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Ministri  Klosi: Rregullore e re për ndërtimin e HEC-ve

N ë zonat e mbro-
jtura nuk do të 
ndërtohen më hi-
drocentrale, por a 

mjafton kjo? Sigurisht që nuk 
mjafton! Ministri Klosi tha se 
në vite në zonat e mbrojtura, u 
janë dhënë  konçensione kom-
panive pa një studim të qartë 
për ndikimet që ka në mjedis, 
por edhe kompanive, që nuk 
kanë pasur burime financiare 
për ta zhvilluar këtë aktivi-
tet, që kanë shkaktuar vetëm 
dëme. 
 
Kjo është arsyeja pse minis-
tri i Turizmit dhe i Mjedis-
it, Blendi Klosi thotë se në 
debatin për HEC-et u bën 
thirrje ekspertëve të mjedisit, 
pedagogëve, ambientalistëve, 
hidrologëve dhe biologëve 
që të gjejnë një ekuilibër të 
qëndrueshëm mes zhvillimit 
të turizmit, ekonomisë, in-
dustrisë dhe mjedisit dhe të 
natyrës. Vendosja e këtij ekui-

libri nuk do të thotë refuzimi i 
njërës apo tjetrës veprimtare. 

Ne duam që të kuptojmë qartë 
se cilat janë rregullat mbi të 
cilat sot zhvillohet një aktivi-

tet si ai i prodhimit të energ-
jisë në natyrë, prodhimit të 
energjisë së pastër dhe shumë 
të nevojshëm në botën, ku ne 
kërkojmë të shkojmë përpara. 
Kush janë rregullat? Kjo është 
pyetja. 
 
“Për këtë kemi nevojë për men-
dimin e ekspertëve që të mos 
ndodhë ajo që ka ndodhur deri 
më tani, që nga 175 koncensi-
one, që janë dhënë me dëshirën 
e mirë për të realizuar diçka, 
vetëm 100 prej tyre funksion-
ojnë pasi shumë nga këto pro-
jekte janë dhënë pa firmën e 
ekspertëve, pa pasur një studim 
për zonën, për dëmet që sh-
kakton në mjedis”, tha min-
istri Klosi, i cili bëri me dije 
se në ministrinë e Turizmit 
dhe Mjedisit është ngritur një 
grup pune për hartimin e një 
rregulloreje që do të përcak-
tojë qartë kriteret që lejojnë 
dhe ndalojnë ndërtimin e një 
hidrocentrali.

Ministri: Është ngritur një grup 
pune për hartimin e një rreg-

ulloreje që do të përcaktojë qartë 
kriteret që lejojnë dhe ndalojnë 
ndërtimin e një hidrocentrali.

Të ndryshojë ligji! Ata që ndosin duhet të paguajnë

G jatë monitorimit të 
bashkive për çësht-
jet e mjedisit, hasëm 
kudo në të njëjtat 

probleme. 
 
1-Pamundësinë për të mbuluar 
me pastrim të gjithë territorin, 
tashmë të zgjeruar pas ndarjes 
administrative. Asnjë bashki nuk 
arrin t’i mbledhë mbetjet urbane 
në më shumë se 50% të territorit. 
 
2-Shumë bashki të vogla nuk 
kanë landfille, apo vendgrum-
bullime, dhe mbetjet “zyrtar-
isht” i shkarkojnë në lumenj apo 
përrenj. Besoj e mbani mend 
aksionin e madh këtë pran-
verë-verë për pastrimin e lu-
menjve. Pas pak muajsh ata do 
të jenë sërish ashtu, sepse do të 
vërshojë uji nga shirat dhe do të 
marrë përpara edhe mbetjet që 
janë shkarkuar gjatë gjithë verës. 
 
3-Edhe aty ku ka kazanë, janë 
njerëzit që nuk i hedhin mbetjet 
brenda. 

Nga: Forumi i Mendimit të Lirë

Shikojini këto foto. Janë bërë 
vetëm dy ditë më parë në fsha-
tin Kuqan, njësia administrative 
Shirgjan, Elbasan. Kazanët duket 
se janë të rinj, por janë përmby-
sur dhe mbeturinat hidhen në 
rrugë e në lëndinë. 
 
Cila është zgjidhja e kësaj lem-
erie që nuk po na ndahet: 
E para është çështje parash dhe 
strategjie. Duhen para për të 
zgjeruar zonën e mbulimit me 
firma pastrimi. Duhen para 
për impiante përpunimi. Duhet 
punuar për riciklimin etj. 

E dyta dhe e treta janë çësht-
je ligji. Sot të gjithë drejtojmë 
gishtin nga bashkitë, por bash-
kitë mund të vënë gjoba e nuk i 
vjelin dot.  

