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Bombardohet Librazhdi dhe Përrenjasi me projekt vendime dhe leje për HEC-e
Nga: Shoqata Egnatia

V azhdojnë ethet e 
HEC-eve. Ku po 
shkojmë kështu? Po 
vdes mjedisi dhe 

komuniteti në dy bashkitë. Po 
kalon mbi 130 numri i lejeve dhe 
kërkesave. 
 
Shoqata Egnatia aktualisht ka 
raportuar 30 projekt-vendime 
dhe relacione për HEC-e. 
 
Në agjencinë e Basenit Ujor të 
lumit Shkumbin, Qarku Elbasan, 
u zhvillua mbledhja për mi-
ratimin e disa projekt vendimeve 
për HEC-et në Librazhd si dhe 
lejet mjedisore për rehabilitimin 
e shtretërve të lumenjve të Lumit 
Shkumbin dhe Rrapun. 
 
Në rendin e ditës ishte: Mi-
ratimi i disa lejeve për HEC-e 
në Librazhd dhe Përrenjas si dhe  
dhënien e lejeve për rehabiliti-
min e shtretërve të lumenjve të 
Lumit Shkumbin, në Qukës Për-
renjas dhe Rrapun Librazhd. 
 
Mbledhja u bë me dyer te mbyl-
lura dhe pa praninë e medias. 
 
Këto projekt vendime për HEC-e 
në Librazhd dhe Përrenjas do 
ti marrin frymën banorëve dhe 
mjedisit, si dhe do të shkatërro-
jnë lumenjtë, florën dhe faunën, 
po kështu edhe shtretërit e lu-
menjve nga subjektet që marrin 
inerte në Shkumbin. I ashpër ka 
qenë mendimi i Prefektit të Qar-
kut të Elbasanit, i cili ka ngritur 
problemin mjedisor që shkakto-
het nga HEC-et. 
 
Edhe Drejtori i Zonave të Mbro-
jtura, Xhek Nezha, ka qenë 
kundër lejeve mjedisore për 
HEC-et. Në fund të mbledhjes 
është anuluar dhënia e lejeve 
duke u lënë për një mbledhje 
tjetër të radhës.  
Banorët e Sopotit para një muaji 
u mblodhën kundër HEC-eve, 
protestë e cila u mbështet dhe 
nga Shoqata Egnatia. 
 
Ndërkohë që duhet të përmen-
dim dhe lejen për dy HEC-et në 
Qukës, Bashkia Përrenjas, ku 
Ministria e Kulturës jep leje për 
ndërtim HEC-eve “Lingjane-
ca 1” dhe “Lingjaneca 2”, më 
datë  20.03.2018  e firmosur nga 
Ministrja Mirela Kumbaro, ku 

midis të tjerave thotë se subjekti  
“REI-Energji” do kontribuojë në 
rregullimin e shtatë çesmave në 
Bërzeshtë. 
 
Po kështu Shoqata Egnatia dër-
goi një deklaratë pozicionimi 
mbi ndërtimin e HEC-eve të 
vegjël për Bashkitë Librazhd dhe 
Përrenjas. Në deklaratën e pozi-
cionimit të shoqërisë civile ba-
zuar në Konventën e Aarhus-it, 
të ratifikuar nga Parlamenti 
Shqiptar në vitin 2000 dhe në 
ligjin Nr.10431, datë 09.06.2011, 
“Për Mbrojtjen e Mjedisit” dhe 
“Informimin e publikut në lidhje 
me çështjet mjedisore”. 
Sipas grupimi të Rrjetit Mjedisor 
të Shoqërisë Civile, rezulton një 
situatë që është evidentuar më së 
miri me të gjithë ndikimet lig-
jore, institucionale, socio-ekono-
mike dhe ekologjike, nga studimi 
“Alternativa mjedisore e HEC-
eve të vegjël në Shqipëri”, si dhe 
nga studimi “Cilësia e raporteve 
të VNM/VSM të projekteve për 
HEC-et në Shqipëri” që eviden-
ton mangësitë dhe shmangiet 
në legjislacionin e hartimit të 
VNM/VSM. 
 
