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Rekomandime për mjedisin

S ipas një studimi të pub-
likuar së fundmi nga 
“Qendra Respublica”, 
janë nxjerrë disa re-

komandime të cilat lidhen me 
çështjet mjedisore: 
 
• Me qëllim përafrimin e leg-
jislacionit shqiptar me acquis 
communautaire rekomandohen 
ndryshime legjislative për ta 
përafruar atë me Direktivën 
2004/35/EC të Parlamentit Ev-
ropian dhe të Këshillit, datë 21 
prill 2004, “Për përgjegjësinë 
mjedisore në lidhje me paran-
dalimin dhe riparimin e dëmeve 
në mjedis”. 
• Rekomandohen ndryshime lig-
jore në ligjin për gjykatat admin-
istrative dhe/ ose legjislacionin 
për mbrojtjen e mjedisit për të 
legjitimuar ngritjen e padive nga 
subjekte të interesuar/organizata 
që pretendojnë shfuqizimin e 
akteve administrative në rastin e 
mosrespektimit të të drejtës për 
njoftim dhe konsultim publik 
për çështjet e mjedisit. 
• Rekomandohet përmirësi-
mi, ose forcimi i kontrollit të 
zbatimit të VKM nr. 247, dt. 
20.05.2014 “Për përcaktimin 
e rregullave të kërkesave e të 
procedurave për informimin 
dhe përfshirjen e publikut në 

Ende vazhdon ndotja në lumin e Tiranës

G jatë raportimeve në aplikacionin Trash Out, për ndot-
jen e lumit të Tiranës, në zonën e Bregut të Lumit. Ende 
vazhdon ndotja në lumin e Tiranës. Të gjithë duhet të 
kontribuojmë në pastrimin dhe mirëmbajtjen e lumen-

jve. Duhet të mbrojmë vendin ku ne jetojmë.  
Mos ndotni! Mbroni lumenjtë! Mbroni Tiranën!  
 
Ky aktivitet u realizua në kuadër të Programit SENiOR-II zbatuar 
nga REC Shqipëri dhe financuar nga Qeveria Suedeze.

Nga: Ekolëvizja

Nga: Together For Life

vendimmarrjen mjedisore”, me 
synim rritjen e përgjegjshmërisë 
së Agjencisë Kombëtare të Mje-
disit, Ministrit të Mjedisit dhe 
organeve të pushtetit vendor në 
lidhje me transparencën dhe in-
formimin e publikut mes faqeve 
të tyre të internetit për çështje 
që kanë lidhje me investime me 
impakt në mjedis. 
• Rekomandohet që Ministri i 
Mjedisit të rregullojë mënyrën 
e caktimit të ekspertëve mjedis-
orë, duke i ndarë ekspertët sipas 
specializimit të tyre lidhur me 
komponentë të veçantë në fush-
ën e mjedisit. 
• Rekomandohet të përfshihen 
figura të reja të veprave pe-
nale që cenojnë mjedisin dhe 
të forcohen politikat penale në 
mbrojtje të mjedisit. 
• Rekomandohet që ligji nr. 

9902/2009 “Për mbrojtjen e 
konsumatorëve” të ndryshohet 
për të parashikuar qartë kompe-
tencën e Komisionit të Mbrojtjes 
së Konsumatorëve për dhënien 
e dëmshpërblimeve, si dhe që 
ky organ të marrë vendime për 
të gjithë kategorinë e prekur të 
konsumatorëve kur konstaton 
se shkelja shtrin efektet edhe 
te konsumatorët të tjerë që nuk 
kanë paraqitur ankesë. Në këtë 
ligj nevojitet të shtohet një dis-
pozitë që sanksionon të drejtën e 
konsumatorëve për t’u ankuar në 
gjykatë ndaj vendimeve të Komi-
sionit të Mbrojtjes së Konsuma-
torit. Ligji nevojitet gjithashtu të 
përcaktojë procedura të qarta se 
kush legjitimohet në ngritjen e 
padive kur mbrojtjen e merr për-
sipër shoqata e konsumatorëve, 
duke qartësuar kriteret që duhet 

