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PER NJE TE ARDHME ME TE MIRE – VOTO GJELBER
JU FTOJ TE JEMI

SERISH SEBASHKU PER
DURRESIN. PUNA DHE
VETEM PUNA ESHTE
ALTERNATIVA JONE

VANGJUSH DAKO, Kandidat i Partisë
Socialiste

Gjatë mandatit të dytë do të vazhdojmë
rrugën e nisur 4 vjet më parë. Mund të
deklaroj se kemi projekte madhore për
Durrësin, për t’i dhënë këtij qyteti atë që
meriton, duke e orientuar atë drejt një
qyteti mesdhetar, do të përmbysim
tendencën e deritanishme të urbanizimit
kaotik, do të kemi në vëmendje ruajtjen e
zonës historike si dhe shtimin e
sipërfaqeve të gjelbëruara. Përparësi do
të ketë ulja e ndotjes mjedisore qe do të
jetë një tjetër projekt i yni dhe kjo do të
realizohet nëpërmjet përmirësimit të rrjetit
infrastrukturor.

QEVERITARE,
QYTETARE E
FSHATARE !

SHPYLLESIMI PO
RREZIKON SIGURINE
E VENDIT TONE. SA
PEME KENI MBJELLE
KETE MUAJ DHE KU

JANE MBJELLE?

Këngëtari i njohur
maqedonas, Boris
Trajanov, ka vazhduar dhe
këtë vit nismën e tij “Dita e
pemëve – mbillni të
ardhmen tuaj”. Eshtë
aksioni i pestë që kjo
nismë ka angazhuar mijra
njerëz në Maqedoni për
mbjelljen e 20 milion
pemëve në mbi njëqint zona
me një pjesëmarrje masive
ku marrin pjesë dhe
krerët e shtetit.

Instituti CoPlan, Grupimi Ekolëvizja dhe
Milieukontakt International organizuan së
bashku Takimin Kombëtar Parapërgatitor
me temë : “Ndikimi i Politikave Mjedisore të
BE-së në Zhvillimin e Qëndrueshëm në
Vend”, në kuadër të projektit “Forumi
Europian”, që synon ndërtimin dhe forcimin
e shoqërise civile, aktive në fushën e
mjedisit në vendet kandidate dhe potenciale
kandidate, nëpërmjet shkëmbimit të
pervojave mbi politikën dhe zhvillimet
mjedisore të BE-së në procesin e zgjerimit.

KERKOJ VOTEN E
DURRSAKEVE PER

NDALUR SA ME PARE
BETONIZIMIN E

QYTETIT
FERDINAND XHAFERRAJ, Kandidat i

Partisë Demokratike

Nga pikëpamja e zhvillimit
ekonomik janë transporti, tregtia dhe
turizmi, të cilat janë tri shtylla që po
ditëm t’i ngremë në lartësinë e
duhur, e bëjnë Durrësin një qytet më
të mirë për qytetarët e tij. Natyrisht
që gjithçka duhet bërë duke pasur
parasysh zhvillimin e qëndrueshëm
të qytetit, që do të thotë se çdo
angazhim i sotëm të mbajë në
konsideratë vitet që do të vijnë, në
mënyrë që t’u lëmë brezave që vijnë
një qytet të zhvilluar.

 Menaxhimi i qëndrueshëm i
qyteteve kërkon një sërë mjetesh që të
adresojnë shqetësimet mjedisore,
sociale dhe ekonomike me qëllim që të
sigurojë bazën e nevojshme për
integrim. Integrimi në mes të gjitha
niveleve të bashkësisë qeverisëse,
kombëtare, rajonale dhe lokale është
thelbësor. Ai mund e duhet të
përmirësojë koherencën e politikave
dhe ndërhyrjeve, të sigurojë që
vendimet dhe masat e marra në qeveritë
kombëtare nuk e rrezikojnë apo
pengojnë zbatimin e qendrueshmerise
lokale.

PARIMET E QENDRUESHMERISE
URBANE

VITI NDERKOMBETAR I PYJEVE
KENGETARI FQINJ QE KA MBJELLE

20 MILION PEME

MBI NDIKIMIN E POLITIKAVE MJEDISORE NE
ZHVILLIMIN E QENDRUESHEM
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Prej një viti, porti i  Durrësit dhe
Universiteti Politeknik i Tiranës po
punojnë së bashku për projektin
“Menaxhimi Mjedisor i Porteve -
ECOPORT 8”. Në këtë projekt që
mbështetet nga Bashkimi Europian,
bashkëpunojnë autoritetet
portuale, universitetet dhe
organizmat kërkimore të gjashtë
shteteve. Projekti përqendrohet në
përcaktimin e standarteve dhe

metodologjive të përshtatshme për
një menaxhim të qëndrueshëm
mjedisor të zonave portuale. Në
strategjinë e transportit europian,
trafiku detar ka një rol të
rëndësishëm falë ndikimit dhe
kostos së tij relativisht të ulët në
mjedis. Projekti synon një politikë
mjedisore të përbashkët për të
gjitha vendet e Adriatikut dhe më
gjerë, duke realizuar një trafik detar

Eshtë zhvilluar konferenca me
temë “Mjedisi dhe impaktet e
burimeve të rinovueshme dhe
eficensës së energjisë”,
organizuar nga Agjencia
Kombëtare e Burimeve Natyrore
(AKBN) në bashkëpunim me
Caritas Albania, ka hapur
diskutime lidhur me metodat dhe
teknologjitë që Shqipëria mund të
aplikojë. Seminari i zhvilluar kohët
e fundit synonte promovimin e
burimeve të rinovueshme në
vendin tonë por dhe të kursimit
të energjisë që do të çojnë edhe
në reduktim të emetimeve ndotëse
në atmosferë.

 Në sfidat e mijëvjeçarit të
shpallura nga OKB mbrojtja e
mjedisit dhe eficensa e energjisë
janë kthyer në temë aktuale për
vendet e BE-së, ku dhe vendi ynë
duhet të bëjë pjesën e tij. Edhe
seminari kishte për qëllim
diskutimin e politikave efektive
kombëtare, pasqyrimin e situatës
aktuale, projektet në proces, të
cilat po implementohen në
hidrocentrale të ndryshme dhe

 Përfundon kërkimi tre vjeçar për
breshkat detare në Gjirin e Drinit. Ky
studim ka konfirmuar se ky gji është
një zonë (habitat ushqimor) rajonal

dhe kombëtar shumë i rëndësishëm
për breshkat e detit  në Mesdhe dhe
u shërben atyre për tu ushqyer,

Qeveria shqiptare, në kuadër të
nënshkrimit të Marrëveshjes së
Stabilizim-Asocimit dhe të aplikimit
si vend kandidat në BE, ka
ndërmarrë një sërë angazhimesh
dhe ka përqendruar përpjekjet për
të arritur synimin final - hyrjen në
BE. Megjithëse përafrimi i
legjislacionit me BE-në është
përgjegjësi e qeverisë,  organizatat
e shoqërise civile kanë një rol tepër
të rëndësishëm në procesin e

ndërtesa publike, kërkesën për
energji dhe zgjedhjet e
konsumatorëve, modernizimin
dhe zgjerimin e sektorëve të

energjisë drejt zhvillimit të
mëtejshëm shoqëror, ekonomik
por dhe për kushtet e integrimit
në Bashkimin Europian.

 Në veprimtari merrnin pjesë
përfaqësues nga Protokolli i
Kyoto-s, ekspertë të fushës së

zgjerimit dhe aderimit në BE. Ato
duhet të plotësojnë punën e
qeverisë, duke sinjalizuar shkeljet,
duke mbledhur informacion,
kordinuar projekte pilot dhe
informuar qytetarët e bizneset mbi
vlerat dhe politikat e BE-së.

 Në këtë kuadër, Instituti
CoPlan, Grupimi Ekolëvizja dhe
Milieukontakt International
organizuan së bashku Takimin
Kombëtar Parapërgatitor me temë:

“Ndikimi i Politikave Mjedisore të
BE-së në Zhvillimin e Qëndrueshëm
në Vend”, në kuadër të projektit
“Forumi Europian”, që synon
ndërtimin dhe forcimin e shoqërise
civile, aktive në fushën e mjedisit
në vendet kandidate dhe
potenciale kandidate, nëpërmjet
shkëmbimit të pervojave mbi
politikën dhe zhvillimet mjedisore
të BE-së në procesin e zgjerimit.

 Në fokus të prezantimeve në
takim ishin ndikimi i politikave dhe
legjislacionit të BE-së për Zhvillimin
e Qëndrueshëm në ShqipËri dhe
Zbatimi i të drejtës mjedisore,

veçanërisht në sektorËt e energjisë
dhe transportit.

Takimi Kombetar Parapërgatitor
kishte si qëllim: - ofrimin e një forumi
kombëtar për OSHC-të mjedisore në
vend; - informimin në lidhje me
politikat mjedisore të BE-së
(nevojat për VNM/VSM të
projekteve apo programeve për
transportin dhe energjinë); - vënien
përballë me statusin e përafrimit
mjedisor të vendit në BE; - ofrimin
e alternativave se si OSHC-të
mjedisore mund të bëhen pjese e
vendimarrjes për projektet apo
programet për transportin dhe

MBI NDIKIMIN E POLITIKAVE MJEDISORE NE ZHVILLIMIN E QENDRUESHEM
energjinë, aktivitete me një ndikim
të madh në mjedis, duke përdorur
VNM-në e VSM-në si një
instrument; - kontribut në
percaktimin e çështjeve kryesore
për diskutime të mëtejshme.

