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Pas 2 muajsh ndalohet hedhja në treg apo përdorimi i qeseve nën 35 mikron
Nga: Milieukontakt, Shqipëri

P rezantimi i VKM-së 
për reduktimin, kon-
trollin, prodhimin dhe 
përdorimin e qeseve 

plastike u zhvillua në mjediset 
e Kryeministrisë me praninë e 
Ministrit të Turizmit dhe Mje-
disit, zv. ministres, ekspertëve 
mjedisorë si dhe biznese të kësaj 
fushe.  
 
VKM-ja synon reduktimin e qe-
seve të lehta të plastikës nën 35 
mikron, duke kontrolluar, paran-
daluar kështu ndikimet nega-
tive të tyre në mjedis. Kjo VKM 
plotëson dhe zbaton gjithashtu 
vendimin 177/2012 dhe direk-
tivën 720/2015 të BE-së mbi 
“Ekonominë qarkulluese”.  
 
Pas 2 muajsh ndalohet plotë-
sisht prodhimi, hedhja në treg 
apo përdorimi i qeseve nën 
35 mikron. Në ato raste që do 
evidentohen përdorim të qeseve 
nën 35 mikron do të ketë gjobë 
nga 1 milion deri ne 1 milion e 

VKM-ja synon reduktimin e qeseve 
të plastikës nën 35 mikron, duke 

kontrolluar dhe parandaluar kështu 
ndikimet negative të tyre në mjedis

Tregtarët e produkteve të kon-
sumit përmendën gjithashtu 
nismën e vitit 2017, për ven-
dosjen e çmimit të qeseve të 
përdorura në market. Përfaqë-
sues nga GIZ kërkuan fushata 
sensibilizuese, ku gjithashtu 
përmendën shpërndarjen në 3 
bashki të çantave të bezeve të 
përgatitura. Ekspertët e mje-
disit kërkuan përdorimin në 
mënyrë të balancuar të qeseve 
plastike dhe atyre të bezeve, ku 
shtuan faktin se qeset plastike 
zënë 5-10% të mbetjeve plastike. 
Motoja për një zhvillim të qën-
drueshëm dhe “mbështjelljen 
e një çasti mos ta shndërrojmë 
në ndotje të përhershme” mbyl-
li takimin prezantues të kësaj 
VKM-je.

VKM mbi menaxhimin e in-
tegruar të burimeve ujore

Nga: Ekolëvizja

P rojektvendim për mi-
ratimin e procedur-
ave, dokumentacionit 
që duhet të plotëso-

jnë subjektet vetdeklaruese të 
cilët shfrytëzojnë ujërat nën-
tokësore pa u pajisur me leje 
apo autorizim dhe përcaktimin 
e kushteve të posaçme, afatit të 
vlefshmërisë, procedurave të 
shqyrtimit të vendimmarrjes 
për pajisjen e subjekteve vet-
deklaruese me leje apo autor-
izim. 
 
Individët ose bizneset të cilët 
aktualisht kanë puse uji të 
hapura duhet të bëjnë deklar-
imin e shfrytëzimit të burimeve 
ujore. Procedura e ndjekur do 
të kaloj në 4 faza: vetdeklarimi, 
konstatimi në terren, plotësimi 
dokumentacionit dhe vendim-
marrja, e cila do ketë kosto 0 lek. 
 
Nga diskutimet u kërkua që të 
bëhen analizat e ujit në qoftë 
se do të përdoret për ujë të 

pijshëm, gjithashtu duhet të 
ketë një normë të caktuar të 
përdorimit të këtyre burimeve, 
veçanërisht për bizneset të cilat 
duhet të deklarojnë që këto ujëra 
janë të përdorura ose të ndotura. 
 
Organet kompetente përgjegjëse 
janë: Këshilli Kombëtar i Ujit, 
Agjencia e Menaxhimit të Buri-
meve Ujore, Zyra e Adminis-
trimit të Basenit Ujor, Shërbimi 
Gjeologjik Shqiptar dhe Instituti 
i Shëndetit Publik.

gjysmë lekë. Për të kontrollu-
ar dhe evidentuar nëse do të 
ketë shkelje të zbatimit të kësaj 
VKM-je do të ngarkohet Ins-
pektoriati i Mjedisit, Inspekto-
riati Qendror Teknik; AKM-ja 
dhe Autoriteti Doganor. Do 
lejohet të përdoren qese plastike 
të degradueshme. Evidentimi 
dhe gjurmimi i përdorimit ose 
jo të qeseve plastike do arrihet 
përmes regjistrave që do mbajnë 
subjektet.  
 