Nuk kanë mekanizma. Ata 
kërkojnë ndryshimin e ligjit, 
shndërrimin e gjobës së ndotjes 
në titull ekzekutiv. Zyrtarë të 
bashkisë Elbasan na thanë se nuk 
mund të ushtrojnë asnjë sank-
sion ndaj qytetarëve sepse për të 
vjelur një gjobë 3 mijë lekëshe 
duhet të bredhësh nëpër gjykata, 
nga njëra shkallë në tjetrën. Po 
ashtu ata nuk mund të ndëshkojë 
as bashkitë e vogla, Librazhd e 
Cërrik, që hedhin mbeturinat në 
lumin Shkumbin. 
 
Forumi i Mendimit të Lirë, do të 
kërkojë mbështetjen e një grupi 
deputetësh për të ndërhyrë në 
ligj dhe për tua krijuar bashkive 
këtë hapësirë.
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D itën e hënë, dt. 15 
tetor 2018, u zhvillua 
konferenca përm-
byllëse e projektit 

“Informim -Komunikimi mbi 
politikat mjedisore për zhvillim 
të qendrueshëm me fokus të 
veçantë menaxhimin e mbetjeve 
urbane”, realizuar nga rrjeti 
mjedisor ECIM, në zonat rurale 
të bashkive Tiranë, Durrës, 
Lezhë, Fier, Elbasan, Gramsh, 
Vlorë dhe Sarandë. Titulli i 
konferencës ishte: “Moni-
torim-Informimi mbi gjendjen 
e mbetjeve në zonat rurale dhe 
nxitja e pushtetit qendror dhe 
lokal për menaxhimin e qen-
drueshëm të tyre”, në kuadër të 
projektit SENiOR-II, zbatuar nga 
REC Shqipëri dhe financuar nga 
Ambasada Suedeze. 
 
Situata e menaxhimit të mbet-
jeve urbane është përkeqësuar 
sidomos pas reformës adminis-
trativo-territoriale. Ndonëse 
kanë kaluar 3 vjet pas zgjedhjeve 
të pushtetit vendor dhe me 
shumë se 4 vite nga reforma 
administrativo territoriale, zonat 
rurale të bashkive nuk kanë hyrë 
plotësisht në skemat e menax-
himit të mbetjeve. Kjo ka bërë që 
mbetjet në zonat rurale të këtyre 
bashkive të mos trajtohen dhe të 
hidhen në terrene të pakontrol-
luara në përrenj dhe lumenj 
duke u kthyer në një problem të 
madh mjedisor për territorin 
shqiptar, veçanërisht në zonat 
bregdetare ku përfundojnë pjesa 
më e madhe e gjithë kësaj ndotje, 
e transportuar nga lumenjtë në 
gjithë vendin.  
Rrjeti ECIM ka punuar nëpërm-
jet këtij projekti për të informuar 
komunitetet dhe nxitur bashkitë, 
për të marrë masat e nevojshme 
për një menaxhim të qendrue-
shëm të mbetjeve urbane. 
 
Të pranishëm me fjalën e tyre 
përshëndetëse ishin z. Xhemal 
Mato, Drejtor i Qendrës “Grupi-
mi Ekolëvizja”, z. Mihallaq 
Qirjo, Drejtor i Qendrës Rajo-
nale të Mjedisit dhe znj. Ornela 
Çuçi, zv. Ministre e Turizmit dhe 
Mjedisit. 
 
Fillimisht u shfaq dokumentari 
me titull “Shqipëria e pastër 
fillon nga zonat rurale”, i cili 
trajtoi çështjen e problematikës 
së menaxhimit të mbetjeve, 
veçanërisht në zonat rurale. 

Raporti: Monitorim-Informimi mbi menaxhimin e mbetjeve në zonat rurale

Në konferencën përmbyllëse u 
mbajtën disa prezantime. Z. 
Namik Simixhiu, Drejtor i 
Drejtorisë së Mbetjeve Urbane 
në Bashkinë Tiranë, trajtoi 
çështjen e politikave të bashkisë 
mbi menaxhimin e mbetjeve. Më 
pas znj. Magdalena Cara, Dre-
jtoreshë e organizatës Ekomjedi-
si, na shfaqi raportimet e kryera 
nga rrjeti ECIM në aplikacionin 
TrashOut dhe reagimet e insti-
tucioneve qendrore dhe vendore. 
Një tjetër prezantim ishte nga 
znj. Valbona Mazreku, Drejtore-
shë e Milieukontakt Shqipëri, e 
cila na bëri një analizë financiare 
të menaxhimit të mbetjeve. 
Ndërsa z. Mentor Kikia, Drejtor 
i Forumi i Mendimit të Lirë, na 
shfaqi disa pamje dhe na shp-
jegoi nevojën për adresimin e 
zgjidhjes ligjore për ndotjen nga 
mbetjet urbane. Së fundmi, u 
prezantuan gjetjen dhe rekoman-
dimet nga znj. Alisa Peçi, koor-
dinatore projekti e Qendrës 
“Grupimi Ekolëvizja”. 
 