 Takimet përgatitore do të
krijojne hapësirë për dialog ndërmjet
OSHC-ve mjedisore dhe
autoriteteve vendore, agjencive
qeveritare, biznesit, nivelit
akademik, medias dhe aktorëve të
tjerë të interesit. Konkluzionet e
këtyre takimeve do të perpunohen
dhe do të diskutohen më tej në
nivel rajonal në Takimin Vjetor.

MENAXHIMI MJEDISOR E PORTEVE
të qëndrueshëm nga pikëpamja
mjedisore.

 Fushat kryesore të ECOPORT
8 janë:

• Furnizimi i autoriteteve
portuale me mjetet përkatëse për
administrimin e mjedisit, kapërcimin
e vështirësive aktuale në fushën të
tilla si: mungesa e rregullores së
veçantë të mjedisit, impaktit dhe
zgjidhjet mjedisore në portet.

• Fokusimi në drejtim të një
çertifikimit mjedisor për rrjetet
portuale në të gjithë kompleksitetin
e tyre, nëpërmjet hartimit të
udhëzimeve të përbashkëta të cilat i
referohen jo vetëm nevojave të
porteve por edhe me interesat më të
gjer të komunitetit dhe të territoreve
të lidhura me portet për të zhvilluar
një konkurrencë dhe bashkëpunim
të qëndrueshëm ekologjik.

PROJEKTE PER RINOVIMIN E
BURIMEVE NATYRORE

mjedisit, nga Ministria e Mjedisit,
specialistë të burimeve të
rinovueshme dhe eficensës së
energjisë, nga AKBN, grupe të

tjera interesi në nivel ekspertësh,
hidroteknikë, inxhinierë ndërtimi
dhe diskutimet e referimet kishin
në qendër të vëmendjes energjinë
e pastër, zbutjen e konsumit të
energjisë me qëllim për të ndotur
sa më pak mjedisin.

BRESHKAT DETARE NË SHQIPËRI

Dihet se Elbasani është ndër
qytetet më të ndotura në Shqipëri.
Instituti i Shëndetit Publik në
Elbasan ka bërë një studim, nga ku
ka rezultuar se shifrat e personave
të prekur nga kanceri dhe sëmundjet
e mushkërive janë tepër të larta.
Specialistët shprehen se shkaktari
kryesor i shfaqjes së këtyre

sëmundjeve është smogu, ndërkohë
që ish-Metalurgjiku ku zhvillon
aktivitetin kompania koncesionare
“Kurum” vazhdon të mbetet ndotësi
kryesor. Veç kërkesës që të merren
masa nga kompania e huaj,
autoritetet vendore thonë se do të
shkohet deri në mbylljen e aktivitetit
të saj.

 Drejtues të bashkisë dhe të
prefekturës disa herë janë shprehur
se situata është alarmante, por nuk
është arritur të gjendet një zgjidhje

konkrete. Kjo na kujton dhe ish
Ministrin e Mjedisit Xhuveli kur
vizitonte e jepte detyra e afate, që
nga viti 2003, për filtrat e firmës turke
“Kurum”, kompaninë “Darfo” në
uzinën e ferrokromit dhe fabrikën e
çimentos “ECF”. Po ashtu na
kujtohet dhe “kërcënimi i tij se
mosrespektimi i afateve do të
thoshte “ ndërprerje e aktivitetit për
secilën kompani të huaj që nuk merr
masa ndaj ndotjes së mjedisit “.

 Por disa herë ishministri, sot
këshilltar i kryeministrit, siç duket e
ka hequr këmbën zvarrë që të
zbatohen “kërcënimet” e tij
mjedisore njëlloj edhe sot e kësaj
dite. Por na kujtohet edhe Vassallo,
eurodeputet dhe anëtar i kryesisë
së Partive të Gjelbra Europiane, kur
vizitoi Elbasanin e tha “Elbasani nuk
është vetëm i juaji, por edhe i
qytetarëve të tjerë europianë por kjo
situatë katastrofike ekologjike të bën
për të qarë “.

 Le të ngushëllohemi me vendin
e 25-të në botë për mjedisin që vetëm
ishministri Xhuveli e di se si e kemi
arritur në botë.

METALURGJIA RRIT NUMURIN E TE
SEMUREVE ME KANCER strehuar dhe si një korridor orientues

midis detit Jon dhe Adriatik përgjatë
migrimit te tyre.

MEDASSET (The Medi-

terranean Assocation to Save The
Sea Turtles -Shoqata e Mesdheut
për Mbrojtjen e Breshkave Detare),

nëpërmjet projektit: “Monitorimi
dhe Ruajtja e Zonave të
Rëndësishme Ushqimore të
Breshkave Detare në zonën e
Patokut në Shqiperi” ka realizuar këtë
studim me një kërkim të mirfilltë
shkencor, ngritjen e një grupi të
kualifiluar studiuesish shqiptarë dhe
rritjen e ndërgjegjësimit të publikut.

 Për të përmbushur qëllimin
MEDASSET trajnojë 11 studentë
shqiptarë si asistent për kërkimin
shkencor, duke pasur si qellim
ngritjen e një grupi të kualifikuar në
këtë fushë për brezat e ardhshëm të
studiuesve, duke ju krijuar
mundësinë e monitorimit të
popullatave të breshkave detare në
vazhdimësi.

Gjithashtu projekti i krijoj
mundësinë 250 studentve të
universitetit të Tiranës të ndjekin
punën në terren dhe punoi me Prof.
Idriz Haxhiun, Drejtor i Shoqatës së
Herpetofaunës dhe studiues i
breshkave detare në Shqipëri për të
rritur shkallën e ndërgjegjësimit të
komunitetit si dhe të gjithë publikut
në shkallë kombëtare, sidomos me
peshkatarët e zonës duke
demonstruar njëkohësisht edhe
praktika te mirëmbajtjes së kafshëve.
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Shërbimi për Bashkinë e
Durrësit ka një simbolikë krejt tjetër
dhe më është ofruar si pasojë e
kërkesave të qytetarëve të
Durrësit dhe kërkesës së PDSH-
së. Përveç kësaj duhet mbajtur në
konsideratë që si unë dhe

bashkëshortja ime kemi lindur në
Durrës dhe jemi arsimuar po aty,
dhe çfarë është më e rëndësishmja,
së bashku me qytetarët kemi
ndërtuar një plan konkret për atë
që duhet bërë. Të gjitha këto më
bënë që të mos mendohesha dy
herë për të pranuar kandidimin.

 Strategjia ime kryesore
qëndron në bashkëpunimin me
qytetarët e Durrësit për t’i dhënë
këtij qyteti, porta hyrëse e
Shqipërisë dhe në Europë, atë
dimension zhvillimi dhe rëndese

DURRESI SOT

 Pjese perberese te vlersimit
mjedisore i nje qyteti jane cilesia e ujit,

ajrit, dhe e tokes. Ne teresi ne keto 10
vitet e fundit qyteti i Durresit dhe
periferia kane pesuar demtime te
medha dhe politikat kombetare dhe ato
lokale nuk kane arritur te permiresojne
treguesit e cilesise se mjedisit ne qytet.
Si te mos mjaftonin demtimi i objekteve
te gjelbera nga ndertimet, sot qyteti
kercenohet dhe nga erozioni i tokes ne
kodrat e qytetit, pjesazhi është i
demtuar pa kthim nga ndertimet e larta
dhe pa kriter ne koder vile dhe ne zonen
bregdetare.

Mbetjet e ngurta dhe urbane ka
gjeneruar probleme te cilat kerkojne
zgjidhje, politike te re dhe financa.

• Bashkia Durres merr pjese
suksesshem ne Projektin “ Zhvillimi i
Qendrueshem dhe i Integruar i Rajonit
Tirane –Durres “, project i Bashkimit
BEropian per Vendet ne Zhvillim, Per
Shqiperine Programi CARDS me fonde
te BE.

• “Projekti i Mekanizmit për Zhvillim
të Pastër”, hapat e para te zbatimit te
protokollit te Kioto-s mbi reduktimin e
shkarkimeve te gazeve sere. Marreveshje
kjo ndermjet Bashkise Durres dhe
Ministrise Italiane te Mjedisit, Territorit
dhe Detit dhe Ministria Shqipëtare e
Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të
Ujrave.

• Bashkia Durres me kapacitetet e saj
institucionale merr pjese si partner ne 26
projekte te programit IPA CBC 2007-
2013 dhe ne nje si lead partner per
projektin “ menaxhimi i mbetjeve te
ngurta urbane ”. Fiton te drejten finale te

hartimit dhe me pas te zbatimit te
projektit ne dy projekte te rendesishme
ne fushen turizem-mjedis dhe nje ne ate
sociale. Projekte keto qe do te financohen

që meriton. Unë jam qytetar që kam
lindur në lagjen nr. 1 të Durrësit, e

cila është edhe nga më të vjetrat
në qytet dhe do ta konceptoja
gabim që të
cenonim Durrësin
në vlerat më të mira
që ai ka. Durrësi
nuk ka zona të
vjetra dhe të reja,
nuk ka të ardhur
dhe jo të ardhur,
por ka simbolikën e
tij, mikpritjen
durrsake dhe kjo
ka bërë që ky qytet
të rritet në mënyrë
shumë natyrale.