Dekadën e fundit përdorimi i 
burimeve ujore për prodhimin 
e energjisë nga HEC-et është 

rritur në mënyrë të shpejtë në 
Shqipëri sikurse në të gjithë ven-
det e rajonit. Situata më e rëndë 
është në dy Bashkitë Librazhd 
dhe Përrenjas, ku kërkesat për 
leje konçesionare i kalojnë të 
130-at. Kjo sipas burimeve dhe 
evidentimeve të bëra në bash-

këpunim me komunitetin, ag-
jencitë e zonave të mbrojtura, 
drejtuesit lokalë të dy bashkive, 
organizatave mjedisore dhe të  
gjithë shoqërisë civile si dhe 
bashkëpunimit me komunitetin. 
Megjithëse kjo është klasifikuar 
si burim energjetik i rinovue-
shëm, një numër marramendës 
prej mbi 130 kërkesa i HEC-eve 
pritet të ndikojnë negativisht në 
ekosistemet natyrore dhe sido-
mos tek ato me ndjeshmëri të 
lartë (zonat e mbrojtura dhe par-
qet kombëtare, zonat turistike, 
fshatrat turistike, ku në zonën 
tonë janë një numër i madh i 
specieve të Florës dhe Faunës në 
“Librin e Kuq”. 

Prej më shumë se 130 kërkesa për HEC-e priten 
të ndikojnë negativisht ekosistemet natyrore

Shqipëria vlerësohet dobët për cilësinë e ujit

B azuar te të dhënat e vitit 2017, cilësia e ujërave për të bërë plazh 
është në nivelin 54.9%, ndërsa standardi i BE-së është 85%. 
Sipas studimit te BE-së, Shqipëria është një nga vendet e vlerë-
suar më “dobët” në vitin 2016, gjithashtu mbetet e tillë edhe në 

vitin 2017.  
Hans Bruyninckx, Drejtor Ekzekutiv i Agjencisë Evropiane të Mjedisit tha: 
“Reduktimi i ndotjes së ujit ndihmon në mirëqenien e qytetarëve, kaf-
shëve dhe bimëve. Nuk duhet të vetëkënaqemi. Monitorimi i rregullt dhe 
vlerësimi i vendeve ku bëhet plazh mbetet një detyrë vendimtare”.
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“ Ylberet” kanceroze që 
përhapen nëpër rrugët 
dhe kanalet kulluese të 
qytetit të Tiranës. 

 
Sipas Kodit Rrugor të Republikës 
së Shqipërisë, Neni 7, mbi Rreg-
ullimin e qarkullimit në qendrat 
e banuara 
1. Në qendrat e banuara, komu-
nat dhe bashkitë, me urdhëresë 
të kryetarit të pushtetit lokal, 
duhet: 
b) të kufizojnë qarkullimin e të 
gjitha ose të disa kategorive të 
mjeteve për nevoja të qarta dhe 
të motivuara për parandalimin e 
ndotjes së mjedisit dhe mbrojt-
jen e pasurisë artistike, të mje-
disit dhe natyrore, në përputhje 
me udhëzimet e shpallura nga 
Ministria që mbulon veprim-

“Ylberet” kanceroze përhapen nëpër rrugët e Tiranës

tarinë përkatëse, pasi të jetë 
marrë mendimi i Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Ministrisë së 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve; 
dhe sipas Nenit 79, mbi Kontrol-
lin teknik 
6. Organet e shërbimeve të 
policisë rrugore, për të cilat 
flitet në nenin 12, nëse kanë 
dyshime për gjendjen e sigurisë, 
zhurmshmërisë dhe ndotjes për 
mjete me motor ose rimorkio 
të veçantë, mund të urdhërojnë 

në çdo kohë ndalimin e tyre, 
duke bërë shënimin në librezën e 
mjetit, për një kontroll teknik të 
menjëhershëm jashtë radhe. 
 
Gjithnjë e më shumë po shohim 
te ashtuquajturat “ylbere” në 
rrugët e qytetit tonë. Sipas ligjit, 
organet e shërbimit të policisë 
rrugore janë përgjegjëse për 
ndotjen e shkaktuar nga mjetet 
me motor, por realisht a po 
shohim ne ndalim apo gjobitje të 

Nga: Qendra “Grupimi Ekolëvizja” këtyre mjeteve të cilat shkakto-
jnë ndotje në mjedis? 
 