Në sallë pati diskutime të 
ndryshme lidhur me menax-
himin e mbetjeve në zonat rura-
le, ndër to diskutuan z. 
Shkëlqim Hajno, Drejtor i Ag-
jencisë AJMMI Sarandë,    z. 
Edlir Vokopola, ekspert i shoqa-
tës URI, z. Lavdosh Ferruni, 
Drejtor i Shoqatës Bujqësisë 
Organike dhe z. Lorenc Gor-
dani, ekspert i pavarur i energ-
jisë. 
 
Në fjalën e tij z. Mihallaq Qirjo 
tha se shoqëria civile ka adresuar 
me përgjegjësi të lartë mbetjet, të 
cilat mbeten problem i vendit, 
për shkak edhe të investimeve që 
duhen. Kanë lindur me sho-
qërinë civile disa debate ne 
raport me trajtimin përfundim-
tar të mbetjeve, gjithashtu ky 
është një kontribut që shoqëria 
civile ka dhënë dhe mund të jap 
më tej edhe përmes programit 

SENiOR në adresimin e kësaj 
çështje. 
Sigurisht që alternativat në disa 
raste janë të kufizuara nga 
mungesa e një landfilli sanitar, 
nga problemet financiare apo 
nga infrastruktura. 
Roli i shoqërisë civile do të 
mbetet te edukimi dhe ndërgjeg-
jësimi përmes vënies në dukje të 
problematikës dhe të ushtroj 
presionin e duhur ndaj insti-
tucioneve qoftë qendrore apo 
vendore, që të ndërmarrin më 
shpejt dhe me intensitet vep-
rimet e duhura. 

Znj. Ornela Çuçi u shpreh se 
aktualisht vendi ka një problem 
të madh me çështjen e vendde-
pozitimeve, pasi mungon pika 
fundore që ka të bëjë me landfil-
lin, inceneratorin apo vendde-
pozitimin e legalizuar. Ndërkohë 
që me të drejtë në raportin e për-
gatitur nga rrjeti, thuhet se në 
BE shkohet drejt “deponimit 
zero”, ndërsa vendet e tjera 
vazhdojnë ende të përdorin 
deponimin. “Aktualisht në vendin 
tonë janë 199 venddepozitime 
ilegale, 44 prej tyre janë afër 
zonave të banuara, çka krijon një 
dëm të jashtëzakonshëm mjedisor. 
Në Shqipëri në këto 20 vitet e 
fundit janë investuar shuma 
marramendëse projektesh përsa i 
përket mjedisit. Është bërë vërtet 
shumë punë por ka ende nevojë. 
Infrastruktura është një nga 
problemet tona kryesore, është 
investuar shumë pak në infras-
trukturë”, -shtoi më tej znj. Çuçi. 
 

Një nga investimet kryesore që 
Ministria e Turizmit dhe Mjedis-
it ka bërë në këto muaj është 
ndryshimi rrënjësor i legjisla-
cionit, që prek nevojat bazike 
për bërjen e sistemit, për shkak 
se në Shqipëri mungon një 
sistem i menaxhimit të mbetjeve 
urbane. Deri më sot ka qenë e 
vështirë që bashkitë të kuptojnë 
përgjegjësitë e tyre dhe duhet të 
vihet në dukje që njësitë e 
qeverisë vendore janë përgjeg-
jëse për menaxhimin e mbetjeve 
urbane në territorin e vet.  
Këtë vit janë vendosur gjoba, 
disa prej tyre janë bërë publike, 
në Bashkinë e Himarës, në Bash-
kinë e Sarandës për mospërpun-
im të mbetjeve urbane. Por a 
mbetet kjo një masë që duhet të 
vazhdoj në këtë mënyrë? Sigur-
isht që jo.  
Kjo ngelet një masë që bëhet nga 
mospasja e asnjë përgjegjësie 
drejt përgjegjësisë që të jep ligji 
si kryetar i qeverisë vendore apo 
si kompani që ka fituar tenderim 

për ta ushtruar këtë funksion. 
 
