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Ministri Klosi: Mungon siguria në plazhe

N umri i turistëve të 
huaj që kanë mbër-
ritur në Shqipëri 
krahasuar me të 

njëjtën periudhë të një viti më 
pare është rritur me 13%. Duke 
ndarë statistikat me komunitetin 
e biznesit dhe përfaqësuesit lo-
kalë gjatë mbledhjes së Komitetit 
Rajonal të Turizmit në Pogradec, 
ministri Klosi theksoi se rritja e 
numrit të turistëve rrit njëherësh 
përgjegjësitë për ta shndërruar 
Shqipërinë në një destinacion 
europian turistik. 
 
Kreu i turizmit theksoi se ndër 
problematikat kryesore vijon të 
mbetet siguria në plazhe.  Min-
istri Klosi i bëri apel biznesit 
që ushtron aktivitet në bregdet 
që të plotësojë detyrimin ligjor 
për të vënë rojet e plazhit me 
qëllim mbrojtjen e jetës së çdo 
turisti por edhe të jetë më aktiv 
në zgjidhjen e problematikave së 

bashku me pushtetin lokal. 
Ministri Klosi theksoi gjithashtu 

se risia e këtij sezoni është mik-
pritja, realizimi i shumë akti-

viteteve argëtuese, turizmit të 
kulinarisë dhe turizmit kulturor 
e historik për t’u dhënë turistëve 
më shumë arsye për t’u rikthyer 
në Shqipëri 
 
Gjatë takimit kreu i turizmit 
gjithashtu i kërkuar biznesit që 
të përfitojë nga politikat lehtë-
suese fiskale dhe zonat me për-
parësi të zhvillimit të turizmit që 
janë miratuar nga qeveria për të 
zhvilluar agroturizmin.  
“Oferta e qeverisë për të gjithë 
ata biznesmenë të cilët duan të 
ndërtojnë një biznes të qëndrue-
shëm është fare e qartë. Ata do të 
përfitojnë nga ulja e taksës në 5 
për qind në taksën e fitimit nga 
15 që është në biznesin normal . 
Kush krijon një strukturë agro-
turistike do të përfitojë 6 për 
qind ulje të tvsh për të gjitha 
shërbimet brenda biznesit të tij 
dhe 0 taksë infrastrukture.”- tha 
ministri Klosi.

Ministri Klosi i bëri apel biznesit 
që ushtron aktivitet në bregdet që 
të plotësojë detyrimin ligjor për 
të vënë rojet e plazhit me qëllim 
mbrojtjen e jetës së çdo turisti

I dashur kryeministër!

S ezoni turistik në Vlorë 
vazhdon edhe në këto 
ditë të Shtatorit dhe të 
gjithë shpresojmë se ky 

sezon do të zgjasë më tepër se në 
vitet e mëparshme. 
 
Konkluzionet e deritanishme u 
përmenden dy ditë më parë nga 
Kryeministri Rama në një takim 
të hapur në Vlorë, ku shoqërohej 
edhe nga Ministri i Turizmit dhe 
Mjedisit Klosi. Kryeministri u 
shpreh se ky sezon turistik ishte 
më i suksesshmi dhe me i pastër-
ti. 
Që ishte më i suksesshëm, kjo u 
vu re nga numri i shtuar i tur-
istëve, por përsa i përket pastër-
tisë në terren na rezulton shumë 
ndryshe, sepse shtimi i turistëve 
shkaktoi edhe shtimin e mbet-
jeve, por aspak shtimin e masave 
pakësuese të tyre. 
 
Turistët në çdo cep të qytetit, 
bregdetit, pyllit, fushës dhe malit 
janë përballuar me grumbuj 
mbetjesh pafund dhe shpesh-
herë me erë shumë të rëndë që 
kundërmon. Kjo situatë mun-
gon vetëm në plazhet “private” 
siç i quajnë përdoruesit e tyre, 
sepse bashkia ua ka dhënë në 
përdorim100% të territorit të 

Nga: SEEP

mundshëm për plazhin, gjithse-
si edhe kjo e ka një të mirë, që 
mbahet pastër.   
 
Më e rëndë është situata në 
qendrat e banuara, grumbuj të 
mëdhenj mbetjesh gjenden në 
të gjitha pikat legale të bash-
kisë, jashtë perimetrit të vjetër 
të qytetit. Kjo të jep idenë se 
reforma territoriale akoma nuk 
ka hyrë në fuqi për detyrimet që 
ka bashkia ndaj tyre, e cila i njeh 
vetëm për t’ju gllabëruar fondet 
dhe i ka lënë në mëshirë të fatit.  
 
