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Librazhdi i  përmbytur

M ESOPOTAM-FINIQ 
Agjencia AJM-
MI, pjesë e rrjetit 
kombëtar mjedisor 

ECIM, realizoi ditët e fundit një 
aktivitet sensibilizues për mjedis-
in e qëndrueshëm në shkollën 9- 
vjeçare të Mesopotamit. 
Në takimet me mësues dhe nxënës 
të shkollës, stafi drejtues i kësaj 
organizate mjedisore e mediatike; 
promovoi rëndësinë kritike që 
merr sot nevoja e një strategjie 
kombëtare e lokale për një mjedis 
të qëndrueshëm. Me këtë rast, u 
shfaq edhe një film dokumentar 
mjedisor i realizuar nga AJMMI 
me mbështetjen e REC Shqipëri, 
në kuadër të Programit SENiOR-II. 
 
“Pasojat e mungesës së një strateg-
jie për një mjedis të qëndrueshëm 
dhe injorimi i kritereve shkencore 
për ruajtjen e këtij mjedisi; u vunë 
re edhe një muaj më parë në ra-
jonin Sarandë-Delvinë. Me hak-
marrjen e natyrës në përmbytjet e 
lumit të Kalasës, i cili prishi urën e 
Vanës edhe ishujt e Ksamilit- zonë 
e mbrojtur dhe me statusin Monu-
ment Natyre (me VKM), ku dëm-
timet mjedisore nuk u shoqëruan 

Veprimtari  sensibi l izuese në 
shkollën e Mesopotamit

Përgatiti: Ediola Terziu, Egnatia

R eshjet e shumta shka-
ktojnë probleme në 
komunitet. Në Stravaj 
HEC-et përmbytin to-

kat bujqësore, rrezikojnë shtëpitë 
dhe varrezat. Kryetarja e Bashkisë 
Përrenjas shprehet se situata është e 
rëndë. 
Reshjet e shumta kanë bërë që 
Hidrocentrali i Stravanit, Njësia 
Administrative e Përrenjasit, të 
rrezikojë disa prona të komunitetit. 
Uji i furishëm ka bërë që tubat të 
çahen dhe uji të dal në sipërfaqe, 
duke rrezikuar banesën e Adria-
tik Vretos, uji është afruar pranë 
banesës së tij. Gjithashtu ka përm-
bytur një sipërfaqe të konsider-
ueshme të tokave bujqësore dhe ka 
dëmtuar varrezat. Kryebashkiakja 
e Përrenjasit, Miranda Rira thotë 
për Egnatia se është një dëm ko-
losal dhe se uji që ka shpërthyer 
po rrezikon banesat e qytetarëve, 
madje drejt Stravanit ka nisur dhe 
ekipin e Emergjencave Civile. Kjo 
konfirmohet edhe nga adminis-

tratorja e Njësisë Vendore Stravaj 
e cila ishte në terren dhe në vend 
ngjarje, duke ndjekur nga afër situ-
atën. 
Ndërsa Adriatik Vreto thotë se kanë 
vite që ankohen për këtë problem, 
por askush nga firma që ka në 
administrim HEC-et, nuk i dëgjon 
dhe sa herë që ka shira ndodhin 
përmbytje. 
Librazhdi është një nga rrethet që 
ka HEC-e të shumta dhe një numër 
i madh i tyre nuk ka standardet e 

kërkuara dhe krijohen gjithmonë 
probleme, si në verë ashtu edhe në 
dimër. 
Egnatia ka ngritur disa herë 
shqetësimin e këtyre HEC-eve, kjo 
mundësuar nga REC Shqipëri, në 
kuadër të projektit “Informim-ko-
munikim mbi politikat mjedisore 
për zhvillim të qëndrueshëm”, si 
pjesë e programit SENiOR-II dhe 
financuar nga Qeveria Suedeze. 
Vetë kryetari i Egnatias- Agim 
Blloshmi shprehet se Egnatia e 
ka trajtuar edhe më parë sigurinë 
ndaj komunitetit, tokave bujqësore 
dhe dëmit në mjedis. Sot që ka 
filluar situata e vështirë e dimrit, 
kanë filluar edhe problemet e para 
të përmbytjeve. Po kështu ka dhe 
mjaft përmbytje në disa vende ku 
ka pasur gërmime për ndërtimin e 
HEC-eve. 
Situata është alarmante dhe duhet 
më shumë përgjegjësi nga insti-
tucionet për situatën dhe kontrollin 
e subjekteve. Gjithashtu shirat kanë 
krijuar mjaft probleme në tokat 
bujqësore dhe akset rrugore, ku 
erozioni është prezent.