të plotësojë një organizatë të 
ngrejë një padi të tillë. Ky është 
një rast i mirë që ligji të përfshi-
jë edhe parashikime specifike 
për mënyrën se si të tjerë kon-
sumatorë të të dëmtuar mund të 
bëhen pjesë e padisë pasi është 
nisur çështja (duke thjeshtuar 
procedurën e ndërhyrjes krye-
sore). 
• Rekomandohet të merren 
masa për të trajnuar punonjësit 
e Agjencisë për Mbrojtjen e 
Konsumatorëve pranë pushtetit 
vendor që të kuptojnë plotësisht 
rolin e kësaj agjencie dhe të bë-
jnë transparente vendimmarrjen 
e këtij organi. 
• Nevojitet më shumë mbështetje 
për aktivitetet që synojnë rrit-
jen e ndërgjegjësimit të kon-
sumatorëve për të drejtat e tyre 
(sigurinë, cilësinë, shëndetin, 
garancitë) dhe informimin mbi 
strukturat publike ku ato mund 
të kërkojnë realizimin e këtyre të 
drejtave. 
• Nevojitet të rritet mbështetja 
dhe ngritja e kapaciteteve të or-
ganizatave në formë shoqate (me 
anëtarësi) që veprojnë në fushën 
e mjedisit dhe konsumatorëve. 
Donatorët mund dhe duhet të 
mbështesin më shumë aktivitetet 
që synojnë ndjekjen e rrugëve 
administrative dhe gjyqësore për 
zgjidhjen e problematikave të 
caktuara.

A gjencia Evropiane e Mjedisit ka monitoruar ujërat larës 
në shtete të ndryshme të botës, ndër to është edhe 
Shqipëria. Cilësia e dobët e ujërave larës shfaqet në 
qytete të ndryshme të Shqipërisë si: Durrësi, Fieri, Vlora 

dhe Saranda.

Cilësia e dobët e ujërave larës
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P ër mandatin e tij si 
kryetar bashkie, në 
zgjedhjet e vitit 2015, z. 
Erion Veliaj premtoi: 

1. uljen e nivelit të ndotjes e cila 
në vitin 2015 ka qenë 50% mbi 
normën e BE, 
2. menaxhimin e mbetjeve ur-
bane dhe 
3. shërbim 24 orë me ujë të pi-
jshëm. 
 
Masat e marra për uljen e 
nivelit të ndotjes janë:  
• korsitë e biçikletave të cilat po 
shtohen në të gjithë qytetin, për 
të nxitur përdorimin e biçikle-
tave dhe eliminimin e përdorim-
it të makinave; 
• promovimi i përdorimit të ap-
likacionit Mobike, i cili lehtëson 
lëvizjen në qytetin e Tiranës dhe 
redukton përdorimin e autom-
jeteve; 
• promovimi i tarracave të gjel-
bra në institucionet publike dhe 
pallatet e banimit me financim 
50% nga Bashkia e Tiranës; 
• rikonstruktimi i rrugëve dhe 
rehabilitimi i parqeve në njësitë 
administrative në Tiranë; 

Premtimet mjedisore dhe realiteti në Tiranë
Nga: Qendra “Grupimi Ekolëvizja”

• pastrimi i rrugëve në mënyrë 
periodike. 
 