Sot në qendrën e Nartës mbetjet 
urbane digjeshin me zjarr dhe 
flakë, turistët që kalonin aty për 
të shkuar në det, shikonin të 
çuditur por edhe të frikësuar nga 
zjarri në këto ditë të nxehta vere, 
gjithsesi përmes flakëve dhe 
tymit që mbushte rrugën vazh-
donte karvani i pushuesve, të 
shijonin natyrën tonë të pastër.  

Kush i djeg mbeturinat? Kjo 
ngelet për tu vërtetuar sepse 
janë disa palë të interesuar për 
ti eliminuar ato, bashkia për të 
mos paguar, kompania e pas-
trimit për të mos shpenzuar apo 
banorët për të shpëtuar ngaqë 
nuk shikojnë asnjë zgjidhje 
tjetër? Gjithsesi zjarrfikëset 
gjendeshin të gatshme diku tej 
në mes të pyllit.  
Djegia e mbetjeve është krim 
mjedisor i sanksionuar me ligj, 
policia është ngarkuar me de-
tyrën e mbrojtjes së mjedisit, 
Inspektorati Shtetëror Rajonal 
i Mjedisit vetëm qendrën ka në 
Vlorë, se aktiviteti i saj nuk dihet 
se ku zhvillohet. Për më tepër, 
ndalimi i djegies së mbetjeve në 
Vlorë ishte edhe premtim i flaktë 
i kryebashkiakut në fushatën e 
tij elektorale. 
 
Rruga përmes pyllit të Nartës 
është e mbushur me mbeturina 

të shpërndara ndërsa pak më tej 
buzë një kanali që shkon dre-
jt detit, gjendej një grumbull 
shumë i madh mbetjesh dhe siç 
e mësuam ato ishin të lokaleve 
përreth që i shërbejnë turizmit 
por që nuk kanë ku ti hedhin. 
 
Këto grumbullime raportohen 
rregullisht përmes aplikacionit 
Trash Out  nga aktivistët e SEEP, 
por ato jo vetëm që nuk hiqen, 
por veç shtohen e zmadhohen 
çdo ditë. 
 
E ndoqëm situatën edhe në 
plazhet e tejmbushura me 
mbeturina, madje edhe bren-
da në det, por edhe deti si 
destinacion përfundimtar 
i mbetjeve është mbushur 
plot me bidona, qese, shishe 
birre, kanaçe e gjithë fajësoj 
mbetjesh. 
Por të paktën ky i fundit i 
shpërndan vet ato nëpër Mes-
dhe nëpërmjet rrymave detare 
dhe aty humbet origjina e 
prodhuesit, përjashto rastet e 
etiketave. 
 
I dashur kryeministër, bëj 
edhe vetë ndonjë shëtitje në 
natyrë, mos dëgjo vetëm çfarë 
të thonë!
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P ër këtë shkrim u bënë 
shkak disa foto që u 
nxorën në facebook 
nga ambientalisti 

Xhemal Mato. Ishin bërë nën 
ujë në gjirin e Porto Palermos, 
në Qeparo. Fotot e bëra në 
Porto Palermo janë nga ato që 
nuk duhet të na zërë gjumi: 
mjedisi nënujor po mbushet 
me mbeturina që duan dh-
jetëra dhe qindra vite për tu 
shpërbërë. Akoma më keq ani-
jet që afër bregdetit shqiptar 
derdhin mbeturinat vajore e as 
që kujtohet njeri për to.  

Mjedisi është i të gjithëve, jo vetëm i shtetit    
Nga: Agim F. Dalipi

Por çfarë thotë Xhemali në 
shoqërim të fotove : “Janë disa 
mjedise shqiptare për të cilat 
ndotja është e i lirë. Ato janë 
mjediset nënujore në zonat 
ku ndalojnë anijet, skafet dhe 
jahtet turistike. Këto pamje 
tregojnë mbetjet e hedhura 
vetëm brenda këtij viti turistik 
në gjirin e Porto Palermos. Të 
njëjtat pamje janë në mjediset 
ujore të çdo pike turistike që u 
frekuentuan gjerësisht këtë vit 
nga turizmi detar. Nuk ka më 
peshq, korale apo bimë nënu-
jore për të parë nga turistët 
me maska, por ka kanaçe alu-
mini, shishe plastike dhe qese 
ambalazhi. Fatkeqësisht këtë 
ndotje inspektorët e mjedisit 
nuk arrijnë ta identifikojnë 
dhe as ta kontrollojnë. Publiku 
është i painformuar, politikat 
mjedisore e kanë lënë pas dore 
mbrojtjen e mjediseve tona 
detare. Këto mbetje po krijojnë 
një bombë me sahat për tur-
izmin tonë detar.” 
 
