ky 
liqen, ashtu si shumë vende të tjera 
turistike, është ndotja nga mbet-
jet. Kjo ndotje sjell shumë pasoja 
në florën dhe faunën e këtij vendi, 
duke i dëmtuar ato apo duke zh-
dukur specie të ndryshme.
 
Të gjithë duhet të kontribuojmë 
në pastrimin dhe mirëmbajtjen e 
vendit ku ne jetojmë. Të mbrojmë 
Shqipërinë! B ashkia Durrës heq 

leshterikët nga deti dhe i 
lë në mes të rrugës, duke 
mos i çuar në landfill.

Ja si po ndot 
Bashkia

Nga: Ekomjedisi