Trajtimi i mbetjeve urbane në 
zonat rurale, në disa prej ven-
deve që kemi vizituar dhe kemi 
marr një pjesë të legjislacionit 
për ta zbatuar, p.sh në Austri 
ishte “trajtoi mbetjet si gjyshja 
jote”, e cila nënkupton kom-
postimin e mbetjeve. Kom-
postimi i mbetjeve është hedhja 
e mbetjeve organike në një gropë 
dhe çdo gjashtë muaj hapet 
gropa dhe merret plehu e cila 
përdoret për kopshtin. Kështu që 
mentaliteti i komunitetit duhet 
të ndryshoj dhe mund ta bëjë 
shumë herë më të mirë jetën e 
vet, pa dashur ti lemë përgjeg-
jësitë vetëm komunitetit. Por 
lumi nuk mund të shfrytëzohet 
gjithmonë si venddepozitim nga 
i gjithë komuniteti. 
VKM-ja e kosto-tarifës i vjen 
shumë në ndihmë njësive të 
qeverisjes vendore. Për herë të 
parë do të bëhet një analizë se sa 

Znj. Çuçi: bërja analizës së 
kosto-tarifës do të sjell transparencë 
nga i gjithë sistemi dhe të ardhurat e 
duhura bazuar në parimin “Ndotësi 

paguan”. 
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është në të vërtetë kosto e me-
naxhimit të mbetjeve urbane. 
Aktualisht në Bashkinë e Gjiro-
kastrës paguhet 100 lekë në muaj 
për familje. Ndërsa në Tiranë ka 
një kosto disa herë më të lartë. 
Në këtë mënyrë, duke nxjerr nga 
sistemi i ulje-ngritjes së dorës të 
taksës në Këshillin Bashkiak dhe 
nga ana tjetër duke e vendosur 
një platformë e cila merr për-
sipër të analizojë koston që nga 
edukimi-ndërgjegjësimi e deri te 
venddepozitimi i mbetjeve ur-
bane në Shqipëri, ne besojmë se 
do të jetë iniciativa më e mirë e 
mundshme që bashkitë të mos 
ankohen më për faktin që nuk 
kanë të ardhurat e duhura për ta 
kryer këtë shërbim. 
Nga ana tjetër problem është 
vjelja e kësaj takse, ka bashki të 
cilat e vjelin atë vetëm 20%. Në 
këtë mënyrë vendosja e kostos 
reale e kësaj takse dhe bërja e 
kësaj analize të saktë do të sjell:  
1. Transparencë nga i gjithë 
sistemi 
2. Të ardhurat e duhura në 
mënyrë që ky shërbim të real-
izohet e bazuar në parimin 
“Ndotësi paguan”.  
 
Ndërsa Z. Namik Simixhiu tha 
se në funksion të hartës së re 
territoriale ne u detyruam të 
rishikojmë të gjithë skemën e 
shtrirjen e shërbimit. Nuk ishte e 
lehtë për faktin se elementët që 
shoqërojnë shërbimin kanë të 
bëjnë më statusin e tij në raport 
me territorin, me popullatën dhe 
një sërë elementësh që plotëso-
jnë njëra tjetrën dhe bëjnë të 
mundur që shërbimi të jetë 
efiçent në territorin që shtrihet. 
Në një pjesë të ish-komunave e 
kishin aktiv këtë lloj shërbimi. 
Në këtë kontekst u detyruam ta 
shikojmë buxhetin pa vënë dorë 
në buxhetin ekzistues. Kontratat 
e reja u konsideruan me plotë-
simin e elementëve bazë dhe 
shtrirjen e tyre në të gjitha 
njësitë administrative.  
 
Kemi vendosur rreth 750 konte-
nierë në njësitë administrative 
dhe janë shtrirë në territoret ku 
rrugët e komunikimit na japin 
mundësinë e organizimit të 
shërbimit. Kryesisht vështirësi 
ka në zonat ku operatorët ekono-
mik që kanë biznese nuk respek-
tojnë standardet dhe kushtet e 
shërbimit. Frekuencat e shërbim-
it të parashikuara në këto zona 
periferike, mbi bazën e të 
dhënave  na ka rezultuar që të 
ofrojmë tërheqjen e tyre mesa-

tarisht 2-3 herë në javë. Për herë 
të parë kemi një material bazë ku 
të gjithë elementët, pjesë e tarifës 
së shërbimit janë elementë që 
aktivizohen në raport me terri-
torin, në raport me kostot reale. 
Në këtë mënyrë shërbimi në 
nivel kosto do të orientohet drejt 
vlerave reale të tij. 
Ajo çka ne konstatojmë, krye-
sisht në zonat periferike, mbu-
limi i territorit për shumë arsye 
nuk është i mundur të kapi 
parametrat e parashikuara në 
kontratë. P.sh përqark Lanës ose 
lumit të Tiranës, kemi vështirësi 
të mbulojmë territorin me kon-
tenierë dhe të organizojmë shër-
bimin në statusin e parashikuar 
për faktin sepse refuzohet nga 
popullata vendase mundësia e 
vendosjes së kontenierëve, ku i 
largojnë, i djegin ose krijojnë 
konflikt me operatorin. 