Përgjatë prezantimit të VKM-
së përfaqësuese të biznesit i 

kërkuan Ministrisë së Tur-
izmit dhe Mjedisit të orga-
nizojë takime me prefektët për 
zbatimin e kësaj VKM-je. Oper-
atorët e biznesit privat pranuan 
gjithashtu se kanë vështirësi të 
plotësojnë kushtet e vendosura. 

Skandal / Denoncim

S hoqata Egnatia denoncon rastin e miratimit të 
projektit të HEC-eve Ligjaneca 1 dhe Ligjaneca 2, 
Bashkia Prrenjas, nga Ministria e Kulturës.
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A jri i ndotur po bëhet 
gjithnjë e më shqetë-
sues për çdo individ. 
A kemi mjedis të 

mbrojtur, në çfarë niveli cilësie 
janë monitorimet e ajrit, a kemi 
politika për përmirësimin e cilë-
sisë së ajrit, a përputhen matjet 
tona me normat e lejuara në ven-
det e BE-së? Për probleme lidhur 
me cilësinë e ajrit kemi zhvilluar 
intervistë me z. Agron Deliu, 
Kimist Toksikolog. 
 
Si paraqitet niveli i ndotjes së 
ajrit në Shqipëri? 
Problematika e cilësisë së ajrit 
në Shqipëri ka ardhur përsëri në 
fokus publik pas raportit zyrtar 
të Agjencisë Evropiane të Mje-
disit (EEA Kopenhagen) të vitit 
2017, që në bazë të të dhënave të 
disponuara prej tyre rezulton se 
vendi ynë ka rreth 1990 vdekje të 
parakohshme banorësh, të shka-
ktuara prej ndotjes së ajrit. Sipas 
atij raporti,  rreth 1430 vdekje 
të parakohshme janë shkaktuar 
prej përmbajtjes së grimcave të 
imëta PM 2.5, ndërsa 560 të tjer-
at – prej përmbajtjes së gazeve 
dyoksid azoti NO2 e ozon O3. 
Këto shifra janë pjesë e tabelës 
se vdekjeve të parakohshme të 
shkaktuara prej ndotjes së ajrit 
në vendet e kontinentit Evropi-
an, tabelë që është përpiluar prej 
Agjencisë Evropiane të Mjedisit 
bazuar në përqendrimet në ajër 
të ndotësve më të rëndësishëm, 
të raportuar prej Agjencive Mje-
disore të vendeve evropiane të 
veçante (Air Quality in Europe, 
2017 – EEA report No 13/2017, 
table 10/1 pp.57-58). 
Kjo shifër vdekshmërie për ven-
din tonë është e lartë, krahasuar 
me shifrat analoge të vendeve 
të tjera të kontinentit dhe rreth 
10 herë më e madhe se numri i 
vdekjeve nga aksidentet e trafi-
kut automobilistik në Shqipëri. 
Ndërsa vdekjet nga ndotja e ajrit 
janë vdekje ‘të heshtura’ e të 
pa konceptuara qartë nga poli-
tikëbërësit dhe publiku i gjerë në 
Shqipëri. 

Shkelet ligji i monitorimit të cilësisë së ajrit

Si është raporti i hapësirave të 
gjelbra me banorët? 
Problemi është plani i gjelbërim-
it. I nevojshëm është gjelbërimi 
brenda qytetit, specifikisht në 
Tiranë, duhet të gjelbërohen 
hapësirat midis pallateve. Nuk 
mendoj se duhet të ketë prioritet 
gjelbërimi i vendeve të cilat janë 
të gjelbëruara, p.sh: Mali i Dajtit 
ose pjesa periferike e qytetit, e të 
lihet pjesa brenda e qytetit. 
 