Përsa i përket menaxhimit të 
mbetjeve urbane: 
• Është premtuar vendosja e 
koshave për ndarjen e mbetjeve 
(plastikë, letër, qelq dhe mbet-
je ushqimore), por këto kosha 
janë të limituara, janë vendosur 
vetëm në disa zona të Tiranës 
dhe tërheqja e tyre bëhet nga një 
makinë e cila i përzihen përsëri 
këto mbetje të ndara. Pjesa 
tjetër ka kosha ku mbetjet janë 
të përziera. Zgjidhja është nxitja 
e banorëve për ndarjen e mbet-
jeve që në burim, gjë për të cilën 
bashkia nuk ka marrë asnjë masë 

dhe përmirësimi i infrastruk-
turës për tërheqjen e tyre; 
• Një tjetër premtim është pas-
trimi i lumenjve, por nga moni-
torimi që organizatat mjedisore 
kanë bërë, del se situata e me-
naxhimit të mbetjeve urbane 
është përkeqësuar sidomos pas 
reformës administrativo-terri-
toriale, zonat rurale të bashkive 
ende nuk kanë hyrë në skemat e 
menaxhimit të mbetjeve. Kjo ka 
bërë që mbetjet në zonat rurale 
të këtyre bashkive të mos trajto-
hen dhe të hidhen në terrene të 
pakontrolluara në përrenj dhe 

Mbetjet në zonat rurale të  
bashkive nuk trajtohen dhe hidhen 

në terrene të pakontrolluara, në 
përrenj dhe lumenj.

Rrugët e Tiranës plot me mbeturina, kur do të ndëshkohen ndotësit?
Nga: Forumi i Mendimit të Lirë

M beturinat e hed-
hura në rrugë dhe 
jo në kazanë janë 
shndërruar në një 

problem për disa lagje të Ti-
ranës. 
 
Në këto imazhe të marra në 
zonën e ish-Bllokut në kryeqytet 
shihet qartë se si mbeturinat 
kanë ndotur rrugën. Dikush nuk ka denjuar t’i hedhë 

ato në kazanë e në këto tem-
peratura të larta ka shkaktuar 
jo vetëm ndotje, por edhe një 
burim infeksionesh. 
 
Fatkeqësisht nuk ndalet sjellja e 
papërgjegjshme dhe mungesa e 
edukatës qytetare përballë hapë-

sirave të përbashkëta. 
 
Këto foto janë marrë në një nga 
lagjet e Tiranës dhe siç shihet 
nga pamjet skandaloze, mbeturi-
nat janë hedhur dhe bërë pirg 
përtokë. 
 
Imazhet janë marrë pranë “Zo-

gut të Zi” në Tiranë. Zona është 
e mirëpajisur me kosha dhe ka-
zanë për mbeturinat, por këto të 
fundit hidhen në këtë mënyrë. 
 
Pamje skandaloze dhe një ndotje 
e turpshme për mjedisin tonë të 
përbashkët. 
 
Kur do të ndëshkohen ndotësit?

lumenj duke përfunduar në zona 
bregdetare.  
• Gjithashtu është premtuar 
ndërtimi i një impianti për për-
punimin dhe riciklimin e mbet-
jeve. 
 
Një tjetër premtim ishte shërbi-
mi 24 orë me ujë të pijshëm me 
çmim të ulët: 
• Ka nisur faza e parë e inves-
timeve në UKT me BERZH-in. 
Dyfishim i kapacitetit të Bovillës 
dhe vendosje e linjave të reja të 
transmetimit nga Bovilla drejt 
Astirit/ Unazës së Re. 
• Problem vazhdon të mbetet 
mungesa e ujit të pijshëm në 
shumë zona të Tiranës.  
• Gjithashtu është premtuar 
ndërtimi i një impianti mod-
ern për përpunimin e ujërave të 
zeza. 
Organizatat mjedisore të Rrjetit 
ECIM po monitorojnë prem-
timet mjedisore dhe punën e 
bashkive në kuadër të programit 
SENiOR-II, i zbatuar nga REC 
Shqipëri dhe financuar nga 
Qeveria Suedeze.
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Dëgjesë publike për rritjen e çmimit të ujit në Vlorë
Nga: SEEP

P ër herë të parë sot, 
në qytetin e Vlorës, 
Ndërmarrja Ujës-
jellës Kanalizime 

realizoi një dëgjesë publike me 
standarde në formë, qytetarët 
u njoftuan për pjesëmarrje 
dhe nuk munguan. 
 