 Kam menduar
të punoj në dy
plane. Nga
pikëpamja e
zhvillimit ekonomik
janë transporti,
tregtia dhe turizmi,

KERKOJ VOTEN E DURRSAKEVE PER NDALUR SA ME PARE BETONIZIMIN
E QYTETIT

DO T’I JAP FUND URBANIZIMIT KAOTIK DHE DO
TE SHTOJ  SIPERFAQET E GJELBERUARA

 Arritja kryesore, të cilën e pata edhe
premtimin themelor në fushatën e
shkuar, është padyshim përmirësimi i
cilësisë së jetës së bashkëqytetarëve të
mi. Sot me bindje unë mund të deklaroj
se nuk ka qytetar të Durrësit që të mos
ketë përfituar nga projektet e realizuara
gjatë këtyre 4 vjetëve. Dikush ka

përfituar nga ndërtimi i një rruge, dikush
tjetër nga një lulishte, të tjerë nga ndriçimi
i bllokut të banimit, dikush nga projektet
sociale sikurse janë shkollat, çerdhet,
qendrat për të moshuarit e të pastrehët,
e kështu mund të përmend edhe shumë
projekte të tjera. Mund të them pra se
forca jonë qëndron te shërbimet ndaj
qytetarit.  Gjatë mandatit të dytë do të

VANGJUSH DAKO, Kandidat i Partisë SocialisteFERDINAND XHAFERRAJ, Kandidat i Partisë Demokratike

Nder çeshtjet problematike mbeten:
* Nuk ka nje teknologji te mirefillte

apo nje plan te menazhimit te tyre.
* Djegja e mbetjeve ne kazan apo

ne venddepozitimin e Spitalles.
* Nuk ka seprim te mbetjeve.
* Teknologjioa e riciklimit është e

dobet thuaj se inekzistenete (vetem per
leter).

* Perzierja e mbetjeve te rrezikshme
me ato te ngurta.

* Mungesa e nje teknologjie te
mirefillte me djegje apo sisteme te tjera.

* Vendgrumbullimi ne Spitalle me
nje sip 10 ha kane kontaminuar nje zone
rrethuese afer zonave te banuara.

* Nuk respektohet asnje nga normat
apo direktivat e BE.

* Mungese bashkepunimi dhe
partneriteti.

* Nivel i ulet i propogandes per
ndryshimin e teknologjise se
menaxhimit te mbetjeve.

* Shtim i shpenzimve operative
Shpenzimet e bashkise per

sherbimet e pastrimit dhe gjelberimt
sipas viteve (ne mije leke)

 Zhvillimi i pakontrolluar urban dhe
papergjeshmeria e drejtuesve socialiste
ne kater vitet e fundit kane ndikuar
ndjeshem ne demtimin e mjedisit ne
qytetin e Durresit. Per shkak të këtij
urbanizimi të shpejtë ekosistemet
natyrore janë zëvendësuar gjithnjë e më
shumë nga zhvillimi urban me ndërtime
të shumta. Ky urbanizim me ndërtime
të bëra pa kritere urbano-mjedisore ka
rritur ndjeshëm distancën mes njerëzve
dhe hapësirës natyrore publike,
vecanërisht kontaktin me gjelbërimin.

(vijon ne faqen 4 )

nga fondet e BE.
Perfshirja e shoqerise civile ne

vendimarrje per mjedisin dhe rritja e
sensibilizimit qytetar

• Projekti i sensibilizimit te
komunitetit te Lagjeve te qytetit “Per
nje Durres te paster”. Projekt i cili zgjati
per nje periudhe 8 jave,

• Duke nxitur shtimin e siperfaqeve
te gjelberta ne qytet eshte ndermarre
Projekti “Nje jete, nje peme” nga 2007
vazhdon dhe sot.

• Projekt ndergjegjesimi “Durres i
paster, kulture qytetare “ nisme e Bashkise
Durres e mbeshtetur dhe Pro Credit Bank
, qytetare te qytetit te Durresit, dhe nxenes
te shkollave.

• Aktivitete me qellim rritjen e
ndergjegjesimit institucional dhe qytetar
mbi perdorimin e burimeve te
rinovueshme per perfitimin e energjise
dhe kursimine energjise. Sot, projektet
publike të zbatuara në qytet kanë mbi 100
ndriçuesa ekonomike me qëllim kursimin
e energjisë me kursim të energjisë dhe
perfitim i energjise me elemente
“fotovoltaike ” ne panelet djellore.

Planifikimi dhe zbatimi i ligjshmerisë
mjedisore

• Si strukture e rendesishme ne
Departamentin e Urbanistikes
Inspektoriati i Mjedisit ka luajtur nje rol
te rendesishem edhe ne planifikimin urban
te qytetit ne analizimin e impaktit
mjedisor dhe kushteve mjedisore qe duhen
plotesuar ne çdo ndertim te miratuar nga
KRRT Bashkia Durres.

• Eshte realizuar zbatimi i ligjeve per
mbrojtjen e mjedisit dhe jane dhene
përgjigje ligjore dhe teknike për
problemet specifike te komunitetit per
ndotje ne mjedis si dhe jane marre masa
ne bashkepunim me Policine Bashkiake
me qellim minimizimin e ndotjes te
mjedisit urban.

( vijon ne faqen 5 )

Ferdinand Xhaferraj ka
lindur në Durrës, është
diplomuar në Inxhinieri

Mekanike në 1988,
master për “Marrëdhënie
Ndërkombëtare” e për
“Çështje të Sigurisë

Kombëtare”, me detyrë
të fundit Ministër i

Turizmit.

DO TE TREFISHOJ
SIPERFAQEN E GJELBER

NE QYTET

Ka lindur më 28 nëntor
1966, në qytetin e

Durrësit, ka kryer arsimin
8- vjeçar në shkollën

“Hasan Koci” në Shkozet,
arsimin e mesëm, në

gjimnazin “Gjergj
Kastrioti”, ka mbaruar
studimet e larta në

Universitetin e Tiranës, në
fakultetin e Inxhinierisë së
Ndërtimit në vitin 1991.

Në vitin 2007 kandidoi dhe
fitoi kreun e Bashkisë së

Durrësit.

Jane sistemuar 44997
metra te rrjetit te

kanalizimeve te ujrave te
bardha dhe 13837 metra
ne kanalizimet e ujrave

te zeza ne qytet

vazhdojmë rrugën e nisur 4 vjet më parë.
Mund të deklaroj se kemi projekte
madhore për Durrësin, për t’i dhënë këtij
qyteti atë që meriton, duke e orientuar
atë drejt një qyteti mesdhetar.

Gjatë 4 vjetëve të ardhshëm do të
përmbysim tendencën e deritanishme të
urbanizimit kaotik, do të kemi në
vëmendje ruajtjen e zonës historike, si
dhe shtimin e sipërfaqeve të gjelbëruara.
Përparësi do të ketë zona e ish-Kënetës
dhe Spitalla. Në këto rajone nuk do të
ketë më kanal të ujërave të zeza e të
bardha të hapur. Ulja e ndotjes mjedisore
do të jetë një tjetër projekt i yni dhe kjo
do të realizohet nëpërmjet përmirësimit
të rrjetit infrastrukturor.

të cilat janë tri shtylla që po ditëm
t’i ngremë në lartësinë e duhur, e
bëjnë Durrësin një qytet më të mirë
për qytetarët e tij. Natyrisht që
gjithçka duhet bërë duke pasur
parasysh zhvillimin e
qëndrueshëm të qytetit, që do të
thotë se çdo angazhim i sotëm të
mbajë në konsideratë vitet që do
të vijnë, në mënyrë që t’u lëmë
brezave që vijnë një qytet të
zhvilluar. Në këtë zhvillim duhet të
mbajmë parasysh kapitalet sociale
në përmirësim për shkak të
Universitetit Publik.