Çfarë politikash janë marrë për 
mbrojtjen e ajrit? 
Politikat mjedisore në vendin 
tonë kanë prioritet të ulët, ka 
mungesë fondesh në përmirësim 
të mjedisit dhe problemi më i 
madh është zbehja e mendimit 
apo rëndësia që i kushtojnë spe-
cialistëve të mjedisit. 

më matje të ndotjes së ajrit, 
zhurmave etj., gjithashtu min-
istria duhet të bëjë rregullisht 
të disponueshëm informacionin 
për publikun dhe organizatat e 
interesuara. 
 
Rasti më ekstrem ka qenë për 
2-3 ditë rresht, në periudhën 
16-18.04.2018, ku pluhuri i 
Saharasë ishte i pranishëm  në 
ajrin e krejt pjesës perëndimore 
të Shqipërisë. Përmbajtja e tij 
e thithur nga të gjithë ishte 2-5 
herë mbi normat e lejuara shën-
detësore e mjedisore (shih grafi-
kun më poshtë, të ndërtuar me 
matjet tona).  
Nuk pati asnjë reagim për këtë 
gjendje nga organet e shëndetit 
publik e të mjedisit, që e kanë 
detyrë funksionale të para-

Rekomandim: 
vendosje e një 

aparati për 
matjen e ndotjes 

së ajrit

Përgatiti: Klara Leka, Ekolëvizja vdekjeprurës, ndërsa te ne insti-
tucionet heshtën dhe mbrojtën 
popullin si struci në shkretëtirë. 
Jemi po atje si mentalitet dhe 
praktikë, vetëm se më ‘moderne’, 
tërësisht të paaftë e të pa përg-
jegjshëm!! 
 
A përputhen matjet tona me 
normat e lejuara në vendet e 
BE-së? 
Matjet e kryera me dt. 
30.12.2017 në ajrin mjedisor të 
Tiranës për përmbajtjen e grim-
cave të imëta PM10 e PM2.5 në 
nëntë pika rezidenciale e katër 
pika trafiku, rezultojnë në përg-
jithësi në vlera mjaft të larta mbi 
normat e lejuara në vendet e BE-
së. Si mesatare qyteti përmbajtja 
e PM10 rezultoi rreth 36 përqind 
mbi normën e lejuar evropiane, 
ndërsa ajo e PM2.5 rreth 53 
përqind. 
 
Çfarë do të rekomandonit që 
mund të bëhet në përmirësim 
të cilësisë së ajrit? 
Rekomandimi im shkon për ven-
dosjen e një aparati për matjen e 
ndotjes së ajrit. Duke parë niv-
elin e ndotjes, bashkia dhe qeve-
ria do të shtyhet për të përmirë-
suar politikat dhe cilësinë e ajrit. 

Agjencia Evropiane e Mjedisit: vendi 
ynë ka rreth 1990 vdekje të parakohshme 

banorësh, të shkaktuara prej ndotjes së ajrit

lajmërojnë me të gjitha mënyrat 
e mundshme popullatën për 
rrezikun që i kanoset (sidomos 
fëmijët, pleqtë, të sëmuret me 
patologjitë e zemrës e të organe-
ve të frymëmarrjes). 
Por askush nuk mat cilësinë e 
ajrit tek ne, le pastaj të para-
lajmërojë për rreziqet që na 
vijnë nga jashtë. Kujtoni Çer-
nobilin 30 e ca vite më parë kur 
Evropa  ulërinte për rrezatimin 

Në çfarë niveli cilësie janë 
monitorimet e ajrit? 
Në vendin tonë ka shkelje të 
ligjit të monitorimit, nuk ka 
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Nga: Vali Qyrfyci, Magdalena Cara

J o vetëm landfilli i qyte-
tit të Durrësit, por dhe 
ai i Manzës, pjesë e së 
njëjtës bashki, është 

jashtë çdo kontrolli, duke 
u kthyer në një tjetër vatër 
ndotjeje mjedisore të ligjëruar 
nga pushteti vendor. Mbetjet 
urbane hidhen nga makinat e 
grumbullimit rrëzë shpatit të 
kodrinës dhe buzë rrugës që të 
çon në ish-minierën e Manzës. 
Përballë tyre jeton një famil-
je që e detyruar bashkëjeton 
me ndotjen, por çdo ditë e më 
shumë ndjehet e pafuqishme 
përballë morisë së mbetjeve që 
kanë shtuar frikshëm volumin 
e tyre.  
Ky vendgrumbullim është 
miratuar shumë vite më 
parë nga Këshilli Bashkiak i 
ish-Bashkisë Manëz. Banorët 
tregojnë se 4 vjet më parë me 
një fond prej afro 9 milion 
lekësh (të vjetra) u tentua të 
bëhej rrethimi i tij, po inves-
timi rezultoi i pasuksesshëm 
pasi rrethimi prej rrjete teli u 

