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Ministri Klosi evidenton 3 problematikat kryesore të turizmit

G jatë ditës së sotme 
është zhvilluar 
një takim me për-
faqësues të insti-

tucioneve të përfshira direkt 
në mbarëvajtjen e sezonit tur-
istik, për të diskutuar se cilat 
janë problematikat e hasura, 
ecurinë e deritanishme dhe 
masat e marra për një sezon 
shumë më të mirë se vitet e 
shkuara. 
 
Ministri i Turizmit dhe Mje-
disit, z. Blendi Klosi është 
shprehur se: “Që në datën 1 
gusht 2018, në porte dhe aero-
porte është shtuar ndjeshëm 
numri i turistëve që hyn drejt 
Shqipërisë, me një përlloga-
ritje nga sistemi i gjurmimeve 
të prenotimeve, i gjithë breg-
deti është mbingarkuar me 
pushues gjatë këtij muaji. Kjo 
është një arritje dhe përgjegjësi 
shumë e madhe për të realizuar 
mirëmenxhimin e të gjithë këtij 
fluksi që ka nisur dhe do të 
vijojë gjatë muajit gusht. Muaji 
gusht pritet të jetë i rënduar 
për arsyen e përqendrimit të 
pushuesve gjatë muajit të tretë 
të verës, për shkak të reshjeve 
të rëna përgjatë muajit maj, 
qershor dhe si rrallëherë në 
muajin korrik. Pavarësisht 
motit me shi, që nuk favorizoi 
dy muajt e verës, disa statisti-
ka dëshmojnë se nga janari në 
qershor kemi rritje të numrit të 
pushuesve me 12.5% më shumë 
se vitin e kaluar.” 
 
Statistika : hyrja e shtetasve 
të huaj janar-korrik 2017 
2.620.000, janar-korrik 2018 
3.137.000, të dhëna zyrtare 
nga sistemi i Policisë së Shte-
tit.  
Në korrik të vitit 2017 kanë 
hyrë 860.000 pushues, në 
korrik të vitit 2018 kanë hyrë 
1.000.000 shtetas, 19% rritje 
krahasuar me një vit më parë.  
Hyrjet në aeroport qer-
shor-korrik 2017 147.000 
shtetas të huaj, qershor-korrik 
2018 192.000 shtetas të huaj, 
rritja me një vit më parë është 
mbi 30%.  
Rritja e shtetasve të huaj në 

periudhën qershor-korrik 
2017 krahasuar me po të një-
jtën periudhë të vitit 2016 
ka qenë vetëm 3%, ndërsa 
në periudhën qershor-korrik 
2018 kemi rritje 17% me një 
vit më parë.  
Në periudhën janar-qershor 
2018 volumi udhëtarëve që 
fluturuan me linja charter në 
aeroportin tonë “Nënë Tereza”, 
ka patur rritje me 66%, kraha-
suar me të njëjtën periudhë të 
vitit 2017. Ndërkohe vetëm në 
muajin qershor 2018 ky volum 
u rrit me 107%, krahasuar me 
vitin 2017. 
 
Ministri Klosi shtoi se: “Nga 
këto statistika del se është 
shtuar zgjerimin i sezon-
it në Shqipëri edhe prurja e 
turistëve në vendin tonë, jo 
vetëm në periudhën klasike 2 
mujore në verë, por më shpejt 
se kaq, maj-qershor të këtij 
viti. Këto të dhëna konfirmo-

cilin ne e ballafaqojmë, që të 
gjithë ne institucionet e ngrit-
ura në task-forcën me urdhër 
të kryeministrit janë 24 ore në 
punë edhe gjatë periudhës së 
pushimeve të verës. 
 
Për këtë arsye, kemi nisur 
përgatitjet për sezonin turis-
tik që në nëntor të vitit 2017, 
u ndërmorën disa aksione, ku 
më kryesori ka qenë aksioni 
“Të Pastrojmë Shqipërinë”, 
për 6 muaj punë intensive, 
arritëm të pastronim të gjithë 
shtretërit e lumenjve, bregde-
tin shqiptar dhe sëbashku me 
mijëra vullnetarë arritëm të 
spostojmë 20.000 ton mbetje 
urbane nga të gjitha zonat tur-
istike të vendit. 
 