“Bombë me sahat”, kuptohet 
se ka kaluar çdo limit i logjik-
shëm. Kur pashë fotot ndod-
hesha në Shtëpinë e Pushimit 
të Ushtarakëve në Durrës. Një 

e plazhit. Por nga ana jugore 
e tij vinte një erë e rëndë e 
ujërave të zeza. Aty ndodhet 
një përrua i vogël që sjell ujë 
të zi e të ndyrë ku detyrohen 
të kalojnë dhe pushuesit duke 
mbajtur hundën me dorë. Dhe 
ai ujë shkon në det, vetëm 20 
metra larg nga hotelet e resto-
rantet. Mu kujtua që e pata 
përmendur në një shkrim para 
dhjetë vjetësh këtë vend, sot 
është po ai me të njëjtën ng-
jyrë e të njëjtën “aromë”.  
 
Ju ktheva internetit. Ministria 
e Mjedisit është bashkuar me 
atë të Turizmit. Një lajm në 
krye ishte se, këtë vit turizmi 
ka patur një rritje prej më 
tepër se 13 përqind. Duhet të 
jetë gjë e mirë sepse të gjithë 
e dimë se sa lidhet mjedisi 
e sa ndikon në turizëm dhe 
në të gjithë ekonominë. Për 
cilësinë e ujërave ministria 
kishte vetëm dy harta moni-
torimi : Harta e monitorimit 
të cilësisë së plazheve për 
vitin 2016 dhe Harta e cilë-
sisë së Ujërave Sipërfaqësore 
të monitoruara për vitin 
2013!? E lashë ministrinë 
sepse ka mbetur në vitin 2013 

e 2016. Ju ktheva Drejtorive 
Rajonale të Mjedisit: ajo e 
Durrësit, në monitorimin e 
vitit 2017 (sivjet nuk është 
bërë akoma!?). Përroi që sapo 
përmenda kishte “cilësi shumë 
të keqe” dhe enterokoku in-
testinal ishte gati sa dyfishi i 
normës. Ndërsa për Qeparoin 
cilësia ishte shumë e mirë. 

Nën det nuk ka parë njeri. 
Ndofta nuk i kemi akoma 
mjetet dhe strukturën e duhur 
për nën ujë. Dhe kjo mund 
të kërkojë fonde e njerëz për 
të cilët themi përherë se jemi 
ngushtë. Megjithëse për njerëz 
të shkolluar në inxhinieri 
mjedisi duhet tu kujtojmë 
shtetarëve se ky fakultet është 
hapur që në vitin 1995 dhe aty 
kanë mbaruar qindra studentë. 
Por kemi dhe një problem. 
Ndodhin ndotje mjedisore që 
i shohim për ditë dhe anko-
hemi për shtetin. Vërtet shteti 
dhe të zgjedhurit tanë apo dhe 
të emëruarit kanë marrë për-
sipër të na e mbajnë, ruajnë e 
pastrojnë mjedisin dhe duhet 
tu kërkojmë llogari. Po ne? 
Jemi ne që ndotim. Jemi ne që 
mund të shikojmë dikë që flak 

mbetjet me qese nga dritarja 
(në mos e bëjmë dhe vetë) dhe 
kthejmë kokën nga ana tjetër. 
Ndodh që të bëhet dhe në sy 
të një polici dhe ai të vazhdo-
jë rrugën qetësisht duke mos 
ndërhyrë. Gjithashtu duhet të 
përmendim se ka dhe krime 
mjedisore të dënueshme nga 
ligji dhe këto i ndjek policia.  
 
Ndodh që turistët (duhet të na 
vijë turp për këtë) pastrojnë 
plazhet tona. Apo ushtria jonë 
që ka bërë disa aksione të tilla. 
Pse ushtria? Pse të huajt? A 
jemi ne që ndotim dhe i dimë 
mirë pasojat?  
Dikur dilnim para pallateve 
të dielave dhe pastronim dhe 
këto veprimtari sot i quajmë 
“mbeturina të komunizmit”. 
Po bota , sidomos me aktivite-
tin e shoqërisë civile që i ka të 
përhershme? 