Kohët e fundit në zonat per-
iferike konstatojmë shtimin e 
depozitimeve të pakontrolluara, 
shmangie e cila vjen si pasojë e 
aktivizimit të landfillit të Shar-
rës, si pikë fundore e detyruar 
për të shkarkuar të gjithë ata që 
gjenerojnë mbetje ne procesin e 
tyre ekonomik apo vet të popul-
latës. Detyrimisht të gjitha këto 
lloj mbetjesh duhet të transpor-
tohen dhe të depozitohen në 
landfill. Po bëjmë maksimumin 
për ta orientuar të proces drejt 
landfillit. Ne jemi përfituesit e 
këtij shërbimi falë një kontrate 
konçensionare që qeveria ka 
aktivizuar dhe që shërbimi në 
landifllin e Sharrës ka goxha 
përmirësim në administrimin e 
proceseve që ai ka të parashikuar 
brenda tij. Por konstatojmë që 
për efekt të tarifave kemi shumë 
shmangie të pakontrolluara në 
zonat periferike, kryesisht inerte 
por edhe mbetje të kategorive të 
ndryshme.  
Mbetjet që gjenerohen për efekt 
aktiviteti ekonomik jo domos-
doshmërisht duhet të depozito-
hen në kontenierët publik.  
Kontenierët publik janë të para-

shikuar dhe përllogaritur vetëm 
për popullatën, ndërsa bizneset 
që gjenerojnë kategori mbetjesh 
të ndryshme aktualisht mund të 
depozitojnë deri në ¼ e volumit. 
Shpeshherë konstatojmë që sasia 
kapërcehet duke reflektuar 
situata jo të mira në adminis-
trimin e procesit në tërësinë e tij. 
Nga Bashkia Tiranë po punohet 
gjerësisht për këtë element, ka 
institucione të kontrollit të 
monitorimit  të vazhdueshëm të 
territorit. Kemi aktivizuar pe-
nalitete, gjoba sipas asaj që 
rregullorja e brendshme parashi-
kon, por themi që ka shumë për 
të bërë. Ne duhet të impenjohe-
mi shumë më tepër për të paran-
daluar shërbimin në origjinën e 
tij sesa për ta rikuperuar atë pas 
dëmit të bërë, kostot nuk kanë të 
krahasuar në raport me menax-
himin e tij në origjinë sesa më 

pas për të rikuperuar territorin 
në dëmin e bërë. 
 
Në diskutim pati pyetje drejtuar 
panelit: 
1. Si është politika e buxhetit që 
do të zgjidh problemin e me-
naxhimit të mbetjeve në njësitë 
bashkiake? 
Namik Simixhiu: Në nivel poli-
tikash shërbimi do të plotësohet 
edhe në zonat periferike me 
elementë të tjerë kështu që dety-
rimisht do të ketë edhe 
mbështetje financiare. Për mo-
mentin jemi akoma herët për të 
diskutuar buxhetin për vitin e 
ardhshëm. Gjithsesi kontratat 
janë aktive, kanë filluar në mars 
dhe kanë kohështrirje 3-vjeçare. 
 
2. Në disa zona shërbimi nuk 
arrin dot të bëhet si rezultat i 
mungesës së rrugëve. Në këtë 
rast ka ndonjë plan, në 
ndihmë se si do zgjidhet ky 
problem. Si mund të vepro-
het në këto zona? 
Z. Namik Simixhiu: Pjesërisht 
shërbimi mbulohet nëpërmjet 
kontraktorëve dhe pjesa që ata 
nuk mund të futen dot për 

shkak të këtyre arsyeve mbu-
lohen nga Drejtoria nr.1. Në 
ato zona ku mungon struktura 
e cila bën të mundur shtrirjen 
e shërbimit me siguri do të 
shikohet mundësia e planifi-
kimit të një vendi të autor-
izuar për të bërë groposjen 
dhe kompostimin e mbetjeve 
të gjeneruara. Pjesa tjetër do 
shikojnë mundësinë dhe op-
sionet që territori dhe financat 
na japin për të organizuar pro-
ceset për të mbuluar të gjithë 
territorin me shërbimet dhe 
me elementët përkatës. 
 