Librazhdi është një nga 
rrethet që ka HEC-e të 
shumta dhe një numër 
i madh i tyre nuk ka 
standardet e kërkuara 
dhe krijohen gjithmonë 
probleme, si në verë 
ashtu edhe në dimër.

Përgatiti: Panajot BOLI, AJMMI

me penalitete për shkaktarët,”-vu-
ri në duke drejtuesi i AJMMI-t, 
Shkëlqim Hajno. 
 
Aktiviteti i mësipërm u përm-
byll me gatishmërinë e krijimit 
të skuadrës së “vullnetarëve të 
gjelbër të shkollës” së Mesopota-
mit; të cilët do të kontribuojnë me 
nisma mjedisore krahas AJMMI-t, 
jo vetëm në hapësirën përreth 
shkollës, por edhe në pastrimin 
e katër Ishujve të Ksamilit nga 
mbetjet urbane. 
Përfaqësuesit e AJMMI-t e njohën 
auditorin e kësaj shkolle me tra-
dita, me aktivitetet dhe qëllimin e 
Rrjetit kombëtar mjedisor ECIM 
që kryesohet nga ekologu i njo-

hur Xhemal Mato dhe rolin e REC 
Shqipëri në konsolidimin e sho-
qërisë civile mjedisore ne vendin 
tonë. 
Nga ana e tij, drejtori i kësaj 
shkolle Lefter Xhollo, falenderoi 
stafin e AJMMI-t për vendosjen 
e kësaj ure të gjelbër bashkëpun-
imi. Xhollo dhe stafi pedagog-
jik u shprehën të gatshëm për ta 
mirëpritur OJF –n mjedisore edhe 
në nisma të tjera informuese dhe 
edukuese. 
  
Ky aktivitet u realizua në kuadër të 
Programit SENiOR-II, zbatuar nga 
REC Shqipëri dhe financuar nga 
Qeveria Suedeze.

Shkatërrimi 
i  peizazhit

J a se si KESH dhe guroret 
shkatërrojnë peizazhin në 
rrugën e bregut të Jugut. 
Ligji Nr.10431, datë 

09.06.2011, “Për mbrojtjen e 
mjedisit”, përcakton zhdëmtimin 
e të gjithë dëmit që i shkaktohet 
mjedisit dhe rehabilitimi i tij. Siç 
dëshmojnë edhe këto foto, rehabil-
itimi mjedisor nuk bëhet.
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L umi Erzen është kthyer 
në një kosh për mbe-
turinat. Kjo për arsye 
të ndryshme, por më e 

rëndësishmja është mos grum-
bullimi i këtyre mbetjeve nga 
ana e bashkisë. Në fshatrat ku 
kalon lumi Erzen, nuk ka kosha 
ku banorët të hedhin mbeturi-
nat. Në këtë mënyrë ata janë të 
detyruar që të përdorin lumin si 
depo mbeturinash. 
Organizatat kanë bërë thirrje 
edhe më parë që lumenjtë të mos 
përdoren si landfill-e, sepse ato 
po shkatërrojnë natyrën, tur-
izmin dhe ekonominë e vendit. 
Por mbi të gjitha ato po shkatër-
rojnë shëndetin e njeriut. 
 
Organizata Qendra “Grupimi 
Ekolëvizja”, në kuadër të projek-
tit: “Informim-Komunikimi mbi 
politikat mjedisore për zhvillim 
të qëndrueshëm”, zbatuar nga 
REC Shqipëri dhe financuar nga 
Qeveria Suedeze, ka qenë në ter-
ren,  për të parë nga afër ndotjen 
e shkaktuar. Është përshkuar 
lumi Erzen, duke filluar nga 
Mali me Gropa në Tiranë dhe 
deri në veri të Durrësit. Kudo 
kishte mungesë të koshave, gjë 
që i detyron banorët që ti hedhin 
mbeturinat në përrenjtë pranë 
shtëpisë dhe ato përfundojnë në 
lum, e më pas në det. 
Nga intervistat e marra, shumica 
e banorëve janë shprehur se nuk 
ka kosha për mbeturinat. Bash-
kia dhe njësitë administrative 
përkatëse nuk kanë reaguar për 
menaxhimin e këtyre mbetjeve. 

Erzeni, depo e mbeturinave të Tiranës dhe Durrësit
Përgatiti: Klara Leka, Ekolëvizja 

Gjithashtu problem për trans-
portimin e mbetjeve është edhe 
mungesa e infrastrukturës, ku 
në pjesën më të madhe të zonave 
jashtë qendrës së qytetit mungo-
jnë rrugët.
 