Drejtoria e ndërmarrjes rapor-
toi përpara qytetarëve për 
rritjen e re të çmimit të ujit 
dhe dëgjuan mendimet e tyre, 
si edhe mendimet e shoqatave 
mjedisore të Vlorës. 
 
Në thelb, kjo dëgjesë publike 
ishte e vonuar ose “mbas pi-
lafit” siç u shprehën qytetarët 
sepse vendimi ishte marrë nga 
Këshilli Bashkiak për rritjen e 
çmimit të ujit. 
 
Ndërmarrjes së Ujësjellësit iu 
adresuan shumë pyetje nga 
qytetarët. 
 
Ndërmarrja nuk ka prezantuar 
për komunitetin një studim të 
plotë për të justifikuar nevo-
jat e rritjes së çmimit, por u 
mjaftua duke thënë se Vlora 
ka çmimin më të ulët se të 
tjerët. 

Shqetësim tjetër i qytetarëve 
ishte se kjo ndërmarrje vjel 
vetëm 58% të faturimeve të 
ujit, nga paaftësia ose abuzimi 
i saj. Kjo do të thotë se pagua-
jnë vetëm gjysma e qytetarëve 
edhe për gjysmën tjetër. 
 
Mjedisorët ngritën shqetë-
simin e mungesës së in-
formimit të qytetarëve për 

cilësinë e ujit të pijshëm, i cili 
vetëm emrin ka të tillë, sepse 
vlonjatët e blejnë me bidona 
atë. Uji ka problem, herë të 
higjienës, herë të klorit me 
dozë të shtuar, që në nisje të 
rrjetit dhe përkeqësohet më 
tepër në pikat fundore të qyte-
tit, ku veç të tjerash shtohet 
edhe ndryshku i tubave të 
vjetra, pasi uji aty kalon vetëm 

pak orë në ditë. 
 
Shoqatat mjedisore ngritën me 
forcë shqetësimin për mos-
realizimin e dëgjesave pub-
like me qytetarët në kohën e 
duhur, përpara vendimmarrjes 
së Këshillit Bashkiak dhe për 
këtë rekomanduan të zhbëhet 
ky vendim. Ato kërkuan nga 
ERU të mos e marrë në kon-
sideratë këtë vendimmarrje 
të pakonsultuar me qytetarët, 
të cilëve do t’u cënohen drejt-
përdrejtë xhepat e tyre, sido-
mos në kushtet e mungesës 
së plotë të transparencës nga 
Ndërmarrja e Ujësjellës Kana-
lizime. 
 
Përse nuk mblidhen të gjitha 
faturimet? 
 
Përse nuk bëhen publike anal-
izat e ujit të pijshëm për qytet-
arët? 
 
Përse kjo ndërmarrje e ka fon-
din e pagave 28% të buxhetit 
të saj? 
 
Ku shkojnë lekët e qytetarëve? 
 
Këtyre pyetjeve ndërmarrja 
nuk iu jep dot përgjigje.

Mjedisorët ngritën shqetësimin e 
mungesës së informimit të qytet-

arëve për cilësinë e ujit të pijshëm: 
higjienën, dozën e shtuar të klorit 
dhe ndryshkun e tubave të vjetra.

Ndryshimet klimatike ndikojnë në të gjithë botën

E arth Day Network 
(Rrjeti i Ditës së 
Tokës) ka deklaruar 
se Japonia ka pa-

tur temperaturat më të larta 
gjatë kësaj jave - 41 gradë 
Celsius - në një valë trev-
jeçare të nxehtë që vrau të 
paktën 44 vetë. Koreja e Jug-
ut dhe Koreja e Veriut kanë 
paraqitur se dita më e nxehtë 
ka shënuar 40 gradë Celsius. 
 