Landfilli i Manzës jashtë çdo kontrolli

zhduk në një kohë të shkurtër 
nga mbledhësit e skrapit. 
 
I dëshpëruar nga situata, një 
banor teksa na tregon se këtu 
depozitohen edhe mbetje spit-
alore, ngre gjithashtu shqetë-
simin e rritjes së volumit të 
plehrave, si pasojë e jetesës së 

im, rrethim të këtij vendgrum-
bullimi që mbetjet të mos u 
futen në shtëpi, në të kundërt 
deklarojnë se së shpejti do të 
bllokojnë rrugën duke mos 
lejuar më depozitimin e mbet-
jeve. 
 
Jo vetëm ajri është i ndotur 
nga toksina që çlirohen nga 
dekompozimi i mbetjeve në 
natyrë që prodhon një zonë 
me mbi 13 mijë banorë. 
Përmes shirave dhe ujërave 
nëntokësore, e ndotur është 
dhe toka e nëntoka, produktet 
bujqësore të zonës dhe kullo-
tat e bagëtive përreth të cilat 
përmes banorëve të zonës 
tregtohen më pas në Durrës e 
Tiranë.Jo vetëm landfilli i qytetit të 

Durrësit, por dhe ai i Manzës, është 
jashtë çdo kontrolli, duke u kthyer 
në një tjetër vatër ndotjeje mjedis-

ore të ligjëruar nga pushteti vendor

Ndotja nga rafineria e naftës në 
Elbasan, situata është alarmante

një komuniteti tërë në zonën 
e Manzës, atij të muxhahed-
inëve irakenë. 
 
Ashtu si dhe në Durrës, edhe 
këtu nevoja e trajtimit të 
mbetjeve urbane është emerg-
jente. Megjithatë banorët 
kërkojnë së paku një disiplin-

Nga: Forumi i Mendimit të Lirë

K jo është gjendja e 
kanaleve vaditëse ne 
Balldren te Elbasanit. 
 

Rafineria e përpunimit të naftës 
bruto dhe nënprodukteve të saj 
derdh ujërat e ndotur në kanalet 
vaditëse pa asnjë lloj kontrolli. 
 
“Jemi qindra banorë të Balldren-
it dhe Bradasheshit që po helmo-
hemi nga kjo rafineri dhe askush 
nuk merr masa. Tashmë që po 

vjen sezoni i vaditjes kjo ndotje 
do të përhapet gjithandej sepse 
ne nuk kemi mundësi tjetër, 
vetëm me këto ujëra vadisim. 
 
Gjendja vazhdon prej dy vitesh, 
që kur nisi punën kjo rafineri. 
Përveç kanaleve, nuk arrijmë dot 
të marrim frymë nga era e naf-
tës. Fëmijët tanë po rrinë vetëm 
spitaleve. Sikur të mos mjaf-
tonte ndotja e ferrokromit, tani 
mungonte vetëm nafta”, thonë 
banorët e zonës. 

Fshati Veri Fier rrezikon të shpopullohet 
për shkak të ndërtimit të inceneratorit

Nga: Together For Life

S hoqata Together For 
Life organizon takim me 
banorët e fshatit Veri të 
Fierit, i cili rrezikon të 

shpopullohet për shkak të ndër-
timit të inceneratorit në afërsi të 
tokave bujqësore. Banorët gjatë 
takimit përmenden dëmet që 
mund t’i shkaktojë mjedisit dhe 
njeriut ndërtimi i inceneratorit, 
ndërkohe që shtëpia më e afërt 
me zonën ku do ndërtohet ndod-
het 400 m në vijë ajrore.  