Një nga banorët e fshatit 
Ndroq,  ishte tepër i shqetësu-
ar nga mungesa e koshave, për 
arsye se te gjitha mbeturinat 

Banorët janë 
të detyruar  
që të përdorin 
lumin Erzen 
si depo  
mbeturinash.

Lumenjtë të mos përdoren 
si landfill-e, sepse ato po 
shkatërrojnë natyrën, 
turizmin dhe ekonominë 
e vendit. Por mbi të gjitha 
ato po shkatërrojnë 
shëndetin e njeriut.

që hidhnin banorët e asaj zone 
në përrua, bllokonin tubat ku 
rridhte uji i lumit apo shkarko-
nin ujërat e zeza në lum. Në këtë 
mënyrë ky banor, si dhe shumë 
të tjerë, nuk mund ta përdornin 
ujin për vaditjen e të mbjellave 
dhe akoma më keq ndodhi në 
periudhën e përmbytjeve, ku 
bllokimi i këtyre tubave bëri që 
lumi të dali jashtë shtratit dhe 
gjithë të mbjellat u shkatërruan 
si pasojë e ujit të ndotur. Ndër-

kohë që këto të mbjella furnizo-
jnë tregun e Tiranës, kështu që 
ky nuk është vetëm një problem 
i zonës së Ndroqit apo fshatrave 
përreth por shtrihet më gjerë në 
vend. 
Këta banorë kanë bërë disa herë 
kërkesë në njësinë administra-
tive përkatëse për këtë problem 
dhe punonjësit janë përgjigjur 
duke zhbllokuar tubat. Zgjidhja 
nuk është zhbllokimi i tubave, 
por marrja e masave për menax-
himin e mbetjeve, duke vendo-
sur kosha dhe duke i mbledhur 
këto mbeturina. 
Ky realitet pret ndërhyrjen urg-
jente të autoriteteve shtetërore, 
të pushtetit vendor, Ministrisë 
së Turizmit dhe Mjedisit dhe 
ministrive të tjera përkatëse, për 
ta kapur çështjen e ndotjes së 
lumenjve me mbetje që në orig-
jinë, që në fshatrat pranë lumen-
jve dhe jo në grykëderdhjet e 
tyre në det. 
Mjedisi ka nevojë për një op-
eracion të fortë mbi trupin e 
infektuar të vendit nga mijëra 
tonelata papastërti, që rrezikojnë 
dukshëm jetët e njerëzve.
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Projekt për reduktimin e makroplastikave në Adriatik
Nga: Jerina Kolitari, Ekomjedisi 

Ç ështja e mbeturinave detare 
është e njohur si një nga 
kërcënimet më të mëdha për 
ekosistemet detare në Detin 

Adriatik dhe më gjerë. Me mbeturina 
detare nënkuptojmë çdo material që 
më parë është prodhuar ose përpunuar 
dhe gjendet i braktisur ose i asgjësuar 
në brigjet detare dhe bregdetare. Ky 
është bërë sot një ndër problemet e 
njohura globale që po vjen në rritje me 
implikimet mjedisore, ekonomike, të 
sigurisë së shëndetit të njerëzve. 
Më konkretisht; në procesin e 
copëzimit nga faktorët mjedisor, 
makroplastikat shkaktojnë ndotje 
kërcënuese të mjedisit gjatë shpër-
bërjes me anë të grimcave të vogla 
(grimcat plastike me një diametër 
më të vogël se 5 mm) dhe janë një 
kërcënim shumë serioz për mjedis-
in detar. Duke u ngrënë nga speciet 
detare, ato mbeten në trupin e tyre 
të patretura duke ndikuar direkt në 
shëndetin e njeriut që i konsumon ato. 
Mbeturinat e plastikave të cilat arrijnë 
nga lumenjtë apo dhe merren nga rëra 
me anë të detit përbëjnë një rrezik 
serioz i cili është kthyer në një prob-
lem për të gjithë botën sot. Rajoni i 
Adriatikut po përballet me një hendek 
të madh kur bëhet fjalë për analizën e 
mbeturinave detare. Kjo rezulton në 
mungesë të masave të duhura zbutëse 
që synon reduktimin e kësaj ndotje të 
dukshme në çdo vend të rajonit. 
 