TA BEJME QYTETIN TONE NJE VEND KU MUND TE JETOHET
EKOLOGJIKISHT TE PASUR

PROGRAMI MJEDISOR I KANDIDATIT FERDINAND XHAFERRAJ

Hapesirat publike të
qytetit tonë kanë nevojë
imediate për një përdorim

më efikas për të
ardhmen e qytetarëve

Vitet 2007 2008 2009 2010 
Shpezi
me 

53.737.0
00 

80.971.0
00 

308.973.0
00 

324.943.0
58 

 

JU FTOJ TE JEMI SERISH SE BASHKU PER
DURRESIN. PUNA DHE VETEM PUNA

ESHTE ALTERNATIVA JONE
Në katër vjetët e kaluara Bashkia e Durrësit ka marrë pjesë, në

shërbim të rritjes së cilësisë së jetës së qytetarëve drejt një
zhvillimi të qëndrueshëm, në një sërë projeketsh e

veprimtarish, ndër të cilat :

Në qytet kemi shtuar:
 40 % më shumë

gjelbërim; 4000 drurë
dekorativë më tepër dhe
67000 fidanë e lule për

çdo stinë.
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( vijon nga faqja 3 )

 Durresi, pa dyshim, ka
potencial të mjaftueshëm për të
përmirësuar cilësinë e jetës së
qytetit dhe qytetarëve, mjedisin
urban dhe qëndrueshmërinë
urbane. Megjithatë, ky potencial
nuk është llogaritur fare nga
administrata aktuale e bashkisë.
Roli i parqeve dhe i hapësirave të
gjelberta në zonat urbane në
qytetin tonë rëmdom është
nënvlerësuar, sikurse përpjekjet
për të përmirësuar cilësinë e jetës
së qytetarëve tanë dhe
qëndrueshmërinë urbane kanë
dështuar plotësisht.

 Siperfaqja ku shtrihet
sherbim qyetit eshtr 46. 1km². Per
gjelberimin dhe pastrimin e qyetit
punojne dy ndermarrje sherbimi
komunal me afer 481 punonjes.
Siperfaqja qe mbulohet është 755.
000m² ne dite fshirje, 88. 560 m²
ne dite larje, gjithesej kemi 502
pika grumbullimi, 997 kontinier
dhe sasia ose vellimi i mbetjeve
është 85m³ ne dite ose 9000 ton
ne muaj. Durrresi ka humbur çdo
vit siperfaqet e gjelbera, kjo ka
bere qe sot te kemi 222. 489 m²
gjelberim me nje norme per fryme
afersisht 1. 2 m² per /banore( pa
perfshire zonen e plazhit).

 Organizata Evropriane e
Mjedisit ka përcaktuar qartas
normat e sasisë së gjelbërimit ku
cilësohet se çdo qytetar Evropian
duhet të ketë deri në 40 m2
gjelbërim në kuadër rajonal
ndërsa minimumi i gjelbërimit
brënda në qytet nuk mund të jetë
më pak se 20 m² per banorë, me
një minimum prej 9 m² gjelbërim
për banorët pranë qëndrës së
qytetit.

ÇFÇFÇFÇFÇFARE DO ARE DO ARE DO ARE DO ARE DO TE BEJTE BEJTE BEJTE BEJTE BEJ
Reduktim i ndotjes ne qytet

deri ne kufirin e lejuar ligjor, duke
permiresuar cilesine pastrimt te
qytetit ne zbatimin e planit te
integruar te mbetjeve urbane,
mirembajtja e zonave te
gjelberuara dhe pemeve
dekorative dhe trefishim i
siperfqes gjeberimit ne qytet.

Politika jone ne mbrojtjen
mjedisore kontribon ne arritjen e
objektivave te meposhteme:

GJITHÇKA DUHET BERE DUKE PATUR PARASYSH ZHVILLIMIN E
QENDRUESHEM TE QYTETIT

PROGRAMI MJEDISOR I KANDIDATIT FERDINAND XHAFERRAJ

* Ruajtja, mbrojtja dhe
permiresimi i cilesise se mjedisit,

* Mbrojtja e shendetit
njerezor,

* Perdorim racional i
burimeve natyrore,

* Promovim ne planin rajonal
me ate kombetar te masave per
zgjidhjen e problemeve te
mjedisit,

Realizimi i projektit tone per
venien ne funksion te planit te
integruar te mbetjeve urbane qe
ne teresi ka ceshtjet e menaxhimit
te mbeturineve ka bazen e
implemnitimit te tij ne tre nivele:

1. Parandalimi. 2.
Rikuperim.  3. Shperberje, ku
nje nga priorietet paresore
mbetet parimi i parandalimit, qe
kontribon ne zvoglimin e
mbetjeve ne burim ku parimet e
projektit tone jane;

* Parimi “ kush ndot
paguan”

* Parimi i nivelit te larte te
mbrojtjes mjedisore

* Parimi i subvencionit te
ndihmes ekonomike,

* Parimi i menazhimit pa
rreziqe per mjedisin dhe
shendetin public,

* Parimi integrimit.
 Administrata e ardhshme e

bashkisë ka vizionuar strategji
të mirëfillta për shtimin e
hapsirave të gjelbërta duke u
bazuar në politikat e vëndeve
të Bashkimit Evropian për
gjelbërimin. Këto strategji do
ndërmeren nga kënde të
ndryshme, në funksion të
mjedisit urban dhe qytetarëve
nëpërmjet planifikimit,

zhvillimit dhe menaxhit të
hapsirave publike urbane.

 Hapesirat publike të qytetit
tonë kanë nevojë imediate për
një përdorim më efikas për të
ardhmen e qytetarëve të
Durrësit, në mënyrë që ta bëjmë
qytetin tonë një vënd ku mund

të jetohet ekologjikisht të pasur, ku
normalisht gjelbërimi nëpërmjet
hapsirave publike është më
thelbësorja.

 Politikat e vëndeve
perëndimore per pastrimin dhe për
gjelbërimin nuk janë të izoluara

thjesht në kontekstin e barit jeshil
apo mbjelljen e disa pemëve në
qytet pasi ato shtrihen në një
horizont shumëdimesional ku
përfshihet krijimi i hapsirave
publike, zhvillimi i planeve te
menxhimit te mbetjeve urbane dhe
te ngurta, rizhvillimi i atyre
ekzistuese dhe mbrojtja e zonave
me vlerë, e më konkretisht do te
realizohen keto objektiva:

* Ndergjegjesim te popullates
per zbatimin e teknologjive te
seperimit te mbetjeve urbane.

* Zbatimi i planit te menaxhimit
te mbetjeve qysh ne vitin 2012.

* Mbyllje te landfildit
ekzistues.

* Bashkepunim me qeverisjen
qendrore dhe donatore per hapjen
e Lanfildit te ri sipas propozimit te

PROJEKTET TONA
* Ndertimi i parkut te qytetit ne kuroren e

kodrave;
* Studim dhe projekt zbatimi per zvoglimin e

erozionit ne Koder vile ne anen jugore,
perendimore dhe lindore te saj ne lagjet 1 dhe

2;
* Permiresimi i teknologjise se mbledhjes se

mbetjeve te ngurta, seperimi dhe riciklimi i tyre.
* Mbyllje te lanfildit ekzistues prej 16 ha ne

Porto Romano;
* Ndertimi i landfildit te ri sipas studimit, plani i
integruar te menazhimit te mbetjeve urbane;

* Plan tematik vetem per gjelbrimin;
* Shtimi i buxhetit per shtimin e siperfaqe te
gjelbera deri ne tre here, dhe shtim dy here i

pemeve dhe shkurreve dekorative.

bere ne plan studimi ( Maminas,
Rrashbull, Manez).

* Zhvillimi i një mjedisi të
shëndetshëm përmes hartimit të

Strategjive për Zhvillim Lokal për
të përmirësuar gjelbërimin nëpër
lagje i cili ofron qasje të hapësirës
publike për një gamë të gjerë të
shërbimeve dhe lehtësirave për
qytetarët.

* Rritja e sasisë së hapësirë
publike dhe fusha sportive duke
identifikuar sheshe ekzistuese të
cilat mund të transferohen dhe të
krijohen hapësira të tjera të reja
me gjelbërim.

* Rritja e cilësisë së hapësirës
publike duke kërkuar investime në

hapësirat ekzistuese dhe pastaj
duke punuar me banorët në
mënyrë që hapësira publike t’i
shërbejë më mirë nevojave të
tyre.

* Mbështetjen e mundësisë
për banorët me shtëpia private të
rrisin gjelbërimin në oborin e tyre.

Reduktim i ndotjes ne
qytet deri ne kufirin e

lejuar ligjor, duke
permiresuar cilesine

pastrimit te qytetit ne
zbatimin e planit te

integruar te mbetjeve
urbane, mirembajtja e
zonave te gjelberuara

dhe pemeve dekorative.

Ta bëjmë qytetin tonë
një vënd ku mund të

jetohet ekologjikisht të
pasur, ku normalisht
gjelbërimi nëpërmjet

hapsirave publike është
më thelbësorja.
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( vijon nga faqja 3 )

Sipërfaqet e gjelbra
 Gjelbërimi është shtuar me

mbi 30 % dhe mbi 3500 dru
dekorativë i janë shtuar qytetit
me inisiativa te ndryshme
institucionale dhe qytetare.
 Eshte realizuar gjelberimi

me fidan i koder –Viles, mbi
1000 fidane. Sot eshte gati
projekti mbi eleminimin e
erozionit te koder viles.

Mbetjet urbane
 Sot Bashkia e Durrësit ka

gati Planin Lokal të menaxhimit
të mbeturinave të qytetit dhe
rritjen e nivelit të pastertisë në

qytet. Plani Lokal i
Menaxhimit te mbetjeve dhe
Rregullorja e re e menaxhimit
te mbetjeve jane te hartuara dhe
presin miratimin ne momentin
e miratimit te Planit Kombetar
te mbetjeve urbane. Plani Lokal
i menaxhimit te mbetjeve
permban ne vetvete aksione te
cilat ne zbatim do te ndikojne

VANGJUSH DAKO: ME JU DO TA BEJME DURRESIN ME TE BUKUR

Projekti i “Vijes se kalter”
te qytetit do te beje te

mundur zhvillimin e
turizmit te qendrueshm

ne respekt te gjithe
komponenteve mjedisore

drejt per drejt ne permiresimin
e nivelit te pastertise ne qytet
dhe ndergjegjesimin qytetar
mbi ndarjen e mbetjeve ne
burim ne territore pilot.