Janë evidentuar 3 problema-
tika kryesore:  
1. Siguria në plazhe  
2. Pastërtia e plazheve dhe 
zonave turistike  

3. Cilësia e shërbimit 
 
Plazhet janë më të pastra këtë 
vit dhe verifikimin mund ta 
bëj kushdo, paçka se ne pres-
im çdo oponencë dhe natyr-
isht evidentim të problema-
tikave të pazgjidhura deri më 
tani. Fakt: kemi bërë 1.125 
inspektime për subjektet që 
trajtonin ujërat e zeza dhe 
sot mund të themi se e kemi 
eliminuar plotësisht hedhjen 
e ujërave të zeza nga subjektet 
private në zonën e bregdetit 
dhe lumenjtë shqiptar. Janë re-
duktuar ndjeshëm zhurmat në 
zonat turistike pasi me bash-
kitë kemi dakortësuar zonat 
ku lejohet muzika, oraret dhe 
fashat orar dhe nuk ka asnjë 
rast që abuzohet me oraret. 
 
Siguria në plazh është shtrirja 
për herë të parë e kullave të 
vrojtimit dhe 250 vrojtues të 
liçensuar  nëpërmjet kurseve 
të arsimit profesional. Janë 
ngritur 25 qendra shënde-
tësore në vendet ku ka fluks 
më të madh dhe janë 24 orë 
në shërbim. Të gjithë seg-
mentët shtetëror, përgjegjës 
për mirëmenaxhimin e sezonit 
kanë qenë aktiv, që nga kon-
trollet hijeno-sanitare, lufta 
kundër informalitetit, rendi, 
siguria ushqimore, të cilat 
kanë qenë në vëmendje të in-
stitucioneve. 
 
Viti 2018 ka sjell risi dhe 
gjallërimin e të gjithë zonave 
turistike përmes një programi 
të pasur festash dhe aktivi-
tetesh argëtuese. Programi i 
ri “Smile Albania” është aktiv 
në të gjitha zonat hyrëse në 
vendin tonë për të zhvilluar 
turizmin.”

Klosi: “Disa statistika dëshmojnë 
se nga janari deri në qershor kemi 

rritje të numrit të pushuesve me 
12.5% më shumë se vitin e kaluar”

jnë trendin e rritjes të turizmit 
shqiptar, depërtimin e tij në 
tregje të reja botërore, diversi-
fikimin të produktit të ofertës 
turistike dhe shtrirjen më të 
madhe të aktivitetit turistik 
përgjatë gjithë vitit. 
 
Statistikat e rritjes turistike 
janë përgjegjësi e jona për 
mirëmenaxhimin e këtij num-
ri të shtuar është problem të 
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N ë jug të 
Shqipërisë, pas 
betonizimit të 
Jalit, vazhdon 

gërryerja e shkëmbinjve të 
bregdetit edhe në Dhërmi.  
 
Shumë pranë detit izolohet 
bregu me shezlone private, 
aty pranë ndërtohet bari 
dhe restoranti në shërbim 
të klientëve duke marr si 
shkëmbim shifra tepër të 
larta të çmimeve të ushqi-
meve dhe pijeve. Pak më 

Vazhdon shkatërrimi i bregdetit në jug
Nga: Qendra “Grupimi Ekolëvizja”

tutje po ndërtohet hoteli 
dhe pranë hotelit po gërry-
het gjithnjë e më tepër vendi 

Koshat e mbeturinave të tejmbushur gjatë ditës, ja si ndotet Tirana
Nga: Forumi i Mendimit të Lirë

K ur koshat e mbe-
turinave janë 
plot gjatë ditës, 
situata e ndotjes 

do të jetë si kjo në foto. Kjo 
është fatkeqësisht një pamje 
e zakonshme në rrugët e Ti-
ranës, edhe në mes të ditës. 
 
Imazhet janë marrë në 
rrugën “Myslym Shyri” këtë 
javë. Mbeturinat janë lënë 
pranë një koshi që shërben 
për hedhjen e mbeturinave 
të dorës. Kurse vetë koshi 
është plot me mbeturina. 
Në këtë mënyrë mjedi-
si është ndotur dhe pamja 
është e shëmtuar. 
 