Evropa është kapluar nga një 
presion masiv i lartë duke 
përhapur të nxehtin e thatë 
dhe duke tejkaluar parashi-
kimet meteorologjike, duke 
ushqyer zjarret në Suedi, Fin-
landë, Norvegji, Britani dhe 
gjithandej në rrethin e Arkti-

Burimi: Earth Day Network

kut. 
Në Greqi, zjarre ndodhin çdo 
vit, por këtë vit, thatësirat 
dhe temperaturat rekorde 
mbi 38 gradë Celsius kanë 
bërë vitin 2018 sezonin më 
të ashpër të zjarreve, me mbi 
50 vetë të vdekur, dhjetëra të 
zhdukur dhe qytete të tëra të 
përpira nga flakët. 

Në SHBA, Lugina e Vdekjes 
ka goditur me 52 gradë Cel-
sius. Në Dallas-Fort Worth 
katër ditë rresht tempera-
turat goditën me 42 dhe 43 
gradë Celsius dhe nxehtësia 
vdekjeprurëse po përhapet 
nga Kalifornia, Arizona dhe 
New Mexico në Rockies, ku 
ecjet janë kthyer vdekjepru-

rëse edhe për shëndetin e të 
rinjve rreth të 20-ave. 
 
Janë këto lloj valësh të nxehta 
që shkencëtarët kanë para-
lajmëruar si pasojë e një plan-
eti të ndezur nga emetimet e 
gazrave serrë. 
 
“Ndikimet e ndryshimeve kli-
matike nuk janë më të lehta,” 
tha për CNN Michael Mann, 
një shkencëtar i klimës dhe 
drejtor i Qendrës së Shken-
cave të Sistemit Tokësor në 
Universitetin Penn State. “Ne 
po i shohim ato të luajnë në 
kohë reale në formën e valëve 
të nxehta të padëgjuara më 
parë, përmbytjeve, thatësirës 
dhe zjarreve dhe ne i kemi parë 
të gjithë këtë verë”, tha ai.
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Q yteti i Përmetit, pjesë 
e qarkut të Gjiro-
kastrës, përveç vler-
ave natyrore dhe të 

mirave turistike,  duket se ende 
has vështirësi përsa i përket 
menaxhimit të mbetjeve urbane. 
Bashkia Përmet ofron shërbimin 
e largimit të mbetjeve jo vetëm 
për këtë qytet, por edhe për 
Njësinë Administrative Piskovë 
dhe Petran. Vetë bashkia e këtij 
qyteti duhet të mbulojë shër-
bimin e pastrimit dhe largimit 
të mbetjeve urbane drejt vend-
depozitimit për 10.000 banorë 
të qytetit dhe 2500 të banorëve 
që jetojnë në fshat; jo të gjithë 
fshatrat mbulohen nga shërbimi 
i pastrimit. 
 
Sipas informacionit së baskisë 
Përmet, ka mungesë të thek-
suar për mjetet pastruese dhe 
transportuese të mbetjeve. Kon-
tenierët ku hidhen mbeturinat 
duhet të mbajnë çdo ditë deri në 
15 ton mbetje të të gjithë qytetit, 
por numri i tyreështë vetëm 128, 
ku 60 nga këta janë të amor-
tizuar. Për shkak të zgjerimit të 
territorit urban të qytetit, për të 
mbuluar shërbimin në 10 fshatra 
të tjerë të qytetit kësaj bashkie i 
nevojiten 128 kontenierë të rinj 
(përfshirë këtu edhe kontenierët 
e amortizuar). Ndonëse bashkia 

Përmet, qyteti ku mbetjet urbane pastrohen si 50 vite më parë
Nga: Bujana Xhindoli, Milieukontakt prodhimit të glikove. Aroma që 

mbetjet organike lëshojnë është 
e padurueshme dhe shqetësuese 
për banorët përreth. Bashkia në 
bashkëpunim me këto biznese 
duhet të gjejë mënyrën për të 
zgjidhur problemin, duke ofruar 
zgjedhje të cilat përmirësojnë-
jo vetëm situatën, por nxisin 
reduktimin apo ripërdorimin e 
këtyre mbetjeve.   
 