 Bashkia Durres zbatoi
sistemimin e kanalizimeve te
ujrave te bardha dhe te zeza te
zones se shetitores Taulantia
me zbatimin e ketij projekti,
duke i ardhur ne ndihme
qytetareve dhe bizneseve te
asaj zone edhe me rijetezimin
e kesaj zone ne ndihme te
gjithe qytetareve te Durresit.
 Bashkia Durres eshte

perballur me ankesat e
vazhdueshme te banoreve qe
jetojne prane Portit te Durresit
per ndotje urbane nga shinat e
hekurudhes dhe ndotjet
Portuale nga kontenieret.
Projekti i ri i rruges te Portit

do te eleminoje kete ndotje ne
krijimin e nje brezi te gjelber
ne krah te rruges te re, kjo ne
permiresim te mjedisit urban te
zones perreth Portit, megjithe
bllokimet e hasura nga
Ministrite dhe drejtorite
perkatese nen urdherat e
strukturave te Qeverise
qendrore.

Ndotja e ajrit
 Bashkia Durres i thote JO

ndertimit te TEC –it me qymyr
guri me ane te informimit
publik dhe vendimarrjes
publike sepse qytetari eshte
mbi gjithcka.
 Me rijetezimin e sheshit

qendror Liria pervec se kurohet
imazhi i qytetit duke i rikthyer
identitetin dhe ruajtur pasurite
historike, gjelberimi ne shesh
dhe rikthimi i ketij sheshi
qytetareve ne funksion vetem
te tyre do te eleminoje ndotjen
e ajrit urban nga trafiku dhe do
te permiresoje situaten
mjedisore ne qytet.

 Rikualifikimi i 17 blloqeve
te banimit ka rritur gjelberimin
ne hapesirat publike
shperndare ne te gjithe territoret
e banuara te qytetetit duke e
kthyer qytetin me shume

qendra dhe hapesira per
qytetaret. Durresi kthehet
tashme ne nje qytet policentral,
kur ka qender, lulishte, hapesira
argetimi per cdo moshe dhe
gjeleberim kudo ku ka hapesira
banimi.

Me realizimine projekteve
tona sot nuk ka me Periferi por

kemi zhvilluar ate zone qe ne e
quajme sot “ Durersi i Ri”.

Rehabilitimi i parqeve të
gjelbër
 Gjelberim i koder viles;
 Shtimi i tre lulishte ne

Lagjet 12, 16 dhe 18 ;
 Rehabilitimi i lulishtes tek

xhamia ;
 Rehabilitimi i lulishtes tek

pallati i kultures ;
 Rehabilitimi i lulishtes tek

Busti i Kryebashkiakut te pare
te qytetit ;
 dru dhe fidane me Lagjen.

Nr. 17.

NE KATER VITET E
ARDHESHME DO TE
ARRIJME :

 - Projekti i rikualifikimit te
“ Vijes se kalter ” te qytetit do
te beje te mundur zhvillimin e
turizmit te qendrueshm ne
respekt te gjithe
komponenteve mjedisore dhe
natyrore,

- Projekte te rikualifikimit
urban te shesheve dhe blloqeve
te banimit ne cdo hapesire
urbane, ne respekt te zhvillimit
te qendrueshem te qytetit do te
vazhdojne keto kater vite.

- Rruga e re paralel me
portin dhe administrimi i
sherbimit te parkimeve ne qytet

do te bejne te mundur
minimizimin e ndotjes te ajrit
urban dhe asaj akustike ne qytet;

- Zbatimi i projekteve
nderkombetare te programit IPA
CBC 2007 -2013 ne fushen e
mjedisit dhe turizmit do te
ndikojne me shume ne

permiresimin e elementeve
mjedisore ;

- Vazhdimi i projekteve tona
me pistat ciklistike dhe hapesira
per kembesoret do te jete ne
vazhdim te projekteve te
ndermarra keto kater vite duke i
rikthyer qytetin banoreve te
durresit, duke e bere ate me
atraktiv dhe me te vizituar per te
gjithe vendas dhe te huaj ;

- Zbatimi i Planit te
menaxhimit te mbeturinave do
te ndikoje drejt per drejt ne
permiresimin e cilesise te jeteses
te banoreve te durresit ne rritjen
e cilesise te pastertise te qytetit ;

- Do te vazhdojne zbatime te
projekteve per permiresimin dhe
sistemimin e rrjetit te
kanalizimeve te ujrave te bardha
dhe te zeza ne qytet. Mund te

permend tjesht disa shifra. Me
projektet e reja jane sistemuar
44997 meter linear te rrjetit te
Kanalizimeve te Ujrave te bardha
dhe 13837 meter linear
kanalizimeve te Ujrave te zeza ne

qytet. Ne te gjitha blloqet e
banimit dhe rruget eshte
nderhyre ne sistemimin e rrjetit
te kanalizimit dhe ujesjellesit dhe
kjo do te vazhdoje me tej
gjithmone me qellim sherbimin
e qytetareve dhe rritjen e cilesise
te jeteses te tyre.
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( vijon nga faqja 4 )

 Politikat e vëndeve perëndimore per
pastrimin dhe për gjelbërimin nuk janë të
izoluara thjesht në kontekstin e barit jeshil
apo mbjelljen e disa pemëve në qytet pasi
ato shtrihen në një horizont

shumëdimesional ku përfshihet krijimi i
hapsirave publike, zhvillimi i planeve te
menxhimit te mbetjeve urbane dhe te ngurta,
rizhvillimi i atyre ekzistuese dhe mbrojtja e
zonave me vlerë, e më konkretisht do te

realizohen keto objektiva:
* Ndergjegjesim te popullates per

zbatimin e teknologjive te seperimit te
mbetjeve urbane.

* Zbatimi i planit te menaxhimit te
mbetjeve qysh ne vitin 2012.

* Mbyllje te landfildit ekzistues.
* Bashkepunim me qeverisjen qendrore

dhe donatore per hapjen e Lanfildit te ri sipas
propozimit te bere ne plan studimi ( Maminas,
Rrashbull, Manez).

* Zhvillimi i një mjedisi të shëndetshëm
përmes hartimit të Strategjive për Zhvillim
Lokal për të përmirësuar gjelbërimin nëpër
lagje i cili ofron qasje të hapësirës publike

Durrësi, “Porta e Perëndimit” në Shqipëri.
Me këtë mesazh Kryetari i Bashkisë së
Durrësit, Vangjush Dako, ka prezantuar në
qytetin bregdetar studimin mbi vijën

bregdetare me emrin mjaft kuptimplotë “Vija
e Kaltër”. Studimi është frut i një
bashkëpunimi mjaft të ngushtë mes
bashkisë së Durrësit, studios

ndërkombëtare “SPHAERA”/SIGNES
PAYSAGES dhe arkitektëve franceze A.
Cousseran dhe Sibila Jaksic.

 Gjatë këtij prezantimi merrnin pjesë mjaft
arkitektë, intelektualë drejtues
institucionesh dhe qytetarë të Durrësit,
kryebashkiaku Dako, nënvizoi se me këtë
studim nis një “Epoke e re Urbane“ për
qytetin. Ky studim, sipas tij, do ta bëjë
Durrësin të përkufizohet si porta drejt

perendimit, qyteti i jetesës më të mirë dhe
jetesës pranë detit dhe qytet  i  trashëgimisë
kulturore.

 “Ka ardhur koha që Durrësi të
harmonizojë zhvillimin ekonomik
dhe atë shoqëror me ide të reja.
Janë të shumta projektet e nisura
për zhvillimin e qytetit, por ne jemi
shumë të interesuar të
promovojmë industrinë e turizmit
të qëndrueshëm, kaq i
domosdoshëm për zhvillimin
ekonomik lokal“, ka nënvizuar
kryetari. Sipas tij, Durrësit, si portë
e Korridorit të Tetë, i mungon
një Port Turistik ndaj ai sot më shumë se
kurrë ka nevojë t’i rikthehet identiteti, në
nje  qytet me destinacion turizmin.

 Dako ka detajuar edhe rrugën në të cilën

 XHAFERRAJ : TA BEJME QYTETIN
NJE VEND KU MUND TE JETOHET

DAKO : PROJEKTI “VIJA E KALTER”,
EPOKE E RE URBANE PER QYTETIN

JEMI SHUME TE INTERESUAR PER TE PROMOVUAR
INDUSTRINE E TURIZMIT TE QENDRUESHEM

për një gamë të gjerë të shërbimeve dhe
lehtësirave për qytetarët.

* Rritja e sasisë së hapësirë publike dhe
fusha sportive duke identifikuar sheshe
ekzistuese të cilat mund të transferohen dhe

të krijohen hapësira të tjera të reja me
gjelbërim.

