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Ministri Klosi: Stop importit të makinave mbi 10 vite prodhim

N ë Ditën Botërore 
pa makina Min-
istri i Turizmit 
dhe Mjedisit 

Blendi Klosi deklaroi që: 
nga 1 janari i vitit 2019 do 
ndalohet importi i makinave 
mbi 10 vjet vit prodhimi. 
 
Këtë deklaratë ai e ka dhënë 
duke u bazuar te disa prej 
fakteve për Shqipërinë: 
 
1. Mosha mesatare e mak-
inave në Shqipëri, e cila 
është mbi 20 vjet, ndërsa në 
Bashkimin Evropian është 8 
vjet. 
2. Në Shqipëri çdo 100 mak-
ina, 5% janë të reja, 95% 
janë të përdorura dhe 80% e 
makinave janë në nivelin e 

ndotjes euro 0-3. 
 
Pasojat si rrjedhojë e 
këtyre fakteve janë: 
 
1. Në shëndet, në vitet 
2012-2015 sëmundjet respi-
ratore janë rritur me 23%. 

2. Në ndotje statistikat 
tregojnë se një mjet euro 1 
çliron atmosferë 31 herë më 
shumë se grimca të ngurta 
dhe 12 herë më shumë se 
okside azoti se një mjet euro 
6. 
3. Në ekonomi, mirëmbajtja 

e mjetit mbi 10 vjet prodhim 
dhe karburant shkon 2000 
euro në vit, aq sa çmimi 
i blerjes së një makine të 
vjetër mbi 10 vjet. Rezultati 
i kësaj: makina e vjetër është 
shumë herë më e shtrenjtë. 
4. Ambjenti: akset kom-
bëtare dhe qendrat urbane 
janë të tejmbushura me 
makina të aksidentuara, të 
lëna në hapësira të mëdha 
dhe janë kthyer në pika sk-
rapi. 
 
Duke u bazuar në statisti-
kat e Shqipërisë u mor ven-
dimi: që nga 1 janari i vitit 
2019 do ndalohet importi 
i makinave mbi 10 vjet vit 
prodhimi.

Banorët denoncojnë

S ipas një raporti të ri nga 
“Ocean Conservancy” 
bishtat e cigares janë 
burimi më i madh i 

ndotjes në oqean. 
 
Shumica e bishtave të cigareve 
përbëhen së paku nga një pjesë e 
acetatit të celulozës- e cila është 
në vetvete, një produkt natyral. 
Shumë njerëz janë nën 
supozimin e rremë se bishtat e 
cigareve janë biodegraduese, por 
e vërteta është se një plastikë që 
nuk është e biodegradueshme 
shpesh formohet kur acetati i 
celulozës përpunohet dhe merr 
shumë kohë ne degradimin e 
tyre. 

Gjithashtu bishtat e cigareve 
lëshojnë të gjithë ndotësit që 
thithen nga tymi, duke përfshirë 
substanca të tilla si: nikotina, ar-
seniku dhe plumbi. Këto, si dhe 
plastika, konsumohen më pas 
nga krijesa të ndryshme të detit 
dhe në fund ato përfundojnë në 
ushqimin tonë përsëri. 
 
Në foto është sasia e bishtave të 
cigareve të mbledhura në një ditë 
pastrimi, në bregdetin e Jalit. 
 
Për hir të natyrës ashtu dhe për 
shëndetin publik duhanpirësit 
duhet të marrin në konsideratë 
shkatërrimin e bishtave të cig-
areve me përgjegjësi.

B anorë të lagjes së 
ish-Fushës së Avia-
cionit në Tiranë japin 
alarmin se në këtë 

zonë po shkarkohen mbeturina 
si në landfill dhe banorët kërko-
jnë me urgjencë që të ndërhyhet 
për të ndalur këtë ndotje. 
 
Denoncimi ka mbërritur në 
platformën “unëmonitoroj” nga 
një banore e kësaj lagjeje në 
kryeqytet. 
 