Strategjia e minimizimit të mbeturi-
nave detare 
Strategjia që ka synuar të minimizoj 
ndikimin negativ të mbeturinave 
detare dhe është e organizuar rreth 
shkëmbimit të njohurive shkencore 
dhe të marrjes së të dhënave të sakta, 
koherente dhe të krahasueshme shken-
core  do të lejojë zbatimin e veprimeve 
te koordinuara dhe multisektoriale për 
qëllim trajtimin efektiv të mbeturinave 
detare në rajonin e Adriatikut. 
Qëllimi kryesor sot është reduktimi i 
mbeturinave detare në detin Adriatik. 
Kjo do të realizohet përmes vlerësimit 
të parë të mbeturinave detare dhe kri-

jimi i një rrjeti rajonal të ekspertëve të 
cilët do të vazhdojnë të bashkëpunojnë 
midis tyre për të siguruar një menax-
him të qëndrueshëm të përbashkët të 
mbeturinave detare në detin Adriatik. 
Aktivitetet e projekteve të tilla si IPA: 
DeFishGear janë realizuar nga një ekip 
multidisiplinar, që përfshin institucio-
net akademike, institutet kërkimore, 
autoritetet kombëtare dhe lokale dhe 
organizatat joqeveritare të shtatë ven-
deve që kufizohen me detin Adriatik 
si: Sllovenia, Italia, Kroacia, Shqipëria, 
Mali i Zi, Greqia dhe Bosnje Hecegov-
ina. Ky projekt nëpërmjet metodikës 
dhe protokolleve të njehsuara me të 
gjithë partnerët, mbi kampionimet 
e mostrave ujore detare dhe atyre të 

Krijimi i një rrjeti rajonal ekspertësh 
për të siguruar një menaxhim të qën-
drueshëm të mbetjeve detare në Adriatik

plazheve për praninë e makro dhe 
mikroplastikëve ka arritur të trans-
ferojë informacionin dhe rezultatet 
ndër të gjithë partnerët pjesëmarrës në 
projekt. Gjithashtu edhe forcimin dhe 
rritjen e bashkëpunimit të tyre dhe 
promovimin e aktiviteteve të përbash-
këta për një Adriatik pa mbeturina. 
Kryerja e një vlerësimi të statusit (sasi, 
përbërje, impakt) të ndotjes detare në 
detin Adriatik, nëpërmjet monitorimit 
të aktiviteteve të koordinuara ndërmjet 
partnerëve që lagen nga deti Adriatik. 
Zhvillimin e rekomandimeve dhe 
udhëzimeve të bazuara në prova 
konkrete dhe të njohurive shkencore 
për arritjen e objektivave kombëtare 
dhe rajonale në fushën e mbeturinave 

detare (Strategjia Detare, Planet e 
Veprimit Rajonal mbi menaxhimin e 
mbeturinave detare ne detin Adriatik 
dhe Mesdhe). 
 
Krijimin e një rrjeti rajonal të ek-
spertëve për çështjen e ndotjes 
detare. 
Rritja e kapaciteteve të monitorimit të 
ndotjes detare në mënyrë të koordinu-
ar nëpërmjet shkëmbimit të përvojave 
dhe teknikave. Krijimi i një sistemi për 
mbledhjen dhe riciklimin e mbeturi-
nave detare të braktisura dhe zbatimin 

e aktiviteteve “fishing for litter” (mbe-
turinave të peshkimit) në një mënyrë 
miqësore për mjedisin. 
Realizimi i fushatave sensibilizuese 
dhe veprimet e tjera të informimit 
dhe komunikimeve të drejtuara pesh-
katarëve, institucioneve dhe botës së 
arsimit mbi ndikimin e mbeturinave 
detare. 
Motoja është: Për një Adriatik të lirë 
pa mbeturina. 
Përcaktimi i një monitorimi të për-
bashkët dhe qasje të vlerësimit të 
mbeturinave detare përmes një procesi 
pjesëmarrës nga: 
Krijimi i një rrjeti ekspertësh të mbe-
turinave detare. 
Ngritja e kapaciteteve për të moni-
toruar mbeturinat detare në mënyrë 
të harmonizuar përmes shkëmbimit të 
përforcuar të përvojave, teknikave dhe 
metodologjisë. 
Përmirësimin e njohurive mbi duku-
ritë, shumat, burimet dhe ndikimet 
(duke përfshirë ndikimet socio-ekono-
mike) të mbeturinave detare në Adria-
tik nga: 
Ngritja e një baze të dhënash të për-
bashkët për të bërë të dhënat detare 
mbeturinave të qasshme për të gjitha 
palët e interesuara. 
Duke analizuar pasojat e mbeturi-
nave detare për njerëzit, pronën e tyre 
dhe jetesën. Krijimi i një ndërfaqeje 
efektive: shkenca e politikës për të 
mbështetur integrimin e shkencës në 
politika dhe vendimmarrjes nëpërm-
jet: 
Zhvillimit të rekomandimeve dhe 
opsioneve të politikave të bazuara në 
rezultatet e projektit DeFishGear dhe 
të akumulohet njohuri për të përm-
bushur objektivat rajonale dhe kom-
bëtare në lidhje me mbetjet detare. 
Zhvillimi i skemave të përbashkëta, të 
koordinuara dhe plotësuese për të me-
naxhuar aktivitetet njerëzore që gjen-
erojnë mbeturina në detin Adriatik 
dhe për të forcuar zbatimin e kuadrit 
të politikave përkatëse (MSFD, MIZB, 
PZAP, MSP etj) 
Makroplatika të gjendura gjatë mon-
itorimit të rezervave peshkore gjatë 
ekspeditës studimore FAO-MEDITS, 
në detin Adriatik në thellësinë 561 m.