Edukimin më së shumti tek 
ne e kanë bërë organizatat e 
shoqërisë civile dhe nga pak 
edhe shteti si p.sh. Instituti i 
Shëndetit Publik. Por dhe prit-
ja për ndërgjegjësimin duhet 
të ketë nevojë për një limit, 
një kufi ku fill pas tij duhet të 
fillojë të zbatohet ligji. Këto 
vitet e fundit shteti ka mar-
rë përsipër, si asnjëherë më 
parë, të zbatojë masa ligjore 
në mbrojtje të mjedisit si ai i 
ndalimit të pirjes së duhanit 
në lokalet publike, memoran-
dumit për gjuetinë e kafshëve 
të egra apo ruajtjen e zonave 
të mbrojtura. Por atë që nuk 
arrihet nëpërmjet ndërgjegjë-
simit, duhet ta bëjë kontrolli 
dhe ligji. Ligjet i kemi. Vetëm 
duhen zbatuar. Dhe jo vetëm 
si fushatë elektorale. 

mjedis i këndshëm e i mbaj-
tur shumë mirë deri tek rëra 
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Durrësi, qyteti kryesor i turizmit, me kazanë plehrash të tejmbushur
Nga: Ekomjedisi

D urrësi, qyteti 
kryesor i tur-
izmit, me kazanë 
plehrash të te-

jmbushur në qytet dhe në 
plazhe. 
 
Menaxhimi i mbetjeve ur-
bane në qytetin e Durrësit 
vazhdon të bëhet me një 
metodë “shumë ekonomike“ 
– djegia e lirë në natyrë.  
 
Banorët e qytetit por edhe 
qindra e mijëra turistë 
thithin çdo tymrat e dje-
gies së mbeturinave urbane 
shumë të dëmshëm për 
mushkëritë.  
 
Qyteti mbulohet nga re 
tymi. Në momentin kur bie 
shi ndodh fikja e zjarrit i cili 
rindizet përsëri nga persona 
të papërgjegjshëm për këtë 

risk.  
 
Kush është shkaku i ndezjes? 
Zvogëlimi i volumit? Pse 
bashkia nuk merr asnjë 
masë të eleminojë këtë dje-
gie masive të mbetjeve ur-
bane?  
 
Kur do të realizohet prem-
timi i kryeministrit për ti 
zhvendosur që aty mbetjet 
urbane të Durrësit?

Mbetjet në Tiranë, të hidhen me orar?!

Ç do ditë në rrugët 
periferike të Ti-
ranës, por jo 
vetëm qytetasit 

shohin kontenierë të tejm-
bushur. Të gjithë e njohim 
këtë fakt, por jo të gjithë e 
dimë se ende në zona të cak-
tuar mbeturinat shtëpiake 
apo edhe ato të bizneseve i 
nxjerrin me karroca dore, 
kova shumë litroshe. 
 
Në rastet se ti je një biznes 
dhe zbraz mbeturinat ku 
të mundesh, patjetër që 
do të gjobitesh për dëmin 
e kryer. Megjithatë vlera 
e gjobës prej 3000 lekësh, 
nuk justifikon vlerën që i 
duhet operatorit të pastrimit 
shtetëror apo privat për të 
pastruar zonën, vlerë cila 
shkon nga 15,000-30,000 
lekë. Gjobat e vëna funk-
sionojnë vetëm për biznesin 
shprehen specialistë të fus-

Nga: Milieukontakt shtëpiake dhe mbetjet e gjel-
bra të kopshteve.  
 