Shikoni si janë lënë mbe-
turinat në mes të Tiranës, 
konkretisht në “Rrugën e 
Kavajës”. 

Mbeturina të lëna në tro-
tuar, pranë pemëve ndotin 
qytetin dhe shndërrohen në 
problem madhor në këto 
ditë të nxehta Korriku. 
 
Edhe pse Tirana është e 
mirëpajisur me kosha dhe 
kazanë për hedhjen e mbe-
turinave në pjesën më të 

madhe të saj, sërish gjen 
pamje të tilla. E që për fat të 
keq janë të shpeshta. 
 
Këto imazhe janë marrë në 
“Rrugën e Kavajës” ditën e 
sotme. Siç mund të shihet 
qartë, mbeturinat janë lënë 
për tokë, edhe gjatë ditës.

Po e shkatërrojmë vendin në 
mënyrë graduale e në nivele 
të ndryshme, që nga shezlo-
net private e deri te gërryer-
ja e shkëmbinjve të bregdetit 
për parkim.  
 
Kush i jep këto leje?  
Kjo është 1 ndër objektivat e 
zhvillimit të turizmit?  
Apo është objektiv e zhvil-
limit të qëndrueshëm?  
Cila nga këto nivele të 
sipërpërmendura mbron, 
ruan apo zhvillon burimet 
natyrore turistike?

nga eskavatorë, për të sigu-
ruar parkimin e pushuesve.  
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Librazhd : KKT “dorëlëshuar” me HEC-et: Miratohen 8 leje të reja
Nga: Shoqata Egnatia

K ëshilli Kombëtar 
i Territorit zh-
villoi këtë të en-
jte mbledhjen e 

radhës duke miratuar një 
numër rekord vendimesh, 
plot 28 të tilla. Në ndryshim 
nga herët e fundit ku projek-
tet më të rëndësishme kanë 
qenë të orientuara për ndër-
time të reja në kryeqytet apo 
fshatra turistikë këtë herë 
nuk ka pasur asnjë të tillë. 
Rekordin këtë herë e mbajnë 
lejet e reja për hidrocen-
trale, rreth 8 të tilla. 
 
1. Leje Ndërtimi për ob-
jektin: “Ndërtimi i burimit 
të ri gjenerues të energjisë, 
hidrocentralit “Polemi”, në 
pellgun ujëmbledhës mbi 
tre degëzimet e përroit të 
Neshtës, degë e Zallit të 
Kostenjës, Bashkia Librazhd, 

Qarku Elbasan”, me subjekt 
zhvillues shoqërinë “Drini 
Bulqizë” sh.p.k. 
 
2. Leje Ndërtimi për ob-
jektin: “Ndërtimi i Hec 
Prevalli, në përroin e Zallit 
të Kostenjës, degë e zallit 
të Lunikut me derdhje në 
lumin Shkumbin, fshati 
Prevalli, Bashkia Librazhd”, 
me subjekt zhvillues sho-
qërinë “Gega-G” sh.p.k.

Toka është duke duruar një valë të nxehtë masive

T emperatura rekord 
po regjistrohen në 
mbarë botën: 
 

1. Montreal, Kanada tem-
peraturat shënojnë 36.6 
gradë celsius, 
2. Los Angeles, SHBA- 43.9 
gradë celsius, 
3. Belfast, Irlanda Veriut- 
29.5 gradë celsius, 
4. Tbilisi, Gjeorgji- 40.5 
gradë celsius, 
5. Ouralga, Algjeri- 51.3 
gradë celsius. 

Burimi: World Economic Forum Rekordet e motit filluan 
në vitin 1886, 2016 ishte 
viti më i nxehtë i regjis-
truar ndonjëherë. Gjithë 
këtë shekull kanë qenë 17 
vitet më të ngrohta nga 18 
gjithsej. Rritja e temperatu-
rave globale po shkakton një 
rritje të valëve të nxehta dhe 
ngjarje ekstreme të motit. 
 
Nëse ky trend vazhdon 
kështu, 140 milionë njerëz 
mund të zhvendosen deri në 
vitin 2040. 
 