Jo e mirë paraqitet situata dhe në 
lagjen “Lagja e re”. “Këtu pas-
trohet,  por cilësia e pastrimit 
nuk është e mirë. Makinat që 
vijnë e marrin mbeturinat janë 
të vjetëruara”,thonë banorët e 
lagjes. E si mund të presin për 
një shërbim më të mirë qytetarët 
e Përmetit, kur ende mjetet dhe 
teknologjia për të kryer shërbi-
min e pastrimit është e viteve 
’70? 
 
Nga biseda me qytetarë të ndry-
shëm rezulton se nuk mungojnë 
hedhjet e mbeturinave në lumin 
Vjosë. Vazhdojnë rastet kur 
mbeturinave shtëpiake, kryesisht 
atyre të gjelbra iu vihet flaka në 
mes të ditës. Askush nuk mera-
koset për pasojat. Shqetësohe-
mi vetëm kur rrezikun e kemi 
shumë pranë portës. Alarmin e 
dëgjojmë vetëm kur bien këm-
banat. Nuk e kuptojmë që kam-
banat kanë qenë përherë aty.

Përmet mbledh taksat në masën 
80% për qytetarët dhe 90% për 
biznesin, kjo taksë është mjaft 
e vogël për të mbuluar kostot e 
menaxhimit të mbetjeve urbane. 
Por nuk është vetëm ky problem 
për Përmetin. Vend-grumbullimi 
ekzistues nuk është sipas stan-
dardeve. 
 
Ky qytet i vogël, me tradita 
qytetare,i cili pret turistë thuajse 
çdo kohë, me dëshirën e mirë të 
banorëve, mbështetjen nga qeve-
ria qendrore dhe ajo vendore 

apo donatorë, të cilët mbësht-
esin dhe përkrahin zgjidhjen e 
probleme të tilla, do të zgjidhte 
një herë e mirë menaxhimin e 
mbetjeve urbane. Nismat për 
riciklimin apo të tjera si kjo 
mund të reduktonin sasinë e 
mbetjeve, por qytetarët të gjithë 
njëzëri pranojnë se në Përmet 
nuk ka pasur të tilla. Përçapje 
janë bërë vetëm nga individë të 
veçantë e dashamirës të mjedis-
it. Banorët e lagjes “Mejden” në 
periferi të qytetit shqetësohen 
nga mbeturinat e punishteve të 
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Durrës-Sarandë, bashkëpunim midis organizatave partnere
Nga: AJMMI

N ë kuadër të projek-
tit SENiOR-II mbi 
“Monitorimin e 
zbatimit të politikave 

mjedisore me fokus menaxhimin 
e mbetjeve”, iniciuar nga Rrjeti 
Mjedisor ”ECIM”, i mbështetur 
nga REC Shqipëri, me financim 
të Qeverisë Suedeze, ndër akti-
vitetet e planifikuara të organi-
zatave partnere dhe pjesë inte-
grale, janë edhe bashkëpunimet 
mes organizatave homologe dhe 
shkëmbimet e eksperiencave të 
ndërsjellta . 
 
Në këtë optikë dhe si pjesë e 
sinergjisë brenda Rjetit “ECIM”, 
organizata “Agjencia AJMMI” 
dhe homologia e saj “EKOM-
JEDISI DURRËS”, kanë nisur 
bashkëpunimin për njohjen e 

ndërsjelltë të problematikave 
mjedisore që ka Saranda dhe 
Durrësi si dy qytete bregdetare 
dhe zona me intensitet për zhvil-
limin e turizmit. 
 