Këto mjete duhen ndaluar dhe 
duhen gjobitur sipas ligjit, për 
dëmin që shkaktojnë në mjedis, 
gjithashtu duhet që të pastrohet 
vendi ku mjetet motorike kanë 
dëmtuar.

Ndalohet përdorimi i 6 
lëndëve vepruese që sipas 
studimeve të BE-së janë 

dëmtuesit kryesorë të bletëve

Ndalojmë pesticidet që dëmtojnë kolonitë e bletëve
Nga: Magdalena Cara, Ekomjedisi

M inistri i Bujqë-
sisë dhe Zhvil-
limit Rural, z. 
Niko Peleshi në 

një takim me bletarë nga Le-
zha ka bërë të njohur urdhrin 
për ndalimin e disa pesti-
cideve, si shkaktarët kryesorë, 
të dëmtimit, reduktimit dhe 
zhdukjes të bletëve. Ky shqetë-
sim nuk prek vetëm bletar-
inë shqiptare, por është një 
problem mbarë botëror. Sipas 
statistikave zyrtare numri i 
kolonive të bletëve në botë 
është reduktuar me 40%. Min-
istri është shprehur shumë i 
kënaqur që vendi ynë, është 
nga të parët vende jo anëtare 
që ka adoptuar dhe nënsh-
kruar vendimin e Bashkimit 
Evropian, duke e kthyer në akt 
ligjor për mbrojtjen e bletëve. 

“Unë kam kërkuar dhe ud-
hëzuar të bëjmë realitet, këtu e 
kam urdhrin, le t’i bashkohe-
mi një vendimi të Komisionit 
Evropian të para pak ditëve 
lidhur me ndalimin dhe për-
dorimin e disa pesticideve, që 
sipas studimeve të zhvilluara 
nga ekspertët evropianë, janë 

nga shkaqet kryesore të dëm-
timit, të zhdukjes apo reduk-
timit të kolonive të bletëve 
në Evropë. Bëhet fjalë për tre 
pesticide. Ne vullnetarisht jemi 
bashkuar, mund të jemi vendi 
i parë në Evropë, nga vendet jo 
anëtare të Bashkimi Evropian 
që i bashkohemi brenda pak 
ditësh këtij vendimi të Komis-
ionit Evropian dhe po e kthe-
jmë në një akt ligjor, ndalimin 
në Shqipëri përmes një urdhri, 
që do të firmoset sot.” 
 
“Ne ndalojmë përdorimin e 
këtyre 6 lëndëve vepruese, sipas 
studimeve të Bashkimit Evropi-
an, Komisionit Evropian men-
dohet se janë dëmtuesit krye-

sorë të bletëve. Siç e thashë, 
dhe siç e dini më mirë se unë, 
ky është shqetësim jo vetëm 
shqiptar, është mbarë botëror.” 
 
Bëhet fjalë për Fenazaquin, 
Bifenthrin, Neonicotinidet: 
Clothianidin, thiamethoxam 
dhe imidacloprid. 
 
Ministri ka përgëzuar bletarët 
shqiptarë, të cilët janë të or-
ganizuar në shoqatë, por ka 
dhe shumë bletarë të tjerë, të 
cilët janë të vegjël dhe kanë 
nevojë për mbështetje, këshil-
limi dhe informim në lidhje 
me të rejat e fundit. Pasi qël-
limi i qeverisë është ta kthe-
jë bletarinë në një ekonomi 
mbështetëse për të kompensu-
ar të ardhurat e pakta që fshati 
shqiptar ka. Kjo është një fus-
hë shumë delikate që kërkon 
mbështetje dhe këshillim. 
Kërkon mbështetje me anali-
za, laboratorë, mbështetje me 
subvencione. Ministri është 
shprehur gjithashtu dhe për 
mbështetjen që ky sektor do të 
marrë nga Skema Kombëtare, 
me 10 mijë lekë për koshere. 
Të gjithë aplikuesit pothuajse 
kanë dalë fitues.

Shqipëria vlerësohet dobët për cilësinë e ujit
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Nga: Simo Ribaj, SEEP

G jendja e detit në 
Gjirin e Vlorës është 
alarmante. Ai po de-
gradohet dita – ditës. 