Ky takim u zhvillua ne kuadër të 
projektit “Informim-komunikim 
për politikat mjedisore, fokusu-
ar në menaxhimin e mbetjeve 
urbane” në kuadër te programit  
SENiOR – II, mbështetur nga 
REC Shqipëri dhe financuar nga 
Qeveria Suedeze.
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Q yteti i Vlorës rrezikon 
të mbetet pa ujë pasi 
një firmë ndërtimi ka 
dëmtuar rëndë rrjetin e 

ujësjellësit. 
 
Gjatë punimeve në bulevardin 
Vlorë-Skelë, firma dëmtoi një tubo 
gize 300 mm, që është pjesë e rrjetit 
kryesor që furnizon me ujë të pi-
jshëm qytetin bregdetar. 
 
Si pasojë e këtij defekti të shkak-
tuar paraditen e së enjtes, qyteti i 
Vlorës rrezikon të mbetet pa ujë të 
pijshëm gjatë orarit të pasdites. 
 
Zona e vetme që nuk do të ketë 
mungesë të ujit të pijshëm nga 
ky defekt, është ajo nga Bashkia e 
Vlorës deri tek Spitali Rajonal. 

Shkollat në Shqipëri: me dy turne, të mbipopulluara dhe me ajër të ndotur

Specialistët dhe punëtorët e Ndër-
marrjes së Ujësjellës Kanalizime po 
punojnë që dëmtimi në tubacionin 
pranë Stadiumit “Flamurtari”, të 
riparohet sa më të shpejtë. 

Nga:Bujana Xhindoli,Milieukontakt

Qyteti i Vlorës rrezikon të mbetet 
pa ujë pasi një firmë ndërtimi ka 

dëmtuar rëndë rrjetin e ujësjellësit

Ndërmarrja e Ujësjellës Kanal-
izime Vlorë ka kërkuar mirëkupti-
min e qytetarëve.

Vlora mbetet pa ujë të pijshëm

V etëm shkollat afër 
qendrave të qyteteve 
premtojnë kushte disi 
të mira për zhvil-

limin e mësimit. Kushtet higjie-
no-sanitare janë ende në procese 
përmirësimi, por nuk mungojnë 
rastet ku kati i tërë i një shkolle, 
më gjashtë klasa ose më shumë 
duhet të përdorë një apo dy 
tualete, ku uji vazhdon të jetë me 
orar. 
 
Si prind apo qytetar shqetëso-
hesh nga cilësia e ajrit në shkol-
lat tona, ku nxënësit kalojnë më 
të shumtën e kohës. Janë vetë 
nxënësit ata, të cilët ankohen për 
ajrin jo të pastër brenda ambi-
enteve të shkollave, si dhe erën e 
keqe të tualeteve kur kalon pranë 
tyre. Prindërit e nuhasin këtë erë 
në një ditë normale shkolle apo 
kur shkojnë të takojnë mësuesit. 
Çështje të tilla mund të duken 
luks, para problemeve madhore 

të ushqimeve të pakontrolluara, 
mungesës së ngrohjes në sezo-
nin e dimrit në shkollat tona, 
mbetjet urbane që shtohen çdo 
ditë e më shumë, apo trafikut të 
rënduar, që shpesh të detyron të 
arrish vonë në punë. E ardhmja 
i përket atyre, fëmijëve. Cilësia e 
mirë dhe mënyrat e shëndetshme 
përgjatë rritjes, mundëson siguri 
të plotë për shëndetin mendor 
dhe atë fizik për të ardhmen.  
 
Studimi i parë ndërkombëtarë, 
prej programit SEARCH (School 
Environment and Respiratory 
Health of Children) ku u përf-
shinë 10 vende nga Bashkimi 
Evropian, vende jo anëtare të saj, 
vende të Evropës Lindore dhe 
Azisë ka treguar se brenda ambi-
enteve të shkollave niveli i NO2, 
PM10 dhe benzenit është i ulët. 
Nivele të larta të këtyre ndotësve 
gjenden kryesisht jashtë mureve 
të shkollës, si pasojë e trafikut të 
rënduar. Është gjetur nivel i lartë 