3. Keni patur raste që indi-
vidët dhe bizneset shkelin 
ligjin, që nuk respektojnë 
deponimin e mbetjeve në 
vendin e duhur? 
Z. Namik Simixhiu: Në pro-
cesin e menaxhimit të shërbi-
mit të mbetjeve që ne kemi 
shërbim të detyruar, të paktën 
në mënyrën e kontrollit të 
territorit vetëm për zonën e 
kuqe, zona ku ushtron aktivi-
tetin shoqëria EcoTirana, ne 
kemi mesatarisht në ditë 100 
fotografi të cilat përcjellin 
shmangien e shërbimit. 
Në konceptin e popullatës që 
jeton në këto territore, duhet 
të krijohet bindja që nuk zg-
jidhet problemi duke i hedhur 
mbetjet jashtë shtëpisë dhe të 
mbajmë shtëpinë pastër. Në 
raport me kohën që kalojmë 
brenda shtëpisë dhe kohën që 
kalojmë jashtë shtëpisë duhet 
të jemi të bindur që 2/3 e kësaj 
kohe e kalojmë pikërisht në 
këto ambiente të cilat i ndotim 
po ne. 
Në qoftë se do të jemi më të 
kujdesshëm në raport me 
menaxhimin e këtij procesi, 
sigurisht që shoqëritë të cilat 
janë të ngarkuara për kryerjen 
e këtij procesi do të jenë 
shumë më efiçente në raport 
me problematikat e territorit. 
 
Znj. Ornela Çuçi shtoi: Së 
pari, kemi çuar për ndjekje 
penale dy kompani të vogla në 
Ndroq, të cilat bënin riciklim-
in e mbetjeve urbane dhe 
pjesën që mbetej e derdhnin 
në breg të lumit. 
Së dyti, kemi ndjekur rastin e 
Pezë Helmes, të dyja thertoret 
që kanë qenë në zonë kanë 
shkuar për ndjekje penale, 
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Q endra EDEN në mars 
të këtij viti filloi me 
zbatimin e një pro-
jekti të ri “Ekono-

mia e Gjelbër për një Zhvillim 
Rajonal” me qëllim rritjen e 
aktiviteteve dhe ndikimit të 
organizatave të shoqërisë civile 
nga Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, 
Bosnja dhe Hercegovina dhe Ma-
qedonia, në mbrojtje të mjedisit 
përmes rrjeteve, duke forcuar 
kapacitetet e tyre dhe duke pro-
movuar ekonominë e gjelbër. 
 
Një projekt ky (3) tre-vjeçar do 
të zbatohet në vendet e sipërpër-
mendura dhe aktivitetet krye-
sore përfshijnë trajnimet për 
përfaqësuesit e organizatave të 
shoqërisë civile për ekonominë 
e gjelbër, advokimin publik 
dhe lobimin, pjesëmarrjen në 
vendimmarrje, monitorimin e 
politikave publike, menaxhimin 
e ciklit të projektit, etj,.. famil-

Nga: Qendra EDEN të mira në vendet e EU. Në fund 
të prezantimit u zhvillua dhe 
njoftimi i parë për shtyp për këtë 
projekt, me një pjesëmarrje të 
gjerë të mediave të rrethit Shko-
dër por dhe ato kombëtare.  
 
Projekti realizohet në partneritet 
me organizatën FORS Mal i Zi 
i cili është dhe lideri i projektit, 
Qendra EDEN nga Shqipëria, 
SMART Kolektiv nga Serbia, 
Qendra për përkrahje dhe zh-
villim nga BiH, EKO Svest nga 
Maqedonia dhe Shoqata Slap nga 
Kroacia. 
 
Projekti financohet nga Bash-
kimi Evropian në kuadër të 
Mbështetjes së Shoqërisë Civile 
dhe Medias 2016-2017! 
 
Për më shumë informacion mbi 
projektin mund të kontaktoni 
Albana Joxhe, Qendra EDEN,  
tel: 067 20 60 447 dhe email: 
albana.bregaj@eden-al.org.

jarizimi me modelet e praktikave 
të mira në ekonominë e gjel-
bër dhe sipërmarrjen e gjelbër 
përmes vizitave studimore në BE 
dhe prezantimet e organizuara 
në vendet e synuara, subgran-
time për organizatat e shoqërisë 
civile, konferencat rajonale për 
ekonominë e gjelbër dhe sipër-
marrjen e gjelbër, zhvillimin e 
një Studimi mbi mundësitë për 
zhvillimin e ekonomisë së gjel-
bër në rajonin e synuar, etj. 
 
Një rezultat shumë i rëndë-
sishëm i pritur i projektit është 

dhe prezantimi i datës 17 tetor 
mbi praktikat më të mira rreth 
Ekonomisë dhe Sipërmarrjes 
së Gjelbër, nga vendet e EU. Ky 
prezantim u mbajt në ambientet 
e Agjencisë Rajonale për Zh-
villim Shkodër nga 2 ekspertë 
kroatë të cilët janë dhe partner 
të këtij projekti dhe ekspertë në 
fushën e Ekonomisë së Gjelbër! 
Në këtë prezantim ishin të pran-
ishëm OSHC lokale, përfaqësues 
të Prefekturës Shkodër, të rinj, 
media etj, të cilat treguan mjaft 
interes për të mësuar rreth ek-
speriencave dhe praktikave më 

Mbeturinat “pushtojnë” varrezat e Tufinës, pirgje me mbetje kudo

K jo është situata 
me menaxhimin 
e mbeturinave në 
varrezat e Tufinës 

në Tiranë. 