Peshkatarët ngrenë problema-
tikat që kanë në punën e për-
ditshme. Ata janë të shqetësuar 
për vaskat që ndodhen brenda 
Gjirit për kultivimin e peshkut. 
Një peshk i cili rritet në kushte 
rezervati do 4 kg ushqim, po 
sa ushqim do të duhet për të 
gjithë peshqit e 20 rrethimeve që 
janë vendosur ne gji, ku 10 prej 
të cilëve janë vendosur vetëm 
këtë vit. Për 5000 t peshk duhet 
20.000 t ushqim. Vendet ku ven-
dosen këto rezervate po degra-
dohen nga mbetjet e peshkut dhe 
kanë krijuar kodra mbetjesh në 
këto zona. Pavarësisht se rezer-
vatet e peshkut në bazë të ligjeve 
ndërkombëtare janë detyrimisht 
të lëvizshme, kjo gjë nuk ndodh 
në vendin tonë, por shtohen 
pambarimisht rezervuarët që do 
të sjellin fundin e biodiversitetit 
në këtë gji, pasi shtimi pa kriter i 
peshkut të rezervuarit do të çoje 
në uljen e nivelit të oksigjenit. 
 
Një problematikë tjerët që pe-
shkatarët ngrenë, janë mbetjet 

Ndihmë! Po vrasin Gjirin e Vlorës

në det. Këtu i referohemi mbet-
jeve të plastikës dhe ujërave të 
zeza. Në lidhje me mbetjet e 
plastikës peshkatarët shprehen 
se është kthyer në një problem 
serioz aq sa nuk dinë se çfarë 
po peshkojnë tani, peshq apo 
plastikë. “Rrjetat po na mbushen 
më shumë me plastikë se sa me 
peshq, më janë dashur 4 ditë për 
të pastruar rrjetat nga plastika 
para disa ditësh dhe nuk mund 
të punojmë me këtë mjedis kaq 
të pistë” – shprehet një nga pe-
shkatarët. Mbetje vijnë nga Lumi 
i Vjosës, Lumi i Orikumit dhe 
mbetjet që plazhistët lënë përg-
jatë të gjithë bregut të Gjirit pasi 

kut në këtë gji. “Nëse më parë 
mbushnim rrjetat me peshq e 
fitonim shumë lekë, sot jemi me 
fat po kapëm disa kg peshk” – 
Shprehet një nga peshkatarët. 
Për të mos përmendur masakrën 
që i bëhet natyrës kur peshkohet 
me lëndë plasëse e cila shkatër-
ron mjedisin. 
 
Pavarësisht se janë të licencuar 
dhe konform çdo rregulli të 
parashikuar nga ligji, shteti ynë 
nuk u ka garantuar akoma një 
mol nga i cili ato mund të dalin 
për të punuar por u ka vendosur 
detyrim paraqitje për çdo dalje 
në det, duke u shkaktuar kosto të 
panevojshme në buxhetin e tyre.  
 
Uji i Gjirit të Vlorës ndërrohet 
1 herë në 60 vjet dhe mundësia 
që ai të vetëpastrohet është e 
pamundur. Në kushtet kur kemi 
dhënie liçense pa kriter, peshkim 
me lëndë plasëse, shtim pa kriter 
i rezervuarve të rritjes së pesh-
kut, derdhja e ujërave të zeza 
dhe hedhja e mbetjeve pa kriter 
të cilat përfundojnë në det, do 
të sjellë shkatërrimin e Gjirit të 
Vlorës. Me këto ritme shkatër-
rimi peshkatarët shprehen se 
Gjiri i Vlorës ka edhe 5 vjet jetë.

Gjendja e detit në Gjirin e Vlorës po degra-
dohet dita-ditës. Peshkatarët janë të shqetësu-
ar për kultivimin e peshkut dhe mbetjet në det.

Ndal hedhjes së mbetjeve në përrenj e lumenj

mbarojnë plazhin. Ndonëse është 
bërë një investim për sistemin e 
kanalizimeve të ujit të pijshëm, 
ujërave të përdorura dhe ujërave 
të zeza, ky sistem nuk është 
vendosur akoma në funksion. Ka 
përfunduar faza e parë e projek-
tit dhe nuk ka filluar akoma faza 
e dytë. Në këto kushte të gjitha 
bizneset i derdhin ujërat e zeza 
në det duke shkaktuar ndotje.  
 