Edukimi i publikut për një mjedis të qëndrueshëm
Përgatiti: Sofokli Mekshi, AJMMI

A gjencia Joniane e Mjedisit, 
Medias dhe Informacionit, 
pjesë e rrjetit të organiza-
tave mjedisore ECIM, në 

kuadër të projektit “Informim-komu-
nikimi mbi politikat mjedisore për zh-
villim të qëndrueshëm” ditët e fundit 
zhvilloi një bashkëbisedim ne studjon 
e Tele –Joni. Të ftuarit e gazetares 
dhe moderatores Shpresa Dine ishin: 
specialistët e bujqësisë Sofo Thomai 
e Anefi Braho, ndërsa nga agjencia 
AJMMI: drejtori ekzekutiv Shkëlqim 
Hajno dhe Sofokli Mekshi, koordinator 
i projekteve . 

Emisioni - Debat me titull “Edukimi 
i publikut për një mjedis të qëndrue-
shëm” përreth 30 minuta, përçoi tek 
publiku i gjerë i këtij televizioni rajon-
al, problematikat e shumta mjedisore 
të krijuara nga përmbytjet në muajt e 
fundit nga vërshimi i lumenjve Kalasa , 
Bistrica e Pavllo dhe impaktin negativ 
të shkaktuar në mjedis. 
Gjatë bashkëbisedimit, përmes de-
bateve profesionale, iu dha përgjigje 
pyetjes “Përse u tërbuan lumenjtë dhe 
cilat janë mësimet që duhet të nxjer-
rin organet e pushtetit vendor e atij 
qendror. Mesazhi tjetër i këtij debati 
mjedisor lidhej edhe me përgjegjësitë 

e vendimmarrësve dhe agjencive të 
specializuara, në zbatimin e ligjit, për 
edukimin po edhe për penalizimin e 
shkaktarëve të prishjes së standardeve 
për një mjedis të qëndrueshëm. 
Bashkëbiseduesit, nënvizuan faktin se 
në këtë realitet, përgjegjës janë edhe 
banorët e këtyre zonave të cilët duhet 
të ndërgjegjësohen për detyrimin që 
ka secili për një mjedis të pastër e 
të qëndrueshëm. Përveç emisione-
ve-debat, Agjencia AJMMI do të nxit 
iniciativa vullnetare të komunitetit , 
nxënësve të shkollave dhe shoqërisë 
civile për veprime konkrete në drejtim 
të mjedisit ku punojmë e jetojmë. 
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Nga: Elena Beta, Together For Life

Bashkia Lezhë 
Në takimin e organizuar 
nga shoqata “Together 
for Life”, shoqatë anëtare 