* Rritja e cilësisë së hapësirës publike duke
kërkuar investime në hapësirat ekzistuese dhe
pastaj duke punuar me banorët në mënyrë
që hapësira publike t’i shërbejë më mirë
nevojave të tyre.

* Mbështetjen e mundësisë për banorët
me shtëpia private të rrisin gjelbërimin në
oborin e tyre.

do të shtrihet projekti “ Vija e Kaltër“, që
nis me Portin turistik të qytetit, vazhdon me
shëtitoren Taulantia, Brrylin, plazhin e
Currilave duke pasur si segment fundor

Kallmin që është një zonë e paprekur
natyrore. Projekti parashikon një port
funksional me destinacion kryesisht
turizmin, me zona pushimi, me hapësira për
aktivitete kulturore dhe zhvillimin e eventeve
të ndryshme. Kjo do të rrisë numërin e
bizneseve të reja dhe vendeve  të reja të
punes. Do të rritet vlera e pronës duke
respektuar në maksimum pronarët e
ligjshëm. Plazhe të reja do të krijohen duke
marrë sipërfaqe nga deti dhe në zona të
caktuara do të ketë zhvillim të një turizmi
elitar. Kjo për herë të parë jo vetëm për
Durrësin, por për të gjithë Shqipërinë.

 Miratimi i këtij projekti, sipas Dakos, nuk
realizohet as për një vit dhe as për 4 vite, do
të jetë frut i një debati të gjerë publik me të
gjithë qytetarët durrsakë dhe grupet e
interesit. Mbështetur në këtë studim Dako
nënvizoi se për te realizuar këtë program
zhvillimi të qytetit, nuk duhet mjaftuar vetëm
me ndërtimin e shtepive dhe vilave duke

shpresuar se dikush do të vijë t’i vizitojë.
Sipas kryebashkiakut, nuk ka kuptim të
ndërtosh “katedrale në shkretëtirë”, sepse
nuk duhet të përsëriten më fenomene të
zhvillimit kaotik të zonave  turistike si Golemi
etj. „Ne e dimë mirë se Deti Adriatik është
shtylla e ekonomisë së turizmit të vendeve
fqinje. Këtë synojmë edhe për Durrësin
tonë.  Këtë do ta realizojmë së bashku me të
gjithë Ju, Ju që doni ta bëni më solide,   më
mikpritëse dhe më të bukur Durrësin,
shtëpinë e të gjithë durrsakëve“, ka
nënvizuar Dako.

 Në takim diskutuan dhe specialiste e
qytetarë të thjeshtë që ngritën probleme si
rikonstruksioni i teatrit veror, mundësia e

ngritjes së një kopshti zoologjik, për
sipërfaqet e gjelbra, menaxhimin dhe ndalimi
i ndërtimeve pa leje etj…

Llogaritjet e kostove per landfildet
 Kostot e projekteve per kater vite (afersisht ) te llogaritura nga

eksperte italiane vetem per mbylljen e landfildit ne Porto Romane
kushton 400. 000 • per ha ose per 10 ha qe është siperfaqja ekzistuse,
kosto e mbylljes shkon ne 4 miljon •.

Per landfildin e ri, ASA, kompani austriake mbështëur nga IFC, ka
pergatitur dhe është konsultuar me faktoret vendor e rajonal per te
ndertuar nje landfild te ri ne fshtrat e Durresit ku kostot afersisht per
hapjen e 5 Ha te pare shkojne rreth 2 miljon •.

Mundesite e finacimit do te jene buxheti i bashkise, Grand nga
Qeveria, Kredi por dhe mbështetje ne kuader te programve te financuara
nga BE sic është IBA CBC Adriatik 2007-2013.

Erozioni dhe sistemi i mirembajtjes është duke u llogaritur nga
eksperte per faturen perfundimtare te financimit.

Reduktim i ndotjes ne qytet deri
ne kufirin e lejuar ligjor, duke

permiresuar cilesine pastrimit te
qytetit ne zbatimin e planit te
integruar te mbetjeve urbane,

mirembajtja e zonave te
gjelberuara dhe pemeve

dekorative.

Nuk duhet të përsëriten më
fenomene të zhvillimit kaotik të

zonave  turistike si Golemi

Durrësit më shumë se kurrë ka
nevojë t’i rikthehet identiteti në

një  qytet me destinacion
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Ministria e Mjedisit, në
bashkëpunim me nxënësit e  gjimnazit
“Çajupi” të Tiranës, organizuan një
mbjellje pemësh në Parkun Kombëtar
të Dajtit.  Në këtë aktivtet, i cili
zhvillohej në kuadër të shpalljes së vitit
2011, “Viti Ndërkombëtar i Pyjeve”, u
mbollën 1100 fidanë halorë, të cilët iu
dhuruan kësaj shkolle nga MMPAU.

 Ministri Mediu dhe drejtues të
lartë të Ministrisë vlerësuan
jashtëzakonisht nismën e gjimnazistëve,

e cila udhëhiqej nën sloganin “Një
pemë, një jetë, një dashuri”. Gjatë fjalës
së mbajtur para gjimnazistëve, ministri
Mediu theksoi, se kjo nismë nuk duhet
të mbarojë vetëm me mbjelljen e
pemëve, pasi ata duan kujdes të

 Këngëtari i njohur maqedonas,
Boris Trajanov, ka vazhduar dhe këtë
vit nismën e tij “Dita e pemëve –
mbillni të ardhmen tuaj”. Eshtë
aksioni i pestë që kjo nismë ka
angazhuar mijra njerëz në
Maqedoni për mbjelljen e pemëve
në mbi njëqint zona.

 Aksioni i parë u krye në 12 mars
të vitit 2008 kur u mbollën dy milion
pemëdrunj. Në vjeshtën e atij viti, në
aksionin e dytë - gjashtë milione
fidane, në 2009 Maqedonia u
pyllëzua me 12. 5 milionë dhe po kaq
në 2010. Tradicionalisht në këtë
veprimtari, veç popullsisë e
vullnetarëve, marrin pjesë edhe krerët
e shtetit, antarët e qeverisë,
administrata, ushtria etj. .

 Këtë vit, nën siglën “Ejani në
mbjellje, lere politikën së paku sot”
në aksion do të mbillen 3 milionë
pemë. Veprimtaria kërkon të zgjerohet
edhe përtej kufijve, nën moton “Të
mbjellim së bashku”, në 14 zona dhe
pika kufitare të Maqedonisë ku po
përfshihen pjesëtarët e policisë
kufitare, zyrtarët e doganave dhe
kolegët e tyre nga ana tjetër e kufirit,
ku do të mbillen ” Udhëzat e
Miqësisë”.

 Trajanov, që mori pjesë në aksion
bashkë me kryeministrin Gruevski,
shprehu kënaqësinë e tij në lidhje me

Qytetet janë një kërcënim për
mjedisin dhe efektet e rëndësishme
negative që ushtrojë në burimet

natyrore për shkak të ndotjes, konsumit
e prodhimit të mbetjeve, ndërtimeve,
transportit, industrisë dhe faktorë të
tjerë, për të cilat ata janë përgjegjës.
Megjithatë, gjithashtu, përfaqësojnë
burime të rëndësishme të jetesës e
mirëqënies. Për këtë sfida e
qëndrueshmërisë urbane ka një rëndësi
të jashtëzakonshme për evidentuar
problemet dhe, sidomos për të gjetur
zgjidhjet. Kjo i takon edhe qeverive por,
në mënyrë të veçantë, është atribut i
qeverisjes vendore.

 Kjo përmbledhje që po botojmë
është sintezë e projektit “Qytetet e
qëndrueshëm Evropiane”, që ka për
qëllim të ndikojnë në hartimin dhe
zbatimin e politikave dhe masave të
reja për të promovuar qëndrueshmërinë
e Europës urbane e pikërisht :

 • të inkurajojë reflektimin mbi
qëndrueshmërinë e vendbanimeve
urbane Evropiane;

 • të nxisë një shkëmbim të gjerë të
njohurive;

 Të bindur se përpjekjet e përbashkëta duhet të përqëndrohen në ngritjen e
vetëdijes në të gjitha nivelet për të forcuar menaxhimin e qëndrueshëm, ruajtjen
dhe zhvillimin e qëndrueshëm të të gjitha llojeve të pyjeve për të mirën e brezave
të tanishëm dhe të ardhshëm Sekretariati ka vendosur për shpalljen e 2011 si
Vitin e Pyjeve.

 Kërkesat e sekretariat të Forumit të Kombeve të Bashkuara mbi pyjet të
shërbejë për zbatimin e detyravë të Vitit të Pyjeve, në bashkëpunim me qeveritë,

VITI NDERKOMBETAR I PYJEVE
partneritetit bashkëpunues ndërkombëtar e rajonal.

 U bëhet thirrje qeverive, organizatave relevante regjionale dhe
ndërkombëtare, grupeve të mëdha për të mbështetur aktivitetet në lidhje
me Vitin e pyjeve.

 Partneriteteti të inkurajojë vullnetarizmin në shtetet anëtare e organizatat
ndërkombëtare për të promovuar aktivitete në lidhje me Vitin në nivel lokal
dhe kombëtar, duke përfshirë dhe krijuar komitetet kombëtare.