“Jam një banore tek fusha e 
aviacionit, kam një shqetësim 

Nga: Forumi i Mendimit të Lirë dhe besoj se edhe të tjerët e kanë. 
Çdo ditë para pallatit tonë me 
dy kulla hidhen mbeturina të 
çfarëdoshme. I kam folur atij 
zotërisë me dumdum blu që vjen 
3 a 4 herë në ditë dhe zbraz mbe-
turinat, vetëm kthen kokën nga 
ana tjetër dhe shkarkon e ikën. 
Kjo është e përditshme. Ejani e 
i shikoni vetë. Faleminderit për 
mirëkuptimin”, shkruan banorja 
në denoncimin e saj. 
 
Banorja thotë se shqetësimin e 
ka denoncuar edhe në bashki 
dhe ka marr prej tyre si përgjig-
je: ok.

Shikoni tmerrin që po ndodh në lagjen 
tonë në mes të ditës, bashkia të ndërhyjë!

Bishtat e cigares burimi më i 
madh i ndotjes në oqean
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O rganizatat e Rr-
jetit ECIM kanë 
vizituar vend-
grumbullimin e 

Durrësit, në Porto-Romano. 
Në foto duket qartë tymi nga 
djegia e mbetjeve të ndryshme 
që ndodhen në këtë vend-
grumbullim, i cili është shumë 
pranë zonave të banuara. 
 
Një informacion lidhur me 
këtë situatë problematike do 
na e jap kimistja Prof.  
Magdalena Cara.  

Porto Romano, një bombë ekologjike
Nga: Rrjeti ECIM

Si është gjendja në këtë zonë 
të Durrësit? 
 
Këtu ku jemi ne është vend-
grumbullimi i mbetjeve 
urbane, i të gjithë mbeturi-
nave që hidhen në qytetin e 
Durrësit. Menaxhimi i këtyre 
mbetjeve është si mos më keq, 
ato digjen gjatë gjithë kohën, 
reja e tymit mbulon sipas dre-
jtimit të erës pjesë të caktuara 
të qytetit. Këto mbeturina 
janë mikse, ka plastika kësh-
tu që gazrat e djegies pritet 

të jenë toksike, të pasura me 
dioksina dhe furane, dihet që 
janë kancerogjene. Nuk shi-
het asnjë lloj menaxhimi, nuk 
ka asnjë rrethim të fushës ose 
ndonjë roje që ta ruaj, ose 
ndonjë kufizim të zonës, është 
komplet e lënë pas dore. 
 
Kjo zonë është fundi i rrugës 
Glaukia dhe këtu grumbullo-
hen të gjitha mbeturinat e 
tjera, p.sh: leshterikët e detit, 
pemët e kalbura, palmat 
etj. dhe lihen nën efektin e 

natyrës, të dekompozohen në 
dy anët e rrugës së asfaltuar. 
Ndotja këtu është shumë e 
madhe, aroma është shumë e 
rëndë. 
 
Cilat janë pasojat që këto 
problematika mund të sjel-
lin në shëndetin e banorëve, 
meqenëse jemi shumë pranë 
zonave të banuara, siç është 
dhe universiteti i Durrësit? 
 
Pasojat e para janë për mush-
këritë, më pas për gjakun, 

toksikime të ndryshme që 
vijnë nga gazra toksike, nga 
tymrat mbytëse dhe toksik, 
apo alergji. 
 
Cilat janë institucionet përg-
jegjëse? 
 
Bashkia e Durrësit ka deklaru-
ar se situata në Porto Romano 
ka dal jashtë kompetencave të 
saj për shkak të investimit të 
madh që duhet për këtë vend. 
Në vizitën e fundit kryeminis-
tri ka sugjeruar që këto mbetje 
të shkojnë në Tiranë. Pavarë-
sisht se ka kaluar 6 muaj, nuk 
është bërë asgjë për ti rregul-
luar, përkundrazi ato vazhdo-
jnë digjen çdo ditë. Sidomos 
kur presioni atmosferik është 
i ulët jemi jashtëzakonisht të 
ekspozuar nga kjo situatë. Nuk 
janë të ekspozuar vetëm fëmi-
jët por jemi të gjithë. 
 
Ky aktivitet u realizua në 
kuadër të programit SE-
NiOR-II, i zbatuar nga REC 
Shqipëri dhe financuar nga 
Qeveria Suedeze.