Si po përballet vendi juaj me 
valën e nxehtë globale?
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S tudimi i fundit mbi 
Barrën e Sëmundjeve 
në Botë pasqyron 
një hulumtim të të 

dhënave ndërmjet viteve 1990 
deri në vitin 2013 nga 188 
vende ku vërtetohet se, ajri 
i ndotur ndikon në 30 % të 
barrës (shkaqeve) së ishemisë 
cerebrale. Efektet e dëmshme 
të ndotjes së ajrit janë më të 
theksuara në vendet me zh-
villim të ulët dhe të mesëm, 
në pacientët vulnerabël me 
faktorë të tjerë rreziku për 
sëmundje të zemrës, si dhe 
në pacientët me episodeve të 
mëparshme ishemie cerebrale. 
 
Ishemia cerebrale është sh-
kaku kryesor i handikapeve 
motorike. Ajo renditet e dyta 
në shkaktarët e vdekjeve të 
personave mbi 60 vjeç, është 
një nga shkaqet kryesore të 
shtrimeve në spital dhe një 
faktor rreziku për zhvillimin e 
sëmundjes së demencës. 

Ndotja e ajrit po dëmton trurin e fëmijëve dhe të rriturve
Nga: Together For Life

ndërgjegjësimin për sëmund-
jet neurologjike të shkaktuara 
nga ajri i ndotur. 
 
Vitet e fundit, efektet e ndotjes 
së ajrit në shëndetin tonë kanë 
krijuar një interes në rritje, 
sidomos nga institucionet 
ndërkombëtare të cilat japin të 
dhëna mbi sëmundshmërinë 
dhe vdekshmërinë.  
 
Të dhënat e fundit në lidh-
je me vdekshmërinë të cilat 
i atribuohen ajrit të ndotur 
janë12 milionë vdekje çdo vit, 
në mbarë botën. Këto vdekje 
shkaktohen nga sëmundjet e 
zemrës si infarkti i miokar-
dit apo insuficienca kardiake 
kongjestive, shkaqet neu-
rologjike si ishemia cerebrale, 
sëmundjet e mushkërisë dhe 
kanceri. Përveç ishemisë cere-
brale, ndikimi i ajrit të ndotur 
në tru përbën një shqetësim 
gjithnjë në rritje. 
 
Burimi: ISHP

Lista e efekteve të shkaktuara 
nga ndotja e ajrit dhe ambi-
entit është gjithnjë në rritje. 
Çrregullimet neurologjike dhe 
neurodegjenerative, ndoshta 
edhe sëmundjet neuroinflama-
tore, mendohet se shkaktohen 

si pasojë e ndotjes së ajrit. 
 
Në Ditën Botërore të Trurit 
(më 22 korrik) tema e këtij 
viti ishte “Ajër i pastër për një 
mendje të shëndetshme”, e 
cila kishte për qëllim të rrisë 

Të dhënat e fundit në lidhje me 
vdekshmërinë të cilat i atribuohen 

ajrit të ndotur janë12 milionë vdekje 
çdo vit, në mbarë botën.
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Organizatat e rrjetit ECIM (Ekosistemi i Komunikimit-Informimit Mjedisor)

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

8  objekte plastike që 
mund të mos i për-
dorim më në jetën 
tonë të përditshme 

 
Ndotja nga plastika po mbyt 
planetin tonë dhe po vret 
kafshët e egra detare. 
 
Ne mund ta ndryshojmë 
atë. 
 
8 objekte plastike që mund 
të mos i përdorim më në 
jetën tonë të përditshme, 
duke i zëvendësuar me op-
sione të tjera që nuk ndotin 
ambientin apo detet tona.  
 
Zëvendëso: 
 
1. Furçën plastike me furçë 
prej bambuje. 
2. Gotat plastike njëpër-
dorimshe të kafes me gota 
shumëpërdorimshe. 
3. Pipat plastik njëpërdorim-
she me pipa shumëpër-
dorimshe. 
4. Tasat e akulloreve me 
kaushat. 
5. Qeset plastike njëpër-
dorimshe me trastat. 
6. Qeset plastike të mbeturi-
nave me qeset e biodegra-
dueshme. 
7. Mbështjellëset plastike 
të ushqimeve me mbësht-
jellëset shumëpërdorimshe. 
8. Shishet plastike me shishe 
shumëpërdorimshe, p.sh: 
qelqi. 
 
Me cilin nga këto objekte do 
të filloni?

Ndotja nga plastika po mbyt planetin tonë 