Gjithashtu dhënia e liçensave jo 
në proporcion me kapacitetet që 
ka Gjiri i Vlorës për peshkim, 
shkakton jo vetëm vështirësi në 
punën e tyre të përditshme por 
ka ndikuar në zhdukjen e pesh-

Nga: Forumi i Mendimit të Lirë

D hjetra pika ku hid-
hen mbeturinat ur-
bane dhe ato inerte, 
në mënyrë të palig-

jshme, janë identifikuar në Bash-
kinë e Elbasanit nga ekspertë të 
organizatës Forumi i Mendimit 
të Lirë. Kanale, përrenj, lumenj, 
mjedise të ndryshme publike, 
rrugë etj., janë shndërruar 
nga banorët apo kompanitë që 
prodhojnë mbetje inerte, në 
landfille, duke krijuar prob-
leme serioze me mjedisin. 
 
Shumica e pikave të konstatuara 
janë në kanale dhe përrenj, ku 

hidhen mbetjet urbane zakon-
isht, nga banorët lokalë të zonave 
rurale, të cilët nuk kanë kanazë 
mbeturinash apo e bëjnë këtë 
veprim për më shumë lehtësi. Si 
pasojë e këtyre veprimeve, është 
rritur edhe shkalla e ndotjes së 
lumit Shkumbin. 
 
Gjatë kohës kur bien reshje 
përrenjtë i marrin mbeturinat e i 
shkarkojnë në lumin Shkumbin, 
e një pjesë e konsiderueshme e 
tyre përfundojnë edhe në det. 
Por edhe shumë kompani sh-
karkojnë në brigjet e  përrenjve 
e lumenjve mbetje inerte duke 
ndikuar në rritjen e shkallës së 
ndotjes së mjedisit. 

Organizata Forumi i Mendim-
it të Lirë (FML), në kuadër të 
projektit “Informim-Komuni-
kimi mbi politikat mjedisore 
për zhvillim të qëndrueshëm, 
me fokus të veçantë mbi me-
naxhimin e mbetjeve urbane”,  
mbështetur nga projekti SENiOR 
II, zbatuar nga REC Shqipëri dhe 
me mbështetjen e Ambasadës 
Suedeze, po identifikon pikat ku 
hidhen mbeturina në bashkitë 
Elbasan dhe Gramsh. 
 
Organizata FML u bën thirrje 
bashkive të marrin masat për 
pastrimin dhe parandalimin e 
ndotjes së mëtejshme të këtyre 
ambienteve.

Lumi nuk është 
kosh mbeturinash!

Ndotja ka pushtuar 
kudo lumenjtë e 

Shqipërisë!

Lumi Erzen
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M e këmbëngulje të 
madhe mundohemi 
të shtojmë gjelbërim-
in në tokë, por mesa 

duket deti na parapriu. 
 
Sezoni turistik në Vlorë sapo ka 
filluar dhe turistët po çuditen nga 
deti i gjelbëruar që po gjejnë në 
plazhet e Vlorës. 
 
Përgjatë gjithë bregdetit të Adriati-
kut, gjejmë gjelbërim të bollshëm. 
Ujërat e Adriatikut, por edhe të një 
pjesë e ujërave të detit Jon, janë 
ndotur nga mbetjet organike, ujërat 
e zeza dhe detergjentet. 
 
Të gjitha këto krijojnë një sasi 
shumë të madhe ushqimi për algat 
e gjelbra të cilat rriten vetëm nëpër 

Turizmi dhe menaxhimi i mbetjeve urbane në Sarandë

plazhe, jo sepse aty kanë habitatin 
e tyre por sepse aty ushqimi i tyre 
është me shumicë. 
 