e rrjetit mjedisor “ECIM”, në bash-
kinë e Lezhës, kryetari i bashkisë 
z. Fran Frrokaj u shpreh: “Mbrojtja 
e mjedisit dhe menaxhimi i inte-
gruar i mbetjeve të ngurta urbane 
janë një objektiv parësor i Bashkisë 
Lezhë, që prej fillimit të mandatit 
tim si Kryetar Bashkie. Zhvillimi i 
turizmit dhe ekonomisë së gjelbër 
përbëjnë potenciale të rëndësishme 
për përmirësimin e nivelit të jetesës 
së qytetarëve Lezhjanë. Duke falen-
deruar shoqatën Together for Life 
për këtë nismë të ndërmarrë, ju bëj 
thirrje të zgjedhurve vendor, ad-
ministratës vendore dhe qendrore 
në Lezhë si dhe gjithë qytetarëve 
që me përkushtim të bashkëpuno-
jmë të gjithë së bashku për të bërë 
më të mirën për qytetin tonë”. Ky 
aktivitet kishte si qëllim përball-
jen e Kryetarit të Bashkisë me të 
rinjtë dhe gazetarët e qytetit, i cili 
u zhvillua në kuadër të projektit 
“Informim-komunikimi për poli-
tikat mjedisore” mbështetur nga 
REC Shqipëri, me fonde të Qeverisë 
Suedeze, si pjesë e programit SE-
NiOR-II. 
Problematikat mjedisore që 
shqetësojnë banorët e qytetit të Le-
zhës, çfarë është përmirësuar gjatë 
mandatit të Kryetarit të Bashkisë z. 
Fran Frrokaj dhe çfarë është plani-
fikuar të bëhet në të ardhmen, ishin 
çështjet që u diskutuan në takimin 
e organizuar nga shoqata “Together 
for Life”.  
Gjatë përballjes më të rinjtë e 
Lezhës dhe gazetarët, z. Frrokaj 
theksoi se përmbushja e objektivave 
është e kushtueshme, por bashkia 
nuk do të kursejë për të investuar 
në edukimin, ndërgjegjësimin dhe 
pjesëmarrjen qytetare, si dhe do të 
bëjë transparente të gjitha vendimet 
për të mundësuar një rol sa më të 
madh të qytetarëve në zbatimin e 
planit.  
Të rinjtë e pranishëm si dhe gaze-
tarët ngritën pyetje lidhur me 
ndarjen në burim të mbetjeve, 
mungesën e transportit publik në 
qytet për raste festash, menaxhimin 
e qenve të rrugës, mbeturinat e 
grumbulluara në plazhin e Shëng-
jinit në sezonin turistik, ndërtimin 
e banjave publike në qytet, si dhe 
kërkuan prezencën e Kryetarit të 
Bashkisë në mbledhjet që Këshilli 
Bashkiak zhvillon me të rinjtë e 
qytetit.  
Gjergj Figuri, gazetar, shtroi prob-
lematikën e derdhjes së ujërave të 
zeza në lumin Drin, duke sugjeruar 

Kryetarët e Bashkive Lezhë dhe Fier përballë të rinjve dhe gazetarëve

vendosjen e një rrjete në dalje të 
qytetit në mënyrë që ujërat e zeza 
mos përfundojnë duke ndotur 
lumin.  
Frrokaj përmendi mbjelljen e 
pemëve aromatizuese anash lumit 
si dhe premtoi se do të gjejë një 
zgjidhje lidhur me këtë problem. Ai 
theksoi se kjo është çështje kuotash 
duke theksuar faktin se bashkia 
punon në përpjesëtim të drejtë me 
buxhetin që ka. 
Lidhur me mbetjet Frrokaj theksoi 
se menaxhimi i integruar i mbet-
jeve është një sfidë shumë ambi-
cioze. Bashkia ka planifikuar ndër-
timin e një objekti për reduktimin 
e mbetjeve. Ky objekt ka një vlerë 
totale prej 3.5 milion Euro dhe do 
të realizohet në tre faza, dy prej të 
cilave me shumën 189 milion Euro 
në harkun kohor të këtij plani. Ai 
foli gjithashtu për ndërtimin e ban-
jave publike në qytet si dhe premtoi 
se do të gjejë zgjidhje për sistemim-

in e qenve të rrugës.  
Gjatë takimit ishin të pranishëm 
dhe ekspertë mjedisorë të bashkisë 
të cilët mbajtën shënim çështjet që 
u ngritën dhe premtuan të shqyr-
tojnë secilën prej tyre për të bërë 
më të mirën për komunitetin dhe 
mjedisin që i rrethon çdo ditë. 

U identifikuan 
disa probleme, 
si: grumbullimi 
i mbeturinave, 
mungesa e in-
frastrukturës, 
përmirësimi i tur-
izmit në Seman 
dhe Shëngjin.

Bashkia Fier 
Me të njëjtën tematikë u zhvillua 
dhe një takim në Bashkinë e qyte-
tit të Fierit ku ishin të pranishëm 
Nënkryetarja e Bashkisë Fier, 
Gentiana Cakrani, Drejtori i Përg-
jithshëm i Shërbimeve Publike, 
Edmond Leka dhe një grup të rin-
jsh të shkollave të mesme të qytetit. 
Ky takim i iniciuar nga shoqata 
“Together for Life”, vuri në pah se 
çfarë është bërë, po bëhet dhe ajo 
që është projektuar për t’u bërë në 
të ardhmen për përmirësimin e 
mjedisit, si një nevojë emergjente.  
Rrugët e pashtruara, zhvillimi i 
infrastrukturës, vendosja e sema-
forëve apo një polici në kryqëzime, 
problematikat e lumit Gjanica, 