Pastrimi i bregdetit dhe detit të Vlorës

N ë kuadër të Ditës 
Botërore të Pas-
trimit u zhvillua 
një aksion pas-

trimi i bregdetit dhe detit të 
Vlorës, tek zona e quajtur: 
“Plazhi i Madh”.  
Ky aktivitet u koordinua nga 
organizata lokale SEEP, me 
pjesëmarrje nga organizatat 
e rrjetit ECIM.  

Nga: SEEP Aktivistët e rinj të organi-
zatës SEEP u trajnuan si të 
përdorin aplikacionin Trash 
Out, që të raportojnë kudo 
që hasin ndotje nga mbetjet 
urbane. 
 
Ky aktivitet u realizua në 
kuadër të Programit SE-
NiOR-II, zbatuar nga REC 
Shqipëri dhe financuar nga 
Qeveria Suedeze.
 



Gazeta e rrjetit ECIM

Shkëmbim eksperience Kosovë-Shqipëri

V izita në qendrën 
e vizitorëve Div-
jakë dhe shkëm-
bim eksperience 

me organizatën Ekomjedi-
si, Durrës, Rrjeti ECIM. 
 
Një grup prej 17 kolegësh 
të organizatave mjedisore 
dhe përfaqësuesve të REC 
Kosovë, realizuan një vizitë 
studimore, përkatësisht në 
datat; 12,13,14 shtator 2018, 
në Shqipëri. 
 
Në datën 14 shtator vizita e 
tyre ishte në Parkun Kom-
bëtar në Divjakë. Fillimisht 
Z. Ardian Koci – Drejto-
ri i Agjencisë Rajonale të 
Zonave të Mbrojtura bëri 
një prezantim informues për 
zonën dhe për Agjencinë, 
punën e deritanishme, pro-
jektet ekzistuese dhe planet 
për të ardhmen. Me shumë 
interes u prit prezantimi në 

Nga: Ekomjedisi  
Znj. Magdalena Cara, Dre-
jtore Ekzekutive e Ekom-
jedisi, Durrës bëri një 
prezantim panoramik dhe 
informues të punës së rrjetit 
ECIM, në të dy programet 
e financuara nga REC, SE-
NiOR A dhe SENiOR II.  
 
Më shumë interes dhe py-
etje pati rreth problemeve 
të menaxhimit të mbetjeve 
urbane, si dhe aplikacionit 
TrashOut. Ky aplikacion 
u demonstrua me detaje, 
si është krijuar, për çfarë 
shërben, si shkarkohet në 
smartphone, shtetet që kanë 
hedhur të dhëna në të, sa e 
përfaqësuar është Shqipëria 
dhe konkretisht fotot e hed-
hura nga rrjeti ECIM. 
 
Grupi i shoqatave nga 
Kosova vazhdoi vizitën në 
Parkun e Divjakës, si dhe në 
Kullën e vrojtimit të ndërtu-
ar nga Bashkia Divjakë.

lidhje me florën dhe faunën 
e zonës dhe sidomos në 
lidhje me Pelikanin kaçur-
rel. 
 
Vizita studimore e organi-
zatave nga Kosova ishte e 
koordinuar edhe si shkëm-
bim eksperience me organi-
zatën Ekomjedisi, Durrës. 
 
Organizata Ekomjedisi ishte 
e pranishme në këtë akti-
vitet me anëtarët e saj që 

kanë kryer aktivitetet mon-
itoruese për menaxhimin e 
mbetjeve urbane në kuadër 
të projektit SENiOR-II, të 
financuar nga REC Shqipëri.  
 
Në aktivitet ishin edhe për-
faqësues të Bashkisë Div-
jakë: Specialistët e Mjedisit 
Aleks Hilla dhe Sotir Prifti 
të cilët njiheshin për herë të 
parë me aplikacionin Tra-
shOut. 

K ëshilltarët e 
Këshillit Bashkiak 
të Elbasanit, të 
majtë e të djath-

të, janë bashkuar për të 
protestuar kundër ndotjes 
në zonën e ish kombinatit 
metalurgjik. 

Nga: Forumi i Mendimit të Lirë
Edhe pse disa muaj më parë 
Këshilli shpalli Emerg-
jencën Mjedisore, asnjë 
masë konkrete nuk u mor 
nga Ministria e Turizmi 
dhe Mjedisit. Kjo ka bërë 
që Këshilltarët të shkojnë 
më tej duke protestuar para 
industrive ndotëse.