E keqja e këtij gjelbërimi qëndron 
te fakti se në këto ujëra nuk mund 
të ketë më jetë për gjallesat e tjera, 
por njëkohësisht shërbejnë për 
ne edhe si indikator i dukshëm 
i shkallës së lartë të ndotjes së 
këtyre ujërave nga shkarkimet e 

Nga: Shoqata AJMMI

detergjenteve dhe ujërave të zeza të 
qytetit, të pakontrolluara, të papër-
punuara dhe aspekte menaxhuara. 
Përqendrimi i baktereve E.Coli dhe 
Stafilokoku Phecal është shumë 
i lartë dhe një kërcënim serioz 
për shëndetin e pushuesve dhe 
frekuentuesve të plazheve të Vlorës 
në këtë sezon turistik që sapo ka 
filluar.  
Me gjithë presionin e vazhdueshëm 

Deti i gjelbëruar

P rej 15 ditësh, në qytetin 
bregdetar, është çelur 
zyrtarisht sezoni turis-
tik. Bizneset e shërbi-

mit por edhe resortet turistike, 
që nga Kodra e Marinës deri 
në Butrint në Kepin e Stillos, 
tashmë mirëpresin vizitorët 
tradicional por edhe të rinjtë. 
Plazhet në gjirin detar dhe përg-
jatë bregdetit, tashmë janë pas-
truar përmes nismave qytetare, 
të cilave iu janë bashkuar punon-
jësit e ndërmarrjes së pastrimit 
të Bashkisë Sarandë. Në krye të 
këtyre veprimeve është vendo-
sur stafi i Agjencisë AJMMI. Në 
kuadër të projektit “Monitorimi 
i zbatimit të politikave mjedis-
ore në bashkitë Jug-Perëndimore 
të Shqipërisë me fokus me-
naxhimin e mbetjeve në zonat 
rurale”, mbështetur nga REC 
Shqipëri, në kuadër të projektit 
SENiOR II dhe financuar nga 
Qeveria Suedeze. 
 
Vullnetarët mjedisor të Shoqatës 

AJMMI kanë zhvilluar dy aksi-
one për pastrimin e shtratit të 
lumenjve Bistricë e Kalasa, nga 
mbetjet plastike dhe jo vetëm. 
Duke nxitur dhe investiguar 
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 fluk-
si i turistëve gjatë sezonit. Me 
gjithë punën e kryer për mba-
jtjen pastër të rrugëve publike, 
qendrave të bizneseve dhe tregjet 
e çdo lloji, gjatë monitorimit 
vërehet se në zonat rurale, sit-
uata nuk është e njëjtë. Aty pas 
malit të Sarandës, e pas Lëkurësit 
dhe më tej në Bërdënesh, janë 5 
fshatra të cilat kompletojnë ter-
ritorin administrativ të bashkisë 
së madhe me qendër në Sarandë. 
Me keqardhje vëren se mbetjet 
urbane, nga familjarët hidhen 
jashtë kazanëve të dedikuara për 

këtë qëllim. Në fshatin Çukë, 
kazanët ishin përmbysur posh-
të rrugës. Për rrjedhojë mbetjet 
shpërndahen përgjatë rrugës 
hyrëse të këtij vendbanimi. 
 
Situatë e njëjtë paraqitet edhe 
përgjatë rrugës hyrëse të Sa-
randës nga Himara. Duke dalë 
nga fshati Gjashtë, janë dy tre 
vendgrumbullime të mbetjeve 
dhe inerteve të ndërtimit të cilat 
bëjnë prezantim jo dinjitoz për 
vizitorët që aq shumë e prefero-
jnë qytetin bregdetar dhe pla-
zhet e tij. Ditë më parë, gjatë një 
takimi llogaridhënës të qeverisë 

qendrore përballë qytetarëve të 
Bashkisë Sarandë, një banor i 
lagjes nr.3, me origjine polake, 
i cili prej vitesh ka zgjedhur të 
jetojë në këtë qytet, vlerësoi me 
nota të larta mikpritjen e komu-
nitetit sarandit, por kërkoi prej 
tyre ta mbajmë të pastër mje-
disin përreth. Për këtë situatë, 
operatori i shërbimit “Korsel” 
i kontraktuar nga autoriteti i 
bashkisë, lipset t’i përmbahet 
kushteve të kontratës, jo vetëm 
për heqjen e mbeturinave por 
edhe për fshirjen, larjen dhe 
dezinfektimin e kazanëve e të 
mjedisit përreth tyre. Fondet 
financiare që ky operator merr 
nga bashkia, është mbi 20 milion 
lekë (të reja) më shumë se vitin 
e kaluar. Kësisoj, cilësia e shër-
bimit dhe sipërfaqet e përfshira 
për kryerjen e këtij shërbimi, 
pritet të jenë më të larta. Stafi i 
Agjencisë AJMMI, duke vazh-
duar punën për implementimin 
e projektit, do të rris presionin 
ndaj administratave të palëve 
kontraktuese, duke monitoruar 
përditë në terren menaxhimin 
e mbetjeve urbane, sidomos në 
zonat periferike të Bashkisë Sa-
randë.