Vetëm në disa zona, bi-
zneset i nxjerrin mbetjet e 
tyre në një orar të caktuar, 
pjesa më e madhe i nxjer-
rin kur të duan. Nëse do të 
detyrohen dhe orientohen 
si bizneset dhe familjet t’i 
nxjerrin me orar, jo vetëm 
do kemi përmirësim të shër-
bimit të pastrimit, por edhe 
përmirësim të imazhit të 
zonave të caktuara në Ti-
ranë. Kjo nuk mund të bëhet 
me vullnetin e lirë të qytet-
arëve, por duhen rregulla 
dhe penalizime të forta. Siç 
u shmangën dhe u reduk-
tua numri  i përdorimit të 
qeseve plastike, mund të 
ndryshojë edhe nxjerrja e 
mbeturinave në një orar të 
caktuar për bizneset dhe 
familjet; dhe për këtë duhet 
një koordinim shumë i mirë 
mes të gjitha institucioneve 
në nivel lokal apo qendror. 

hës pranë Bashkisë Tiranë, 
por kurrsesi nuk na vjen në 
ndihmë për dëmin e kry-
er nga  qytetarët, ku jo pak 

herë janë të papërgjegjshëm 
dhe shtojnë artificialisht 
sasinë e mbetjeve duke hed-
hur divane, pajisje të vjetra 

Duhet të detyrohen bizneset dhe 
familjet që t’i nxjerrin mbetjet 
me orar, do të ketë përmirësim 
të shërbimit të pastrimit, dhe 

përmirësim të imazhit të zonave 
të caktuara në Tiranë. 
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N dërkohë kur në 
Vlorë do të nis 
ndërtimi i parkut 
fotovoltaik, që do 

të prodhojë energjinë elek-
trike direkt nga dielli dhe ky 
është trendi mbarë botëror, 
të tjerë vazhdojnë akoma me 
modelet tashmë të vjetëruara 
dhe primitive të prodhimit të 
energjisë me diga, betone, sh-
katërrimit të natyrës, dëmtim-
it të lumenjve, shtratit të tyre 
deri me përmbytjet që shkak-
tohen si pasojë por edhe thatë-
sirën për tokat dhe bagëtitë e 
tyre, aq më tepër kur ngrohja 
globale po bëhet gjithmonë 
edhe më kërcënuese. 
 
Shoqata Kulturore Atdhetare e 
fshatit Brataj shfrytëzoi ras-
tin e festës së përvitshme që 
organizojnë me dt. 20 gusht 
dhe krahas festës banorët 
protestuan përpara mediave 
kundër ndërtimit të HEC -eve 
në lumin e tyre të trashëguar 
me shekuj, për shkatërrimin e 
natyrës dhe bujqësisë, klimës 
dhe shëndetit të popullatës. 
Por jo vetëm, ata janë të irrit-
uar edhe për kulturën shumë 
shekullore të tyre që sim-
bolizohet nga një urë e lashtë 

Vazhdojnë modelet primitive të prodhimit të energjisë
Nga: SEEP PO ASHTU DHE URËN 

KUR I THAJMË SHTRATIN?! 
 
KUSH ËSHTË AJO DORË, 
QË NA SHKRUAN FATIN, 
TË LEMË SHKRETË TROJET 
TË SHPËRNGUL BRATIN?! 
 
BURRA,                                                                              
MOS BINI NË GJUMË 
PO BËNI KUVEND 
E I IPNI DUM ….! 
 
KUSH NGA TË DYJA 
U PESHON MË SHUMË 
TË BËNI NJË RRUGË, 
A TË THANI NJË LUMË …?! 
 
Banorët adresojnë shqetësimin 
dhe zërin e tyre tek vendim-
marrësit që të bëjnë kujdes 
dhe të dëgjojnë sovranin dhe 
të zotin e vatanit. 
 
Organizatorët e protestës u 
asistuan edhe nga ekspertët e 
Rrjetit Vizioni i Gjelbër dhe 
Rrjetit ECIM për problema-
tikën mjedisore të HEC -eve.

800 vjeçare që zotron edhe 
statusin Monument Kulture që 
ruhet nga shteti. 
 
Sipas projektit, kompania 
koncesionare Shushica Hidro-
power, do të ndërtojë disa diga 
mbi lumin Shushica dhe ujin 
do ta ¨burgosin¨ nëpër tuba 
për ti marr energjinë hidrike. 
 
Ndërsa për bujqësinë, bleg-
torinë, vlerat natyrore, his-
torike kulturore ose në fund të 
fundit  “të zotët e vatanit” siç i 
thonë ata, nuk i kanë marr në 
konsideratë. Kjo i revolton së 
tepërmi banorët dhe ata thonë 

se do ta ndalojnë me çdo 
kusht. 
 
Nga një sondazh i hapur, që 
realizoi nëpërmjet rrjeteve so-
ciale shoqata e fshatit Brataj, 
rezultoi se 83% u shprehën 
kundër ndërtimit të HEC-eve 
madje pjesa 27%  që votuan 
pro rezultuan se nuk ishin 
banorë të fshatit. 
 