Protestë kundër ndotjes 
në Elbasan

N jë landfill për 
depozitimin e 
mbetjeve në jug 
të vendit do të 

ndërtohet në fshatin Sher-
ishte të Vlorës. Bashkia e 
Vlorës, banka gjermane 

KFW dhe Ministria e Infra-
strukturës do të jenë inves-
titorët kryesorë në këtë pro-
jekt me të cilin do të kryhet 
trajtimi i mbetjeve dhe me-
naxhimi tyre. Përfaqësues të 
palëve kanë diskutuar deta-
jet e projektit.

Landfill për mbetjet e Vlorës
Prezantohet projekti
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Banorët e Sheqit 
dhe qendra mje-
disore EDEN 
padisin Bashkinë 

e Fierit për vendgrumbul-
limin e mbetjeve në Sheq. 
 
Vlorë, 30 korrik 2018. Qen-
dra mjedisore EDEN prej më 
shumë se 8 muaj ka ndjekur 
në terren rastin për vend-
grumbullimin e mbetjeve në 
Sheq, Fier. Ka zhvilluar takime 
dhe ka mbajtur korrespon-
dencë shkresore për marrje 
informacioni me institucionet 
vendore. Në datën 27 qer-
shor 2018, është zhvilluar në 
Fier konferenca “Dialog për 
mbylljen dhe rehabilitimin e 
vend-depozitimit ekzistues të 
mbetjeve urbane në Sheq“ në 
vijim të letër kërkesës dërguar 
Bashkisë Fier, 15.05.2018, për 
mbylljen dhe rehabilitimin e 
vendgrumbullimit të mbetjeve 
në Sheq. Bashkia e Fierit nuk 
ka mbajtur një qëndrim zyrtar 
për kërkesat e paraqitura në 
letrën drejtuar saj. 
 
“Në rast kërcënimi ndaj mje-
disit, ndotjeje dhe dëmtimi 
të tij, publiku ka të drejtë: d)
të ngrejë padi në gjykatë, në 
përputhje me kushtet e para-
shikuara nga Kodi i Procedurës 
Civile, kundër autoritetit pub-
lik ose personit fizik e juridik, 
që ka sjellë dëme në mjedis ose 
që rrezikon ta dëmtojë atë.”: 
neni 48 i ligjit Nr. 10 431, datë 
9.6.2011 “Për mbrojtjen e mje-
disit”. 
 
Bazuar në kuadrin ligjor, 
banorët e Sheqit, Fier dhe 
Qendra Mjedisore EDEN kanë 
paditur Bashkinë e Fierit. 
Objekti i padisë është mbyllja 
e vend depozitimit të mbetjeve 
urbane në Sheq, Fier si një 
vend depozitim pa leje mje-
disore, ndotës dhe i dëmshëm 
për mjedisin dhe shëndetin e 
banorëve të qytetit të Fierit; 
si dhe rehabilitimi i plotë 
dhe i menjëhershëm i vend 
depozitimit. Për realizimin 
e një gjykimi të drejtë dhe të 

Banorët e Sheqit dhe Qendra EDEN padisin Bashkinë Fier
Nga: Qendra EDEN

Venddepozitimi i paligjshëm, 
aktualisht është në funksion 
të plotë, 24 orë çdo ditë, është 
ndotës dhe i dëmshëm për 
mjedisin dhe shëndetin e 
banorëve të qytetit të Fierit. 
Mbetjet shkarkohen në ter-
ren të hapur dhe hera-herës 
ato digjen. Vend-depozitimi 
nuk është i rrethuar, mbetjet 
shpërndahen lehtësisht nga 
faktorë të ndryshëm natyrorë 
si era, shirat etj., nga kafshët e 
ndryshme të braktisura si dhe 
nga faktorët njerëzorë krye-
sisht mbledhësit e materialeve 
të riciklueshme. 
 