Nga: Forumi i Mendimit të Lirë Koshat janë gjithmonë të te-
jmbushur dhe mbeturinat janë 
bërë pirg. 
 
Këto foto tregojnë një ndotje 
tejet shqetësuese në varrezat e 

Tufinës.  
 
Çka ka bërë që pamja e varre-
zave të kësaj zone të ketë këtë 
pamje aspak të hijshme. Mbe-
turinat grumbullohen pranë 
koshave, e jo vetëm, si në këto 
pamje. 
 
Qytetarët mirëmbajnë varrezat 
e të afërmve dhe bëjnë thir-
rje që të vendosen kazanë të 
mëdhenj në zonë ose koshat 
e vegjël të shtohen në numër 
dhe të pastrohen më shpesh.

pasi është konstatuar dhe 
verifikuar nga policia që kanë 
qenë ata përgjegjës për ndot-
jen. Kanë qenë ata të cilët 
kanë hedhur të brendshmet e 
kafshëve të therura pranë 
lumit Erzen. 
 
Së fundmi, në Bashkinë 
Durrës kryeplaku i një fshati 
na raportoi që ishin derdhur 
mbetje të një magazine të 
vjetër të produkteve hije-
no-sanitare. Ky rast është 
ndjekur nga policia, duke 

gjetur kamionin nëpërmjet 
kamerave dhe pronari i maga-
zinës së bashku me shoferin e 
kamionit kanë shkuar për 
ndjekje penale. 
 
Në këtë mënyrë, në bazë të 
çdo denoncimi ne mund të 
ndërhyjmë direkt. Në të gjitha 
bashkitë e vendit është krijuar 
një bashkëpunim midis Poli-
cisë Bashkiake dhe Policisë së 
Shtetit në mënyrë që mjedisi 
të kthehet realisht në kryefjalë 
të kryefjalëve. 

4. Ideja e paraqitur që mbet-
jet mund të groposen a funk-
sionon? Shtëpitë të cilat janë 
shumë larg mund ti groposin 
mbetjet. A shërben kjo te-
knologji ose ide për të 
përmirësuar situatën dhe si 
realizohet? 
Z. Namik Simixhiu: Në zonat 
rurale pjesa më e madhe e 
gjenerimit të mbetjeve është 
material i dekompozueshëm. 
Aty ku nuk shkon makina 
teknologjike, në zona ku terri-
tori është i thyer, duhen evi-

dentuar territore të vogla të 
cilat i shërbejnë komunitetit, 
të autorizuara për të bërë 
dekompozim dhe më pas të 
ndërtohen stacione të ndërm-
jetme që të transferohen 
mbetjet. Por ky ndërtim ka 
kosto, kështu që duhet bërë 
një studim paraprak se si 
duhet të funksionoj dhe të 
shihen kostot reale dhe më pas 
të aktivizohet procesi, për 
arsye se ka shumë kosto të 
cilat nuk mbulohen nga tarifa.

Prezantim i praktikave më të mira rreth Ekonomisë dhe Sipërmarrjes së Gjelbër
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Trajnime për Organizatat e Shoqërisë Civile nga Rajoni 

N jë trajnim dy-ditor 
për organizatat e 
shoqërisë civile nga 
Shqipëria dhe Maqe-

donia mbi Ekonominë e Gjelbër 
u zhvillua në Tiranë, më 15-16 
Tetor 2018. Trajnimi mblodhi 
rreth 30 OSHC të cilat patën 
mundësinë të përmirësonin 
njohuritë dhe aftësitë e tyre në 
tema që lidhen me ekonominë e 
gjelbër: si sipërmarrja e gjelbër, 
parimet e ekonomisë së gjel-
bër, zhvillimi dhe praktikat mbi 
ekonominë e gjelbër në Bash-
kimin Evropian, lëvizjet e reja në 
këtë fushë, etj.   
 
Trajnimi ishte pjesë e projektit 
“GEAR - Ekonomia e Gjelbër 
për një Zhvillim Rajonal”, që ka 
si qëllim rritjen e aktiviteteve 
dhe ndikimit të organizatave të 
shoqërisë civile nga Shqipëria, 
Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe 
Hercegovina dhe Maqedonia, 
në mbrojtje të mjedisit përmes 
rrjeteve, duke forcuar kapac-
itetet e tyre dhe duke promovuar 
ekonominë e gjelbër. 

Nga: Qendra EDEN
dhe prezantimet e organizuara 
në vendet e synuara, subgran-
time për organizatat e shoqërisë 
civile, konferencat rajonale për 
ekonominë e gjelbër dhe sipër-
marrjen e gjelbër, zhvillimin e 
një Studimi mbi mundësitë për 
zhvillimin e ekonomisë së gjel-
bër në rajonin e synuar. 
 