i VOC-ve, veçanërisht të formal-
dehyde-ve, kumë së shumti këta 
ndotës emetohen në ambientet e 
brendshme të klasave. Hapësira 
mesatare e dyshemesë për fëmijë 
në të gjitha klasat, sipas studimit 
ka rezultuar  2.0 m2 / fëmijë, ku 
ka edhe raste mbipopullimi (më 
pak se 1.5 m2/ fëmijë).  
Ky mbipopullim çon drejt-
përsëdrejti në rritjen e përqen-
drimit të disa ndotësve si CO2, 
benzen, toluenë dhe PM10, citon 
studimi SEARCH. Në klasat e 
mbipopulluara ka pasur shumë 
më tepër fëmijë me simptomat 
e traktit respirator, në krahasim 
me fëmijët e klasave me hapësirë 

të mjaftueshme. Rekomandimet 
e studimit, por edhe të special-
istëve orientojnë shmangien e 
mbipopullimit të klasave, ajros-
je përgjatë gjithë pushimeve 
të orëve, si edhe të përdoren 
sistemet e ventilimit apo ato të 
ngrohjes, të cilat kanë një kosto 
të ulët të shpenzimit të energjisë. 
 
Sipas studimit të SINPHONIE, 
niveli i lagështirës në shkolla 
ka rezultuar në nivelin 43%, ku 
vendi ynë ishte në vendin e parë 
përsa i përket lagështirës, pasuar 
nga Malta dhe Portugalia. Dy 
programet e sipërpërmendur 
janë të vetmit ndoshta, të cilët 
ofrojnë të dhëna rreth cilësisë së 
ajrit në shkollat tona. Edhe nëse 
ndonjë institucioni, përgjegjës 
për cilësinë e kushteve përg-
jatë mësimdhënies në shkollat 
tona, do i lindte dëshira për të 
matur parametrat e sipërpër-
mendur (CO2, benzen, toluenë 
dhe PM10), sërish ky proces do 
ngelte ëndërr në sirtar, pasi jo 
vetëm që mungojnë aparaturat, 
por dhe ato që janë nuk kolau-
dohen, apo ekspertët janë të 
patrajnuar. 

Studimi SEARCH: Mbipopullimi 
çon drejtpërsëdrejti në rritjen e 
përqendrimit të disa ndotësve si 
CO2, benzen, toluenë dhe PM10

Në klasat e mbi-
populluara ka 
pasur shumë 

më tepër fëmijë 
me simptomat e 

traktit respirator

Nga: Forumi i Mendimit të Lirë

Bovilla e ndotur

L iqeni Bovillës është ai 
që siguron shumicën 
e ujit të pijshëm për 
Tiranën, kështu që ne 

duhet ta ruajmë atë dhe të mos 
e ndotim. Rrugës për Bovillë të 
gjithë ata që e vizitojnë të marrin 
dy minuta kohë ta pastrojnë!



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

P remiera e filmit “Zemra 
Blu”, realizuar nga Pata-
gonia, u shfaq në datë 6 
Maj në Tiranë, në mje-

diset e Kinema Millenium. Filmi 
paraqiti një histori të mbrojtjes 
së lumenjve të Shqipërisë, Maqe-
donisë dhe Bosnje-Hercegovinës.  
 
Filmi “Zemra Blu” dokumenton 
përpjekjet për të mbrojtur lu-
min më të madh të pacënuar në 
Evropë, Vjosën, përpjekjet për të 
shpëtuar rrëqebullin e rrezikuar 
të Ballkanit në Parkun Kombëtar 
të Mavrovës në Maqedoni si 
dhe evidenton protestat e vazh-
dueshme disa mujore (për 325 
ditë rresht) të grave të Krušči-
ca-s, në Bosnjë e Herzegovinë, të 
cilat po mbrojnë ujin si burimin 
e vetëm të jetesës për komunite-
tin, nga hidrocentralet. 
 
Filmi u shfaq gjithashtu në 
komunitetet përgjatë luginës 
së Vjosës si: Tepelenë, Përmet, 
Qesarat (Memaliaj), Kutë (Mal-
lakastër), Selenicë etj dhe Shko-
dēr.  Filmi “Zemra Blu” u shfaq 
edhe në Kosovë, për të diskutuar 

Betejat për të shpëtuar lumenjtë e fundit të pacënuar të Evropës

mbi hidrocentralet në lumenjtë e 
Kosovës. 
 