Në protestë mori fjalën edhe 
një rapsod popullor, që sipas 
traditës së zonës thuri bejte: 
 
PO ÇE DUAM DJEPIN 
KUR S’ KEMI EVLATIN 

Sondazh i hapur: 83% u shprehën 
kundër ndërtimit të HEC-eve

Librazhd: Djegia e mbeturinave 
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Menaxhimi i mbetjeve, në fokus të Bashkisë Finiq

M enaxhimi i 
mbetjeve urbane 
është një nga 
problematikat 

gjithëvjetore  që preokupon 
Bashkitë e JP të Shqipërisë të 
cilat kanë jo pak asete turis-
tike. Kjo u kostantua së fundi 
edhe në Bashkinë e Finiqit 
gjatë tryezës mjedisore orga-
nizuar së fundi nga AJMMI, 
pjesë e grupimit mjedisor 
ECIM në kuadër të projektit : 
“Monitorim i zbatimit të poli-
tikave mjedisore në bashkitë 
JP të Shqipërisë me fokus me-
naxhimin e mbetjeve në zonat 
rurale”, mbështetur nga REC 
Shqipëri si pjesë e program-
it SENiOR II, financuar nga 
qeveria Suedeze. Pavarësisht 
se mungojnë planet  e mirëfill-
ta të një zhvillimi të qëndrue-
shëm, duket se janë hedhur 
disa hapa për përpjekje të reja 
me synimin për përmirësimin 
e disa standardeve. Nëse do të 
ndalemi në Bashkinë e Finiqit, 
vështirësive për menaxhimin 
e mbetjeve u shtohet edhe një 
territor mjaft i gjerë, rreth 60 
fshatra dhe një terren mjaft i 

Nga: Vasilika Ifandi, AJMMI tjera, kryesisht në akset rrugo-
re. Përgjegjësi i sektorit të pas-
trimit në Bashkinë e Finiqit, 
z. Foto Thanasi lidhur me 
pyetjen e drejtuar nga orga-
nizatorët e tryezës mjedisore: 
“ku jeni me zbatimin e parim-
it ndotësi paguan”, u përgjigj 
se kemi bërë pak ose aspak 
lidhur me gjobat me autorët e 
ndotjeve. Sipas Thanasit Bash-
kia Finiq po monitoron akset 
rrugore për të zbuluar autorët 
e depozitimit të mbetjeve 
urbane nga bashkitë e tjera. 
Bashkia e Finiqit gjatë dy 
viteve të fundit ka bërë hapa 
të rëndësishme lidhur me in-
frastrukturën e transportit të 
mbeturinave urbane nga pikat 
e grumbullimit nëpër fshatra 
drejt landfillit rajonal të Baj-
kajt. Sekretari i përgjithshëm i 
Bashkisë së Finiqit Vasil Talo, 
vuri në dukje në tryezën e 
Finiqit  se janë blerë makina 
teknologjike për transportin 
e mbetjeve urbane si dhe një 
numër kontenierësh të rinj 
për të mbuluar më mirë pikat 
e grumbullimit në këtë bash-
ki e cila hyn ndër 10 bashkitë 
me territorin më të madh në 
vend.

thyer. Sipas z. Gjergji Mano, 
përgjegjës i zyrës së Program-
im – Zhvillimit, Turizmit 
dhe Projekteve me BE: “me-
naxhimi i mbetjeve merr një 
rëndësi të dorës së parë në 
Bashkinë e Finiqit e cila ka 
pjesë përbërëse edhe Parkun 
Natyror të Syrit të kaltër, qyte-
tin antik të Foinikës, Manasti-
rin e Mesopotamit etj.” 
 
Sipas Manos, në menaxhimin 
e mbetjeve urbane janë shënu-
ar përmirësime të dukshme 
por ende ka mjaft për të bërë, 
për të arritur standardet që 
kërkojmë. Ka shumë vend për 
ndërgjegjësim të banorëve dhe 
veçanërisht nxënësve të shkol-

lave. Tashmë sipas tij Bashkia 
Finiq ka miratuar dhe prom-
ovuar planin dhe strategjinë e 
zhvillimit të turizmit.  
 
Gjatë një tryeze mjedisore 
organizuar nga AJMMI, në 
Finiq, doli në pah edhe një 
dukuri, ajo e “lënies në derë 
të mbeturinave nga bashki të 