Banorët e lagjes Sheq edhe 
pse paguajnë një tarifë pas-
trimi dhe gjelbërimi 2400 
lekë në vit, në oborret e 
shtëpive të tyre vazhdon të 
ketë plehra, njësoj si vend 
depozitimi.  

bazuar në prova kërkohet nga 
gjykata caktimi i një grupi 
ekspertësh mjedisor për vlerë-
simin agronomik të territorit, 
për vlerësimin teknik të vend-
depozitimit, për vlerësimin e 
cilësisë së ujërave si dhe Inx-
hinier planifikimi urban dhe 
hidrometerologjie.  
Kjo padi është dorëzuar në 
Gjykatës Administrative të 
Shkallës së Parë Vlorë, në 
datën 30 korrik 2018. 
 
Bashkia Fier nuk ka një plan 
lokal për menaxhimin e in-
tegruar të mbetjeve duke 
shkelur ligjin Për menaxhimin 
e integruar te mbetjeve. Ajo 
mbetet në pritje të përfundim-
it të praktikave për ngritjen e 
incineratorit dhe e shikon atë 
si zgjidhje përfundimtare të 
vetme të problemit me vend-
depozitimin e Sheqit. Inciner-
atori nuk paraqet një zgjidhje 
në lidhje me detyrimet që 
ka Bashkia Fier për vendde-
pozitimin dhe me banorët 
e zonës Sheq përderisa nuk 
është marrë ende një vendim 
për mbylljen dhe rehabilitimin 
e zonës. 
 

Inspektoriati Shtetëror i Mje-
disit, Pyjeve dhe Ujërave dega 
rajonale Fier, ka shkelur ligjin 
Për inspektimin në RSH. Ai 
nuk ka marrë një vendim për-
fundimtar mbi bazën e inspek-
timit për vendosjen e masave 
administrative kundrejt Bash-
kisë Fier si vijim funksionimi 
i këtij vendepozitimi është 
jashtë standardeve. 

Bashkia Fier nuk ka një 
plan lokal për menaxhimin 
e integruar të mbetjeve duke 

shkelur ligjin Për menaxhimin 
e integruar te mbetjeve

Funksionimi i vendepozitimit 
në Bashkinë e Fierit është jashtë 

standardeve
Vend depozitimi aktual i 
mbetjeve në Sheq ndodhet 50 
m nga lagja “Sheq”, 4 km nga 
qendra e Fierit, punon prej 
40 vitesh dhe ka një sipërfaqe 
prej 6.2 ha. Në vitin 2015 në 
vendimin e këshillit bashkiak 
nr.40 “Mbi Shpalljen e Emerg-
jencës Mjedisore në Fushën 
e manaxhimit të integruar të 
mbetjeve urbane në Qytetin 
Fier” nuk përcaktohet asnjë 
masë për mbylljen dhe reha-
bilitimin e këtij vend depoziti-
mi.  

Banorët nga ana tjetër anko-
hen për shqetësime shënde-
tësore të lidhura drejtpërdrejt 
me kushtet jashtë çdo norme 
të funksionimit të vendde-
pozimit. Qendra Shëndetësore 
Nr. 1 Fier mbulon me shërbim 
shëndetësorë 8 lagje krye-
sore në Fier me rreth 32 600 
banorë nga të cilët 570 janë 
pacientë kronikë me prob-
leme shëndetësore në rrugët 
e frymëmarrjes. Kjo situatë i 
detyron banorët të braktisin 
banesat e tyre dhe aktualisht 
vetëm një banesë afër vend de-
pozitimit ka banorë. Drejtimi 
në gjykatë shihet si zgjidhja e 
vetme e situatës. 
 
Qendra mjedisore EDEN 
është e angazhuar për të 
ndjekur këtë rast deri në 
përfundimin e zgjidhjes së 
tij.
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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

Aksione pastrimi me vullnetarët në Ishujt e Ksamilit

A JMMI organizoi së 
fundi aksionin e 
radhës të pastrim-
it me vullnetarë 

mjedisorë në bashkëpunim me 
skuadrat e vullnetarëve mje-
disorë të shkollës së mesme të 
Ksamilit. 
Mbeturinat urbane në Ishuj 
ishin hedhur andej-këndej sip-
as preferencave të pushuesve 
dhe në disa raste edhe të fshe-
hura në shkurret dhe makiet 
mesdhetare tipike për florën e 
kësaj zone të mbrojtur. 
 