ishin disa nga çështjet për të cilat të 
rinjtë e pranishëm kërkuan përg-
jigje.  
Një tjetër çështje që mori vëmend-
jen e z. Leka ishte dhe grumbullimi 
i plehrave dhe gjetja e një zgjidhje 
për këtë problem duke qenë se im-
pianti i planifikuar kundërshtohet 
nga banorët. Ai foli për përfitimet 
që ky impiant do të sjellë në mjedis, 
duke theksuar se impianti që do 
ngrihet do pastrojë dhe mbetjet e 
depozituara sot.  
Lidhur me cilësinë e ajrit dhe bet-
onizimin e hapësirave publike z. 
Leka u shpreh se: “Për çdo banor 
duhet të ketë 5 deri në 9 metra 
katror hapësirë publike, ne jemi 
pak më mbrapa, shkojmë deri në 
4 metra katrorë për individ. Di-
kur bashkia ka pasur rreth 44 mijë 
metra katror lulishte publike bren-
da qytetit, sot kemi 150 mijë metra 
katror lulishte publike. Gjatë vitit 

2016 dhe 2017 ne kemi shtuar 2600 
drurë në qytet dhe kjo është diçka 
për t’u pasur zili edhe nga qytet-
et e tjera. Bashkia e Fierit ka bërë 
gjithashtu një park i cili me kalim-
in e kohës do të bëhet krenaria e 
qytetit”.  
Një tjetër çështje që u diskutua 
ishte zhvillimi i turizmit dhe planet 
për të nxitur më shumë turizmin. 
Sipas z. Leka bashkia ka ngritur një 
zyrë të turizmit ku personat kom-
petentë merren me evidentimin e 
problematikave që ekzistojnë në 
këtë sektor duke marrë dhe masat 
përkatëse. Së shpejti në bashkëpun-
im me Fondin e Zhvillimit do të 
fillojnë punimet për të rikonstruk-
tuar rrugën e Semanit, ta bëjnë atë 
me 4 korsi. 
Nënkryetarja e Bashkisë znj. Gen-
tiana Cakrani pohoi se bashkia 
është gjithmonë e hapur për të tilla 
takime dhe u shpreh se është tepër 
pozitive që brezi i ri të intereso-
het për mjedisin ku rritet dhe të 
kërkojë llogari për çdo investim që 
bashkia e qytetit bën.  
Këto ishin 2 takimet përballëse me 
komunitetin dhe Kryetarët e Bash-
kive,  për të evidentuar se çfarë 
është bërë me premtimet e dhëna 
para marrjes së detyrës.  
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Pagesa për gotat e kafes ndihmë 
për mirë menaxhimin e mbetjeve 

Nga:Bujana Xhindoli,Milieukontakt

V endet e zhvillu-
ara ndërmarrin në 
mënyrë të vazh-
dueshme nisma 

vullnetare ose institucionale 
për menaxhimin e mbetjeve. 
Një nismë të tillë e ka ndër-
marrë para disa kohësh edhe 
Bashkia Tiranë, ku me bash-
këpunimin e 250 subjekteve 
private të furrave të bukës, 
arriti të reduktojë përdorimin 
e rreth 1 milion qeseve plas-
tike. Nismën e përqafuan edhe 
supermarketet, por duke e 
përdorur nismën e qeseve, si 
një mënyrë fitimi. Nëse shkon 
në market dhe blen disa pro-
dukte, detyrimisht do të nev-
ojitet blerja e qeses plastike 
ose asaj të bezes, nëse s’ke një 
të tillë me vete. Ashtu si edhe 
furrat e bukës, që produktet e 
blera i vendosin në qese letre, 
të njëjtën praktikë do duhej të 
përdornin edhe marketet. 
Së fundmi në disa kafene në 
Angli, për të pakësuar mbet-
jet e gjeneruara nga gotat e 
kafesë, në momentin kur kli-
enti e kthen gotën e përdorur 
merr në këmbim 25 pence. 
Një praktikë e tillë mund të 
vlente edhe për baret apo 
dyqanet e kafesë në Tiranë, 
ku këta të fundit janë shtuar 
mjaftueshëm. Një bashkëpun-
im i mirë mes bashkisë dhe 
ricikluesve, duke jua shitur me 
çmim më të ulët materialet e 
riciklueshme, e më pas për të 
kompensuar dyqanet e kafesë, 
për vlerën modeste që do t’i 
kthejë klientit, i cilido të blejë 
kafen apo produkte të tjera.  