Vullnetarët mjedisor të Shoqatës AJMMI 
kanë zhvilluar aksione për pastrimin e 

shtratit të lumenjve Bistricë e Kalasa, nga 
mbetjet plastike dhe mbetje të tjera

Nga: SEEP
të shoqatave mjedisore të qytetit, 
bashkia hedh 5 milionë lekë (të 
vjetra) fishekzjarre për promovi-
min e turizmit, ndërkohë që nuk po 
shikojmë asgjë të re për ndotjen e 
ujërave të plazheve. Për më tepër, 
nuk merren as masa për paran-
dalimin e frekuentimit të këtyre 
ujërave me rrezikshmëri të lartë për 
shëndetin e turistëve, siç citon në 
një dokument Instituti i Shëndetit 
Publik. Por nga ana tjetër as Dre-
jtoria e Shëndetit Publik nuk bën 
as informimin e frekuentuesve të 
plazheve të ndotura që ata të mos 
gjenden “të kapur në grackë” nga 
ndotja e lartë bakteriale. 
Ndërkohë që investimet infrastruk-
turore në bregdet janë shumë të 
larta dhe moderne, çështja e shën-
detit të qytetarëve dhe turistëve 
akoma nuk ka dalë në plan të parë 
të axhendës së kryebashkiakut të 
Vlorës.



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

Q ytetet e betonizuara 
në mënyrë agresive 
dhe të pakontrollu-
ara nuk kanë mundë-

si për shtimin e sipërfaqes së 
gjelbërimit në territoret urbane. 
Një nga zgjidhjet e mundshme 
që e lehtëson këtë lloj problemi 
për hapësirat e gjelbra është gjel-
bërimi i tarracave dhe çative. 
 
Për të diskutuar mbi domos-
doshmërinë e tarracave të 
gjelbra, sidomos në qytetet e 
betonizuara, në datën 24 maj 
2018, u zhvillua simpoziumi: 
“Tarracat e gjelbra për një qytet 
të qendrueshëm”, tek Fakulteti i 
Arkitekturës dhe Urbanistikës, 
e organizuar nga Ekolëvizja, me 
mbështetjen kryesore financiare 
të GEF. 
 
Qëllimi i këtij simpoziumi ishte 
informimi dhe ndërgjegjësimi 
mbi përfitimet e qytetit nga 
tarracat e gjelbra dhe nxitja e 

Simpoziumi “Tarracat e gjelbra për një qytet të qendrueshëm”

aplikimit të projekteve të tilla 
në godina publike dhe private. 
 
Në këtë simpozium thanë fjalën 
e tyre përshëndetëse Drejtori i 
Qendrës “Grupimi Ekolëvizja” 
z.Xhemal Mato dhe Dekani i 
Fakultetit të Arkitekturës dhe 
Urbanistikës z.Florian Neprav-
ishta, duke i kushtuar rëndësi 
shtimit të gjelbërimit në tarracat 
e godinave publike dhe private si 
një “mushkëri” e qytetit. 
 
Znj. Irina Branko, pedagoge e 
Fakultetit të Arkitekturës dhe 

Nga: Qendra “Grupimi Ekolëvizja”

Urbanistikës, mbajti një leksion 
mbi zgjidhjen teknologjike të 
tarracave të gjelbra. 
 
Gjithashtu e ftuar ishte Dre-
jtoresha e Politikave Mjedisore 
në Bashkinë e Tiranës znj.Di-
ana Mile, e cila tregoi për eks-
periencën pozitive në tarracën 
e gjelbëruar të Bashkisë së Ti-
ranës dhe tarracës së FAU. Ajo u 
shpreh se aplikimi i projekteve të 
tilla do vazhdoj edhe në godinën 
e Poliklinikës nr.9, në Tiranë dhe 
në godina të tjera publike.  
 