Nga deklarata e Sekratariatit të OKB-së

vazhdueshëm. Po aty z. Mediu u ka
bërë thirrje nxënësve se ka ardhur koha
që gjimnazistët të ndikojnë te prindërit
e tyre, që në këto zgjedhje lokale, vota
të mos shkoje më te ata pushtetarë
lokale, qe marrin taksat e pastrimit dhe
nuk pastrojnë, marrin taksat e
gjelbërimit dhe nuk gjelbërojnë.

 Po ashtu ministri Mediu ka
vizituar Lezhën dhe në kuadër të kësaj
vizite u dhuruan e mbollën rreth 3 mijë
fidanë pyjorë në komunën Zejmen.

Ndërsa në Rubik, ku drejtuesit e
pushtetit lokal kishin angazhuar
nxënësit e gjimnazit dhe shoqatën e
pensionistëve në realizimin e fushatës
së pyllëzimeve, ministri dhuroi edhe 2
mijë fidanë .

faktin se të gjitha vendet fqinje u
bashkuan me aksionin, duke vënë në
dukje se “Dita e Pemëve në Ballkan “

mund të sjellë mënyrë të re të të
menduarit në rajon, të bazuar mbi
bashkimin shpirtëror.

 Trajanov, që ka vizituar dhe
grupimin Ekolëvizja, është shprehur :
“Njerezit të mbjellin fidane, të
mendojnë, pavarësisht politikës,
përcaktimit social, fetar, kombëtar,

ndërsa ditën e ardhshme le të mendojë
secili si të votoje, ky është obligim
qytetar. Dilni, nuk ka ndjenjë më të mire

se ajo kur mbillet një pemë dhe kur më
pas do të vini ta shihni. Ta bëjmë
mjedisin tonë më të mirë, le t’i kthehemi
pak natyrës se dhe kështu jetën e kemi
të ngarkuar “.

  Trajanov është shpallur nga
UNESCO edhe “ Artist për Paqen “ në
vitin 2005.

 FUSHATA E MBJELLJEVE TE PEMEVE KENGETARI FQINJ QE KA MBJELLE 20 MILION PEME

PARIMET E QENDRUESHMERISE URBANE
Nga Relacioni i Komisionit Europian për Qëndrueshmërinë Urbane

 • përhapur praktikat më të mira për
qëndrueshmërinë në nivel lokal dhe
afatgjatë,

 • të bëjë rekomandime komunitetit
të politikave kombëtare, autoriteteve
rajonale dhe lokale drejt zhvillimit të
qëndrueshëm urban.

 Studimi thekson se BE është rajoni
më i urbanizuar në botë faktin se 79%
e popullatës jeton në zonat urbane. Kjo
në mënyrë eksplicite njeh rëndësinë e
cilësisë së jetës dhe faktorët e mjedisit
për zbatimin dhe suksesin e aktivitetit
ekonomik, dhe thekson rolin e qyteteve
në zbatimin e një politike rajonale të
gjelbër.

 Në politikat e përgjithshme dhe të
programeve të financimit të BE-së në
mënyrë të qartë njihet dimensioni
urban. Rregulloret për Fondet
Strukturore kanë zgjeruar mundësitë e
zgjidhjes së çështjeve urbane dhe
iniciativa të tjera, të tilla si programet e
energjisë THERMIE dhe SAVE (1993)
dhe, më së fundi, URBAN, japin
prioritet për projekte të reja brenda
strategjive për të integruar afatgjatë
qendrueshmerine urbane.

 Ky projekt nuk është i izoluar, disa
nisma janë në zhvillim e sipër apo kanë
përfunduar kohët e fundit. Paneli
konsideron se qeverisja lokale,
organizatat joqeveritare (OJQ) dhe
aktorë të tjerë të përfshirë në rritjen e
qëndrueshmërisë urbane kanë çdo nxitje
për të ndarë njohuritë dhe idetë e tyre,
për të shmangur dyfishimin e
aktiviteteve të caktuara dhe në këtë
mënyrë të nxisin reflektimin dhe arritjet

në këtë fushë me rëndësi jetike. Këta
aktorë kanë rol të rëndësishëm në
përparimin drejt qëndrueshmërisë.

 Raporti “Qytetet e qëndrueshëm
Evropiane” i sheh qytetet si një entitet
kompleks që kërkon një grup mjetesh
në konfigurime të ndryshme. Megjithë
kompleksitetin e sistemit, puna duhet
të drejtohet përherë në zgjidhje të
problemeve duke marrë parasysh se
autoritetet lokale janë një forcë e madhe
për të promovuar dhe vënë në jetë
objektivat e qëndrueshmërisë nëpërmjet
shumë funksioneve të ndryshme që ata
kryejnë.

  Një grup parimesh koherente janë
caktuar si objektiva për të vlerësuar dhe
monitoruar progresin e
qëndrueshmërisë në zonat urbane.

MENAXHIMI URBAN
 Zhvillimi i qëndrueshëm do të

ndodhë vetëm nëse programet zbatohet
në mënyrë efektive. As “forcat e tregut”
ose ndonjë fenomen tjetër pa
mbikëqyrje nuk janë në gjendje për të
zgjidhur problemet serioze të

qëndrueshmërisë. Menaxhimi i
qëndrueshëm i qyteteve kërkon një sërë

mjetesh që të adresojnë shqetësimet
mjedisore, sociale dhe ekonomike me
qëllim që të sigurojë bazën e nevojshme
për integrim. Në to, disa merren veç si
menaxhimi ekologjik, social dhe
ekonomik, ndërsa të tjerat duhen
kombinuar me njera-tjetrën.

 Rekomandohen si drejtime
kryesore : bashkëpunimi dhe
partneriteti, integrimi i politikës,
mekanizmave të tregut, menaxhimit të
informacionit dhe kontrolli e
monitorimi. Çdo mjet është parë si
pjesë e një sistemi të integruar të
menaxhimit ekologjik urban. Zbatimi
ose kombinim i këtyre mjeteve nuk
kanë asnjë recetë por rrugët që të çojnë
në qëndrueshmërinë janë të shumta.
Qëllimi themelor është që të krijohet
një sistem i menaxhimit të integruar
urban, por elementet e këtij procesi do
të zhvillohet bazuar në bashkëveprimin
e interesave të ndryshme.

 Qasja e këtyre mjeteve kërkon një
rol më të gjerë dhe më dinamik të
qeverisë, por në veçanti të autoriteteve
vendore sepse eko-menaxhimi është në
thelb një proces politik që ndikon në

Menaxhimi i qëndrueshëm
i qyteteve kërkon një
sërë mjetesh që të

adresojnë shqetësimet
mjedisore, sociale dhe
ekonomike me qëllim që

të sigurojë bazën e
nevojshme për integrim.

Integrimi në mes të gjitha
niveleve të bashkësisë
qeverisëse, kombëtare,

rajonale dhe lokale duhet
të përmirësojë

koherencën e politikave
dhe ndërhyrjeve, të

sigurojë që vendimet dhe
masat e marra në

qeveritë kombëtare nuk e
rrezikojnë apo pengojnë

zbatimin e
qendrueshmerise lokale.

administrimin e qyteteve. Të gjitha
mjetet duhen përdorur për të ndryshuar
në përputhje me objektivat e
qendrueshmerise.

 Procesi politik i zgjedhjeve
demokratike ndihmon për të legjitimuar
qëllimet e qëndrueshmërisë urbane dhe
mjetet për arritjen e tyre, që kërklon si
kusht atë që publiku të edukohet dhe
të informohet plotësisht edhe për
pasojat e zgjedhjes së tij, për ata që
zgjedh. Por dhe modeli politik i
“kontratës sociale”, me të cilin, shoqëria
civile ekziston e drejtohet, që është
çelësi për menaxhimin ekourban, kërkon

që individët vullnetarisht të pranojnë
një kufizim të veprimtarisë së tyre
kolektive në mënyrë që të fitojë i gjithë
komuniteti.