Në premierën e filmit, gjatë dis-
kutimeve rreth problematikës që 
shfaqte filmi, Ulrich Eichelmann 
nga organizata Riverwatch, e 
vuri theksin në tre pika kryesore: 
1. Ndikimi tek bankat ndërkom-
bëtare për të mos mbështetur 
projekte të tilla; 2. Mbrojtja 

Nga: Qendra “Grupimi Ekolëvizja” e çështjes nga ana ligjore, jo 
vetëm atyre vendase por edhe 
nga konventat e ratifikuara nga 
Shqipëria; 3. Ngritja e vazh-
dueshme e zërit nga komuniteti. 
 
Filmi “Zemra Blu” mbështet 
fushatën “Save the Blue Heart 
of Europe”, që synon të mbrojë 
lumenjtë e Ballkanit nga rreh 
3000 projekte HEC-esh te plan-
ifikuara. Fushata koordinohet 
nga Riverwatch dhe Euronatur 
në bashkëpunim me organiza-
tat partnere në Ballkan. Part-
neri lokal për  Shqipërinë është 
EcoAlbania. 
 
Patagonia, ka iniciuar edhe një 
peticion që i bën thirrje bankave 
ndërkombëtare të mos financo-
jnë projektet hidroenergjetike të 
Ballkanit.

‘’DITA E DRINIT’’
Nga:Meivis Struga,Instituti për Me-
naxhimin e Mjedisit dhe Territorit

N ë liqenin e Fierzës 
gjendja mjedisore është 
e rëndë për shkak të 
mbeturinave plastike 

të cilat janë shtuar si rezultat i 
prurjeve nga Drini i Bardhë, por 
edhe nga hedhja e mbeturinave 
nga qyteti i Kukësit. Përballë kësaj 
situate, organizata nga Tirana ‘’In-
stituti për Menaxhimin e Mjedisit 
dhe Territorit’’, në bashkëpunim 
me organizatën nga Peja ‘’Lets do it 
Peja’’, mbështetur nga projekti GEF 
dhe UNDP, organizuan projektin 
me temë ‘’ Të bashkuar për Natyrën 
dhe Ujin’’. 

Aktivitetet u realizuan në qytetin e 
Pejës dhe në qytetin e Kukësit, ku 
kishte pjesëmarrje të nxënësve nga 
shkolla të ndryshme. Nxënësve iu 
paraqitën potencialet natyrore që 
ka burimi i Drinit të Bardhë dhe 
u prezantuan shkaqet dhe pasojat 
e ndotjes nën perceptimin e tyre. 

Gjithashtu nxënësit paraqitën pun-
ime të tyre me qëllim mbrojtjen e 
burimeve ujore të lumit Drin. 
 
Të pranishëm në takim ishin për-
faqësues nga UNDP, znj. Xhesi 
Mane, z.Islam Hukaj Kryesues i 
Kuvendit Komunal Pejë, znj. Erjo-

la Keçi koordinatore e projektit të 
Drinit. 
 
Gjate fjalës së tij, z. Hukaj shpre-
hu se mbrojtja e Lumit të Drinit 
kërkon një bashkëpunim ndërku-
fitar dhe një përfshirje më të lartë 
të institucioneve përgjegjëse për 
mbrojtjen e këtij baseni. 
 
Në fjalën e saj znj. Xhesi Mane, 
theksoi se baseni i Drinit përbën 
një ekosistem ujor me vlera të larta 
natyrore dhe roli i organizatave jo 
qeveritare në informimin dhe mo-
bilizimin e komuniteteve përreth 
është me rëndësi për mbrojtjen e 
këtij burimi.

Mbetjet urbane 
në Sarandë

V ullnetarët mjedisor 
të Shoqatës AJMMI 
kanë zhvilluar dy ak-
sione për pastrimin 

e shtratit të lumenjve Bistricë e 
Kalasa, nga mbetjet plastike dhe 
jo vetëm. Duke nxitur dhe inves-
tiguar operatorin e shërbimeve 
të bashkisë, është bërë e mundur 
të mbahen pastër të gjithë lagjet 
e qyteteve Sarandë e Ksamil,ku 
është edhe më dominues fluksi i 
turistëve gjatë sezonit.

Nga: Shoqata AJMMI