Një rezultat shumë i rëndë-
sishëm i pritur i projektit është 
krijimi i rrjeteve të organizatave 
të shoqërisë civile nga rajoni 
që merren me tema të lidhura 
me mbrojtjen e mjedisit, të cilat 
do të çojnë në përmirësimin e 
bashkëpunimit, shkëmbimit të 
njohurive, përvojës dhe mësi-
meve të nxjerra në këtë fushë; 
bazë për bashkëpunimin e tyre 
të ardhshëm dhe zhvillimin e 
projekteve dhe iniciativave të 
përbashkëta. 
 
Për më shumë informacion mbi 
projektin mund të kontaktoni 
Albana Joxhe, Qendra EDEN,  
tel: 067 20 60 447 dhe email: 
albana.bregaj@eden-al.org.

Projekti realizohet në partner-
itet me organizatën FORS Mal i 
Zi i cili është dhe koordinatori 
i projektit, Qendra EDEN nga 
Shqipëria, SMART Kolektiv nga 
Serbia, Qendra për përkrahje 
dhe zhvillim nga BiH, EKO Svest 
nga Maqedonia dhe Shoqata Slap 
nga Kroacia. 
 
Përveç këtij trajnimi, në peri-
udhën e ardhshme do të orga-
nizohen trajnime në temat e 
mëposhtme në bashkëpunim me 
partnerët në projekt: Advokim 
dhe Lobim, Menaxhim i Ciklit 
të Projektit, Pjesëmarrje e Pub-

likut në Vendimmarrje, Studim 
dhe kërkim mbi zhvillimin e 
Ekonomisë së Gjelbër, si dhe 
Monitorim të Politikave Publike 
si dhe  Përmirësim i Bashkëpun-
imit me pushtetin qendror. 
Përveç trajnimeve, projekti 
përfshin një sërë aktivitetesh që 
synojnë përmirësimin e mëte-
jshëm të kapaciteteve dhe ndik-
imeve të OShC-ve në mbrojtjen 
e mjedisit dhe promovimin e 
ekonomisë së gjelbër, si: famil-
jarizimi me modelet e praktikave 
të mira në ekonominë e gjel-
bër dhe sipërmarrjen e gjelbër 
përmes vizitave studimore në BE 

Si arriti Kopenhagen që 62% e qytetarëve të lëvizin me biçikletë?

K openhagen është një 
nga qytetet më me 
shumë çiklistë në 
botë. 

62% e qytetarëve përdorin 
biçikletën për të lëvizur nëpër 
rrugët e tyre çdo ditë. Kopenha-
gen ka politika dhe angazhime 
për një transport më të qëndrue-
shëm, të pastër dhe efikas. 
Kopenhagen njihet si një nga 
qytetet më të mira në botë për 
të jetuar.  
Sepse në këtë vend ekziston 
bindja se rritja, qëndrueshmëria 
dhe cilësia e jetës duhet të shko-
jnë krah për krah. Kopenhagen 
është një nga qytetet më të gjel-
bra në botë. Uji në port është aq 

i pastër sa që mund të notosh në 
të. Dhe 62% e qytetarëve ngasin 
biçikletat e tyre për të punuar 
ose për shkollë. Kjo është dhe 
duhet të vazhdojë të jetë një 
qytet për të gjithë, të cilat nuk 
duhet të kenë ndarje midis lag-
jeve të pasura dhe të varfra. Ar-
simi cilësor dhe strehimi i për-
ballueshëm janë ndër prioritetet 
e atij vendi. 

“Qëndrueshmëria dhe cilësia e 
jetës duhet të shkojnë dorë për 
dore” 
Një rol themelor në këtë luan 
çiklizmi urban që është një 
mënyrë efikase për të përmirë-
suar hapësirën publike, për të 
zvogëluar ndotjen e zhurmës 
dhe për të përmirësuar cilësinë 
e ajrit. Biçikleta nuk është vetëm 
një mjet transporti: është një 

mënyrë e tërë e jetës. 
 
Ne duam që qyteti të jetë edhe 
më i gjelbër dhe i përshtat-
shëm për biçikleta. Këto plane 
përfshijnë krijimin e zonave 
më të gjelbra dhe korsi të reja 
për biçikleta, parqe biçikletash 
dhe infrastruktura si ura për 
çiklistët. Në dekadën e fundit 
ne Kopenhagen është investuar 
më shumë se 100 milionë euro 
në infrastrukturë për biçikleta. 
Kane 435 kilometra rrugë për 
çiklizëm, ura biçikletash dhe au-
tostrada të ndërtuara posaçërisht 
për to. Kjo ndikon që gjithnjë e 
më shumë qytetarë të zgjedhin 
biçikletën para makinës.