(vijon ne numurin e ardhshem)
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GRUPIMI “EKOLËVIZJA”
 Shoqata " EGNATIA ", Librazhd, Agim Blloshmi
 Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror,

Shkodër - Fatbardh Sokoli
 Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror, Tirane

- Pranvera Bekteshi
 Shoqata Kombëtare progresi pyjor – Tirane, Liljana Shehu
 Albaforest, Tirane, Mehmet Meta
 Qendra Eden, Tirane - Merita Mansaku
 Klubi Ekologjik, Krujë - Muharrem Goci
 Lilium Albanicum, Librazhd- Ferit Hysa
 Masmedia dhe Mjedisi - Xhemal Mato
 Qendra Kombëtare e Lëvizjes Ambjentaliste, Tiranë - Haziz

Marku
 Klubi Ekologjik, Elbasan - Ahmet Mehmeti
 Instituti i Studimeve të Ambjentit, Tiranë - Agron Deliu
 Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj
 Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani
 Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,

Gjirokastër – Luan Pogaçi

 Shoqata Pylli i Blertë - Buçimas, Pogradec - Ruzhdi
Hymetllari

 Milieukontakt International, Tiranë – Valbona MAZREKU
 Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla
 Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj
 G&G Group, Tiranë - Sazan Guri
 AULEDA, Vlorë
 Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, Lurë - Ismail

Hysa
 Federata e gjuetarëve sportivë të Shqipërisë, Tiranë –

Themi Perri
 Qendra e konsulencës veterinare dhe sigurisë ushqimore,

Tirane – Gani Moka
 Klubi Ekologjik, Maliq – Myzafer Gjiriti
 Shoqata “Natyra për njeriun”, Durrës – Fali Ndreka
 Instituti Kombëtar për Studime dhe Kërkime të Mjeksisë

dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur Tartari
 Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi

 Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika
 Shoqata "PASS”, Majlinda Lleshi
 Shoqata “Nënujsat” Ened Mato
 Shoqata “Vazhdon” Gazmend Koduzi
 Shoqata "EKOLOGJISTI "- Durres, president Bashkim Shyle.
 EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magda CARA
 Shoqata e Mbrojtjes së Peizazheve Natyrore në Shqipëri,

Skënder Sala
 Agjensia Joniane e Mjedisit, Medias dhe Informacionit,

Shkëlqim Hajno
 Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, Drejtor Ekzekutiv,

z. Ali Lusha
 Fondacioni: “Instituti i Kërkimeve të Bioteknologji”, Agron

LAMKO
 Qendra e Studimit të Burimeve Natyrore, Sherif LUSHAJ
 Instituti i Politikave Mjedisore, Edvin Pacara
 Zyra e Monitorimit Ambjental, Shoder, Zamir LLAZANI.
 Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA
 Instituti për Mirëqënie dhe Ambient, Luan LUSHA

Mund të ketë një lidhje midis
ndryshimeve të papritura të klimës
dhe ngritjes e rënies së
perandorisë romake. Këto janë
përfundimet e një studimi nga një
grup kërkuesish të Institutit të
Kërkimeve Federale të Zvicrës
(Swiss Federal Research) që kanë
rindërtuar historinë e ndryshimeve
klimatike në hapësirat europiane
për dymijë e pesëqint vjetët e
fundit.   Duke analizuar rrathët e
rritjes në mbi 9000 pemë e drurë të
gjysëmfosilizuar që kanë gjalluar
në Gjermani, Itali, Francë e Austri
shkencëtarët kanë zbuluar se
skemat klimatike janë të lidhura me
me evente historike që kanë patur
konseguenca rrënuese. Nga
studimi ka dalë se periudhat e

Një qytet “ i diellit “ quhet
Freburgu në Gjermani. Politika
energjetike, dikur e mbështetur tek

qymyri, sot është e bazuar në tri
parime: efikasitetin e energjisë,
përdorimin e teknologjive të reja
për ngrohjen dhe energjinë së
bashku si dhe përdorimin ei
energjisë që rrjedh nga burime të
rinovueshme të saj, veçanërisht të

 Trans Adriatik (TAP), është i
nderuar të ftojë të gjithë OJF-të e
interesuara për një takim
konsultimi publik për të diskutuar
Raportin e Studimit Paraprak
“Scoping Report” që përcakton
vrojtimet dhe angazhimet që do
të ndërmerren në kontekstin e
Vlerësimin të Ndikimit Mjedisor
dhe Social.

 TAP është një projekt i një të
tubacioni për gazin natyror.
Tubacioni do të transportojë gaz
përgjatë 520 km nga rajoni i
Kaspikut nëpërmjet Greqisë dhe
Shqipërisë epërmes Adriatikut
për në Itali dhe më tej në Evropën
Perëndimore.

 Seksioni i propozuar Shqiptar
do të ketë një gjatësi prej rreth

Agjensia Hapësinore
Europiane dhe Organizata
Botërore Meteorologjike japin
alarmin : shtresa e ozonit që na
mbron nga rrezet ultravjollcë nuk
ka qenë ndonjëherë aq e hollë që
nga 1997. U bë e ditur se matjet
satelitore tregojnë një rënie
rekord në nivelin e ozonit në
sektorin euro-atlantik të
hemisferës veriore të planetit.

 Ky gaz është një shtresë që
mbron organizmat e gjallë nga
rrezatimet ultravjollcë të
dëmshme të diellit dhe ndaj të
cilës, në vitet e fundit, ka ndikuar
tepër përdorimi i një
shumëllojshmërie të kimikateve
(veçanërisht klorofluoro-
karbonet) që kanë dobësuar

Ky numër i gazetës është financuar nga “Austrian Development Cooperation and Cooperation
with Eastern Europ” në kuadër të projektit : “Greening Local Election 2010”

NJE QYTET “DIELLOR” NE GJERMANI
energjisë diellore. Kjo politikë, në
praktikë, ka rezultuar në projekte
të shumta, shumë prej të cilave
tashmë janë përfunduar.

 Një qytet 30% e rrugëve janë
të dedikuar për biçikleta (mbi 400
km), ka një konsum të ulët të
energjisë dhe mbi 450 instalimet
diellore fotovoltaike.

 Kjo filloi në vitet ’70 duke bërë
një zgjedhje largpamëse për të
hedhur poshtë energjinë
bërthamore dhe të përqëndrohesh
në energjinë e rinovueshme duke
reduktuar që në vitin 2010 25% në
emetimet e CO2 dhe të angazhuar
që në 2030, kjo shifër të shkojë 40%.

TAKIM KONSULTIMI NGA TRANSADRIATIK
200 km dhe të hyjë në Shqipëri
pranë Miras të Korçës, përshkon
detin Adriatik afër Fierit.

Zhvilluest e projektit do të
dëshironin t’ju informojnë rreth
projektit, për të diskutuar
ndikimeve mjedisore dhe sociale
të mundshme si dhe për të
propozuar masa lehtësuese dhe
të kërkojnë reagimet tuaja në
fushëveprimin e punës
përgatitore për t’u kryer në

përgatitjen e Vlerësimit të Ndikimit
në Mjedis dhe Social për
Projektin.

 Takimi do të zhvillohet më 12
Prill 2011 në Hotel Rogner, Ora 18.
00.

 Trans Adriatic Pipeline AG -
Shqipëri (Dega), Torre Drini,
Rruga Abdi Toptani; Tiranë ;

 Tel: + 355 44 308 770
 Për më tepër : www. trans-

adriatic-pipeline. com/albania/
esia_scoping

qëndrueshmërinë e saj. Me
ndalimin e këtyre substancave,
miratuar nga Protokolli i
Montrealit në vitin 1987, vrima e
ozonit është reduktuar
gradualisht por si pasojë e

ndryshimeve klimatike globale që
krijojnë në pol efektin e njohur si
vorbulla polare, ky reduktim ka
pësuar një rënie të ndjeshme.

VRIMA E OZONIT – REKORD NE
MUAJIN MARS

NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE PERANDORIA ROMAKE
ngrohta e me lagështirë 9 të
vërejtura në rrathët më të gjerë në
pemë ) kanë përkuar me periudha
të përparimit e mirëqënes ndërsa,
në të kundërt, gjatë periudhave me

klimë të thatë ose të
padestabilizuar (rrathë më të
ngushtë) janë shoqëruar me
çrregullime politike, si rënia e
perandorisë romake e periudha të

tjera luftrash.
 Ulf Buntgen, paleoklimatolog

i Instutit shprehet : “ Po të
shikojmë prapa, ku kemi mundësi
të shfrytëzojmë të dhënat e
regjistruara historike, ka dhe
shembuj të tjerë se si ndryshimi
klimatik ka dhënë impaktin e tij në
historinë njerëzore. Jo rastëshisht,
në periudhat midis viteve 250 – 600
të erës së re, kur filloi e mbaroi rënia
e perandorisë romake, kanë qënë
të karakterizuar nga ndryshime të
mëdha klimatike “.

 Sipas studiuesve rezultatet e
kërkimeve mund të ndihmojnë për
të ndërtuar modelet e ardhëshme
klimatike që do të shërbejnë për
monitoruar ndikimin e variacioneve
të klimës në shoqëri.

JO VETEM PER KURIOZITET
LEVIZJA E POLIT MAGNETIK DHE GJALLESAT

Gjatë shekullit të kaluar Pol magnetik
i Veriut ka qenë e zhvendosur drejt Rusisë
me një ritëm të qëndrueshëm, në fakt, në
një mesatare prej 25 milje në vit, një shkallë
alarmante duke pasur parasysh sa shumë
sisteme janë të varur nga kjo. Për shembull
shmangja e busullës në Afrikë shkon rreth
1 gradë në dekadë. Në nivel global në fusha
magnetike është dobësuar 10% që nga
shekulli i 19.

 Eshtë pranuar që sistemi i fluturimit

të shumë shpendëve dhe lëvizjes së peshqve
realizohen nëpërmjet magnetizmit duke
patur parasysh modelet e migrimit të tyre.
Kjo i shpie në një inetrpretim të gabuar për
vendin dhe distancat duke migruar në jug në
kohë të papërshtatëshme e të ftohtë duke
ngordhjen e tyre në masë. Me këtë,
shkencëtarët lidhun dhe ngordhjen e papritur
dhe misterioze të mijëra e miliona zogjve
dhe peshkut në SHBA, por dhe në Europë
dimrin e kaluar.