Gjatë një vizitë pune që drejtore-
sha ekzekutive e “Ekomjedisit 
Durrës”, Prof. Dr. Madalena Cara 
zhvilloi në Sarandë, në mjediset 
e Qendrës Agjencia AJMMI, u 
shkëmbyen ide mbi bashkëpun-

imin në kuadër të projektit 
“Monitorim i zbatimit të politi-
kave mjedisore me fokus menax-
himin e mbetjeve “, po edhe më 
gjerë në të ardhmen. 
 
Në këtë vizitë pune drejtorët 
e organizatave përkatëse, z. 
Shklëqim Hajno (AJMMI) dhe 
znj. Madalena Cara (Ekomjedi-
si), shkëmbyen me njëri tjetrin 
koleksionin e 16 numrave të 

revistës “URAT e Mjedisit”, 
organ periodik i AJMMI-t dhe 
kalendarin e botuar nga Ekomje-
disi në kuadër të projektit “In-
formim-komunikimi mbi poli-
tikat mjedisore për zhvillim të 
qendrueshëm”. 
 
Gjatë muajit shtator një grup i 
organizatës partnere AJMMI, në 
grupimin mjedisor “ECIM”, ka 
parashikuar një takim pune në 
Durrës me stafin e “Ekomjedisi”.
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B ashkia Librazhd ka 
paditur “C & S EN-
ERGY” shpk” në 
pronësi të Kishës 

Ortodokse Shqiptare, e cila 
zotëron tre HEC në territorin 
e saj për dëmtimin e një ure. 
Juristi i bashkisë Bujar Pish-
kashi i tha BIRN se padisë 
mund t’i shtohen edhe dëmet 
në një urë të dytë po në të një-
jtën rrjedhë uji. 
 
Padia civile në Gjykatën e 
Elbasanit e bërë në maj thotë 
se kompania, e cila adminis-
trohet nga Harallambe Gjoka, 
përmes ndërtimi të tre HEC-
eve dhe devijimit të rrjed-
hës së degëve të Shkumbinit 
(Rrapun, Lunik dhe Gurakuq) 
ka dëmtuar urën e varur në 
Togëz. 
 
Ndërkohë në një letërkëmbi-
min mes bashkisë me kompa-
nisë, kompanisë i kërkohet të 
riparojë edhe urën që lidh me 
Librazhdin fshatrat Kuturman 
e Marinaj, e cila sipas bashkisë 
dhe banorëve është dëmtuar 
nga shkarkimet pa kontroll të 
ujit prej digës së HEC të ndër-
tuar pak metra mbi të. 
 
Siç del nga padia kompan-
ia ka refuzuar përgjegjësitë, 
ndërkohë që në rastin e dytë 
përmes një letre të 15 janarit 
2018, kompania nuk merr 
përsipër fajin për shkaktimin 
e dëmit. Megjithatë sipas 
Bashkisë Librazhd, deri së 
fundmi kompania nuk ka bërë 
asnjë përpjekje për të riparuar 
dëmet në asnjërën prej urave. 
I pyetur për padinë Thoma 
Dhima, zëdhënësi i Kishës 
Ortodokse Shqiptare, e cila 

HEC-et e Kishës Ortodokse akuzohen se dëmtuan urat e Librazhdit

përmes kompanisë Eko Ve-
pra zotëron 100 për qind të 
aksioneve të kompanisë “C & 
S ENERGY”,  që menaxhon 
HEC-et, tha se nuk kishin di-
jeni për të. 
 
“Ne nuk dimë asgjë për një gjë 
të tillë nga bashkia. Me bash-
kinë kemi pasur marrëdhënie 
të mira”, tha Dhima në emër 
të kompanisë. Kastriot Gurra, 
kryetar i Bashkisë së Librazh-
dit tha në një bisedë telefon-
ike, se padia ishte ndërmarrë 
pasi ishin “ezauruar  të gjitha 
hapësirat dhe kërkesat ligjore”. 
Ai shtoi se “subjekti nuk ka 
dashur tu përgjigjet shkresave  
zyrtare të dërguara nga  ana 
e Bashkisë, dhe kjo na jep të 
drejtën ligjore të drejtohemi 
gjykatës”. 
 