Kujdesi për tarracat e gjelbra
Nga: MSc Siçeliana Hoxha, 
Grifin Albania

V itet e fundit gjithnjë e 
më shumë banorët e 
qyteteve, por jo vetëm 
po e drejtojnë vëmend-

jen e tyre drejt shtimit të hapësirave 
të gjelbra. Kjo ka ardhur si pasojë 
jo vetëm e dëshirës për të patur një 
ambient të bukur dhe çlodhës, por 
edhe sepse banorët kanë filluar të 
ndiejnë realisht pasojat e ajrit të 
ndotur.  
Tarracat e gjelbra janë bërë trendi 
më i ri për banorët e qyteteve, të 
cilat përveç se shërbejnë si mush-
këri për banorët dhe qytetin, nd-
ikojnë edhe në jetën sociale të tyre. 
Nga ana tjetër duket se njerëzit 
nuk janë të vetmit banorë që para-
pëlqejnë të kalojnë kohë në tarracat 
e gjelbra. Ato janë të preferuara 
edhe për shumë lloje insektesh, 

brejtësish etj., të cilët jo në të gjitha 
rastet janë të dëshirueshëm apo të 
dobishëm. Në këtë aspekt për të 
patur një tarracë të gjelbër të shën-
detshme duhet të tregojmë kujdesin 
e duhur edhe për të mbajtur larg 
dëmtues të ndryshëm. Më poshtë 
janë renditur disa hapa që duhet 
të ndjekim për të mbajtur larg 
dëmtuesit.
 
1. Izoloni hapësirat rreth dyerve 

dhe tubave të kullimit me material 
rezistent ndaj ujit dhe rrjetë meta-
like. 
2. Vendosni fshesa mbrojtëse posh-
të dyerve si dhe mbani hyrjet për 
në tarracën tuaj të mbyllura sa më 
shpesh të jetë e mundur. 
3. Izoloni hapësirat rreth prizave. 
4. Riparoni ose zëvendësoni rrjetat 
e dëmtuara 
5. Monitoroni çezmat e ujit, kondi-
cionerët dhe sistemet e ujitjes pasi 

mund të shkaktojnë akumulimin e 
ujit. 
6. Mbani mbeturinat në kosha me 
kapak dhe zbrazini ato vazhdi-
misht. 
7. Shmangni mbjelljen e arrave dhe 
frutave pasi tërheqin dëmtuesit. 
8. Shmangni ujitjen e tepërt dhe 
krijimin e pellgjeve të ujit në tar-
racë. 
9. Edukoni punonjësit ose banorët 
e ndërtesës mbi planin e menax-
himit. 
10. Trajnoni stafin e higjienës dhe 
mirëmbajtjes së kanalizimeve për 
të njohur shenjat e dëmtuesve dhe 
luftimin e tyre në mënyrë proak-
tive.  
11. Tarracat e gjelbra mund të 
ofrojnë përfitime për biznesin tuaj 
nga rritja e produktivitetit dhe 
angazhimit të punonjësve duke i 
kursyer miliona lekë biznesit tuaj. 

Z. Shkëlqim Beqo, Inxhinier i 
Studios së Ndërtimit Trefast, 
shpjegoi aplikimin e tarracave 
të gjelbra në kushtet e biznesit 
shqiptar. Ai tha se: “Realizimi 
i tarracave të gjelbra funksio-
nale në banesën qytetare rrit 
ndjeshëm cilësinë e jetës për 
qytetarin sidomos në qytetet 
me ndërtime të larta dhe me 
jetë urbane intensive. Disa nga 
projektet që ne kemi realizuar 
janë tarraca e gjelbër e ndërtuar 
në një nga pallatet në zonën e 
liqenit dhe tarraca ekologjike e 
zyrave të firmës EL’DON PARK 
2010, e realizuar në qytetin e 
Lushnjes”. 
 
Në fund të këtij simpoziumi pati 
diskutime. Një nga pjesëmar-
rësit evidentoi problematikën 
e tarracave të privatizuara nga 
pronari i pallatit ose nga indi-
vidët të cilët kanë paguar për 
këtë hapësirë, e cila sipas ligjit 
është e përbashkët për të gjithë 
banorët e pallatit.