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

Klienti që kthen gotat e për-
dorura të kafesë në Angli, 
paguhet me 25 pence  
 
Dyqanet e kafes mund të ngar-
kojnë qytetarin me 25 pence 
për përdorimin e kupave plas-
tike thotë EAC (Parliament’s 
Environmental Audit Com-
mittee). Më tej në raport, EAC 
tregon efektin e paketimit të 
pijeve, si edhe fton qeverinë 
për të përshtatur legjislacionin 
për taksën/pagesën mbi pake-
timet plastike, në mënyrë që 
t’i sjellë Anglisë kontroll mbi 
përdorimin e tyre. Sipas EAC-
ës mbetjet totale vjetor të filx-
hanit të kafesë në Mbretërinë 
e Bashkuar (30,000 ton) 
janë të mjaftueshme për të 
mbushur Royal Albert Hall 
(sallë koncertesh) dhe vlerë-
simet sugjerojnë se deri në 
vitin 2025 mund të përdoren 
më shumë se 3.75 miliardë 
gota në vit, por vetëm 0.25 
për qind e tyre janë ricikluar 
aktualisht. 
Ndërsa qeveria irlandeze ka 
propozuar tashmë një pagesë 
për gotat e përdorura të kaf-
esë, zyrtarët e Mbretërisë së 
Bashkuar deri tani nuk kanë 

pëlqyer të angazhohen për 
një skemë të ngjashme, por 
janë ndërmarrë nisma vulln-
etare, ku Starbucks ofron një 
zbritje 25 pence për rikthimin 
e gotës së kafes. Dëshmitë 
nga Eunomia Research dhe 
Consulting sugjerojnë që një 
“taksë e vonuar” prej 25 pence 
për gotat me një përdorim të 
vetëm, mund të zvogëlojë për-
dorimin e tyre deri në 30 për 
qind, një shifër e mbështetur 
edhe nga Universiteti Cardiff, 
i cili zhvilloi një studim mbi 
efikasitetin e pagesës/taksës si 
dhe masa të tjera dhe zbuloi se 
konsumatorët janë shumë më 
të përgjegjshëm për një pagesë 
ekstra, në vend të zbritjes së 
vlerës përgjatë blerjes së pro-
duktit.
 
Raporti gjithashtu pranon 
nevojën për të përmirësuar af-
tësitë e riciklimit të gotave një 
përdorimshe të kafes; vetëm 
tri riprodhues në mbarë ven-
din aktualisht janë në gjendje 
të riciklojnë gota për shkak të 
përbërjes së tyre: letër e për-
zier dhe plastikë. Të ardhurat 
potenciale nga taksa, sipas 
raportit, vlerësohen në 428 

milionë funte, të ardhura të 
cilat mund të investohen në 
infrastrukturën e riciklimit në 
Mbretërinë e Bashkuar. Meg-
jithatë, vështirësitë që lidhen 
me riciklimin e gotave të 
kafesë janë të shumëfishta: jo 
vetëm që aftësitë e riciklimit 
janë të kufizuara, por shumi-
ca e kupave shkojnë direkt 
në mbetjet e përgjithshme. 
Mungesa e të ashtuquajturit 
“bin-infrastrukturë” në vende 
të ndryshme publike, stacione 
trenash apo qendra tregtare, 
ku gotat e kafesë nuk gjejnë 
rrugën e tyre për në kazanët 
e dedikuar për riciklim. Sipas 
EAC-ës, të ardhurat nga tak-
sa 25 pene duhet të përdoret 
gjithashtu edhe për shtimin e 
më shumë pikave të riciklimit 
të gotave të kafes apo pake-
timet e ndryshme të ush-
qimit si dhe ndërgjegjësimet 
e ndryshme publike rreth 
riciklimit në lëvizje (on-the-
go).
 
Prodhuesit duhet të paguajnë 
më shumë
 
Financimi i mëtejshëm për të 
përmirësuar infrastrukturën e 
riciklimit në Britaninë e Mad-
he, vazhdon raporti, duhet të 
vijë pjesërisht nga pagesat më 
të larta për prodhuesin. Prod-
huesit, aktualisht kontribuojnë 
vetëm 10 për qind të kostos 
së depozitimit dhe riciklimit 
të paketimit, shumë më pak 
se në shumë vende të tjera 
evropiane. EAC-a po kërkon 
gjithashtu reformën e përgjeg-
jësisë së prodhuesve, që shpër-
blen bizneset që përdorin 
paketimin e qëndrueshëm. 