Padia për urën e Togëzit 
Ura e varur e Togëzit është 
e vetmja mënyrë për të lid-
hur me qytetin e Librazhdit 
një lagje fare pranë tij, por 
sipas ekspertëve të Bashkisë 
Librazhd, ajo është tashmë e 
dëmtuar dhe rrezikon jetën e 

Nga: Agim Blloshmi, Egnatia

banorëve që kalojnë aty. 
 
“Gjendja e rënduar e urës së 
varur në Togëz, jo vetëm që ka 
nevojë për ndërhyrje mirëm-
bajtjeje, por nevoja është që 
ndërhyrja të bëhet në mënyrë 
emergjente pasi rrezikohet jeta 
e banorëve”, thuhet në padinë 
që bashkia ka dorëzuar në 
Gjykatën e Elbasanit. 
Sipas padisë që bashkia ka 
bërë ndaj koncesionarit, 
shqetësimi për dëmet që i 
janë shkaktuar urës nga devi-
jimi i lumit dhe nga puna e 
makinerive të rënda pranë saj 
kanë filluar disa vite më parë, 
por kompania nuk ka marrë 
përsipër detyrimet me gjithë 
kërkesat e vazhdueshme. 
 
Ndërkohë në mars bashkia i 
dërgoi një kërkesë të fundit 
kompanisë, ku e njofton se ba-
zuar në kontratën koncesion-
are dhe Vlerësimin e Ndikimit 
në Mjedis dhe marrëveshjet 
me ish-Komunën Qendër, 
ajo duhej të ndërhynte për të 
riparuar urën ose të paguante 
dëmshpërblimin.  

“Në Akt-Marrëveshjen dt. 
19.02.2014 lidhur ndërmjet 
Komunës Qendër, Librazhd 
dhe Shoqërisë Koncesionare 
“C & S ENERGY” shpk është 
rënë dakord që shoqëria “C & 
S ENERGY” shpk, të ndërhyjë 
në rikonstruksionin e urës së 
varur bazuar në propozimin e 
komisionit të ngritur dhe bren-
da mundësive të saj financiare 
të kontribuoj për zgjidhjen e 
problemit”, thuhet në padi. 
 
Sipas padisë dëmi në urë ka 
ardhur pikërisht nga puna e 
koncesionarit.  “Ndryshimi 
i drejtimit të rrjedhjes së lirë 
të lumit Rrapun nga subjek-
ti ndërtues i objektit HEC-it 
“Rrapun 3-4” pranë urës ka 
ndikuar në formacionet shkëm-
bore mbështetëse të këmbës 
lindore të urës së Varur në 
Togëz”, thuhet në padi. Thek-
sohet se një rrugë e ndërtuar 
buzë lumit ka bërë që rrjedha 
të godasë këmbën e urës duke 
e dobësuar atë. Ura është godi-
tur nga mjetet e rënda që kanë 
kaluar poshtë saj gjatë puni-
meve duke krijuar probleme. 
 
Nga padia mësohet se bash-
kia kishte tentuar disa herë të 
binde kompaninë të paguante 
dëmin, por kjo e fundit ka 
refuzuar. Bashkia thotë se 
vetëm pas refuzimit të përg-
jegjësive nga kompania, që në 
padi del të ketë ndodhur në 
prill të këtij viti, u vendos të 
ndërmerrej padia. “Shkaktimi 
i dëmit ka ardhur nga veprimi 
i paligjshëm i shoqërisë “C 
& S ENERGY” shpk”, thuhet 
në padi, ndërsa vlerësohet se 
dëmi i shkaktuar është 11 mil-
ion lekë. 
 
Burimi: Reporter.al

Kompania “C & S ENERGY”, e cila zotëron 
3 HEC-e dhe është në pronësi të Kishës Ort-
odokse, është paditur nga Bashkia Librazhd