Ajo që u konstatua gjatë ak-
sioneve të pastrimit nga stafi 
i AJMMI-t dhe vullnetarët 
mjedisorë ishte fakti se në këta 
Ishuj (4 Ishuj) të mbrojtur 
ende lejohet aktivitet ekono-

Nga: AJMMI sado të thjeshta të vendosu-
ra nga institucionet që kanë 
në fokus edhe menaxhimin e 
Ishujve.  
Duhet të bëhet diçka patjetër 
në këtë drejtim, nga instituci-
one të tilla si: Agjencia Kom-
bëtare e Zonave të Mbrojtura, 
Parku Kombëtar Butrint, AK 
e bregdetit dhe Bashkia Sa-
randë. 
 
Ky aktivitet u realizua në 
kuadër të Programit SE-
NiOR-II, zbatuar nga REC 
Shqipëri dhe financuar nga 
Qeveria Suedeze.

mik që prodhon mbeturina. 
 
Ndërkohë askund nuk të 
sheh syri kosha mbeturinash 
të përshtatshëm për zonat e 
mbrojtura dhe kuptohet që 
nuk ka asnjë sistem largimi të 
mbeturinave urbane nga Ishu-
jt e mbrojtur drejt brigjeve të 
Ksamilit për t’u depozituar më 
tej, në vendgrumbullimet e 
mbeturinave urbane të qytezës 
turistike. 

Me përjashtim të një tabele 
sinjalistike në shqip dhe an-
glisht instaluar nga AJMMI 
në kuadër të një projekti me 
mbështetjen e REC Shqipëri 
dhe financim të Komisionit të 
BE, dy vite më parë, në brigjet 
e Ksamilit përballë Ishujve ku 
në mënyrë koncize gjithkush 
mund të njihet me të dhënat 
shkencore mbi 4 ishujt e Ksa-
milit; në asnjë vend tjetër nuk 
ekzistojnë tabela sinjalistike 

“TË PADËMTUARIT”

G adishulli Ball-
kanit ka lumenjtë 
e fundit të lirë të 
Evropës dhe është 

strehë e kafshëve të egra të 
larmishme dhe endemike. 
Këto janë “Të padëmtuarit”- 
lumenj befasues, të pacënuar 
dhe pa diga. Megjithatë, këto 
lumenj janë nën kërcënimin e 
një zhvillimi të paprecedent, të 
pakontrolluar të projekteve hi-
dro-energjetike nga kompani 
private. Mbi 2700 HEC-e janë 
planifikuar për tu ndërtuar në 
Ballkan, 535 prej të cilave në 
zona të mbrojtura, ndërsa 113 
diga në 14 parqe kombëtare.  
 
Është ndjekur Turi i Lumen-
jve të Ballkanit, ku një grup të 
apasionuarish pas kajakut, fil-

Nga: EcoAlbania  
Vëmendja e medias ndërkom-
bëtare, ndikoi në prezantimin 
e çështjes së fshehtë të digave 
tek njerëzit në Ballkan, Evropë 
dhe botë duke ekspozuar kon-
cesionet shpesh të paligjshme 
për ndërtimin e hidrocentra-
leve. Filmi i shfaqur ka për-
shkuar në një udhëtim virtual 
me ekuipazhin teksa lundro-
jnë nëpër kanione dhe lugina 
të egra, duke dëgjuar historitë 
plot emocion të banorëve që 
jetojnë të varur nga këto lu-
menj.  
 
Ky film u përçon shikuesve 
ndjenjën dhe kurajon për 
të vepruar dhe për t’iu qa-
sur problemeve të botës me 
kreativitet dhe shpresë.

mave, fotografë dhe miq ven-
dosën të ngrihen për këto lu-
menj dhe përshkuan Ballkanin 
për 39 ditë, duke lundruar në 
23 lumenj dhe 6 vende dhe or-
ganizuan 11 evente. Është një 
udhëtim i egër që përfundon 
me një protestë emocionale 
përpara selisë së Kryeminis-

trit shqiptar, duke i kërkuar 
qeverisë që të ndalë të gjitha 
planet e digave në lumin Vjo-
sa. Me rreth 500 vozitës dhe 
më shumë se 1,500 protestues 
nga 18 vende, Turi i Lumenjve 
të Ballkanit ishte aksioni më i 
madh i mbrojtjes së lumenjve 
në Evropë deri më sot. 


