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PER MJEDISIN DO TE REALIZOJME PREMTIMET

ECOVOLIS DHURON
BIÇIKLETA PER

FEMIJET

 Grupimi Ekolëvizja - Tiranë dhe Qendra e
Zhvillimit të Shoqërisë Civile (CSDC) –
Durrës organizuan një takim për
problemet mjedisore me kryetarin e
rizgjedhur të Bashkisë së Durrësit, z.
Vangjush Dako. Takimi u zhvillua në kuadër
të projektit “Zgjedhje Vendore të Gjelbëra
- Greening Local Election 2011 “ financuar
nga “Austrian Development Cooperation
Europe”. Në veprimtari merrnin pjesë
përfaqësues të Kooperimit Austriak të
Zhvillimit, organizatave të shoqërisë civile,
të komunitetit rom, qytetarë, veprimtarë
mjedisorë, media e shkruar e vizive,
punonjës të bashkisë etj… Përshtypje te
veçantë tek të pranishmit la fakti se
kryetari u drejtohej pjesëmarrësve me
emër dhe i njihte të gjithë. Shumë prej
tyre kishin komunikuar për probleme të
ndryshme me të nëpërmjet celularit nga
që numurin e tij kryetari e ka vënë në
dispozicion të kujtdo që ja kërkonte. Një
puntor nga Shkozeti u shpreh se “ nga
gjithë zyrtarët vetëm Vangjushi e hap
kurdoherë telefonin”.

 Çdo ditë marrim vendime që ndikojnë
në shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve
qoftë edhe duke ricikluar një shishe
plastike. Vendimet tona janë një kontribut
i rëndësishëm për të ardhmen e planetit
por ato nuk mjaftojnë e të gjithë duhet të
punojmë për të patur ndikimin më të madh

Nga Agim DALIPI

 Procesi i zhvillimit të qyteteve të
qëndrueshme është një problem sa
krijimtarije aq edhe i kërkesave për
ndryshim e në të njëjtën kohë edhe çështje
e metodave politike të drejtimit e
menaxhimit. Kjo përfshin ndërhyrjen e
autoriteteve me qëllim rritjen dhe rinovimin
e mendimit, aftësive dhe marrëdhënieve
institucionale dhe organizative.

Nuk behet fjale per te mos perkrahur
industrine e riciklimit. Por, ne kohen kur
ne vend nuk po i menaxhojme dot mbetjet
tona urbane, pa le t’i grumbullojme te
diferencuara, athere ku qendron perfitimi
nga importi i tyre sepse dhe pas
perpunimit do te mbeten “mbetje” te tjera
qe duhen menaxhuar ? Sa perfitim do te
kete kjo industri e nga kush, sa do te
punesoje kur edhe ata qe merren sot me
kete pune, te organizuar apo jo e qe nuk
jane pak, me ardhjen e plehrave nga jashte
do te mbeten pa te ardhura.

MIRATOHET LIGJI “MENAXHIMI I INTEGRUAR I MBETJEVE”

ZHVILLIMI I QENDRUESHEM
10 QYTETET ME TE GJELBER NE BOTE 2

të mundshëm në mbrojtjen e planetit tonë.
Këtë kanë zbatuar shumë komunitete të
qyteteve, duke u kthyer në dhjetë qytetet “
më të gjelbër “ në botë. Çfarë kanë bërë për
të qënë të tillë ?
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PUSHTETI VENDOR DHE
ZHVILLIMI I

QENDRUESHEM
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 Organizata PASS në kuadër të
programit Ecovolis dhuron 10 biçikleta
për fëmijët, duke marrë në shkëmbim
buzëqeshje nga ta. E mbështetur edhe
nga Kryetari i Bashkisë së Durrësit Z.
Vangjush Dako, PASS organizuan një
veprimari argëtuese me biçikleta për
fëmijët i cili u finalizua me dhurimin e
biçikletave për qëndrën ditore.

 Përgjatë dy ditëve vullnetarët
punuan intensivisht duke dhuruar
kohën dhe aftësitë e tyre për të
përgatitur të gjitha biçikletat që do t’ju
dhuroheshin fëmijëve. Veprimtaria do
t’i japë mundësi fëmijëve të mësojnë të
pedalojnë, të garojnë me njëri-tjetrin dhe
të gëzonin një mori dhuratash nga
skuadra Ecovolis.
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 ... NE TIRANE...
 Kryetari i bashkisë së Tiranës

L. Basha dhe punonjës të
administratës, në Ditën botërore
pa makina, shkuan në zyrë me
biçikletë, në këmbë ose me mjetet
e transportit publik, në respekt të

kësaj dite dhe për të dhënë
mesazhin e rendësisë që ka për
qytetin dhe qytetarët lëvizja pa
makina në funksion të reduktimit
të ndotjes dhe stresit.

 Kryetari Basha pas mbrritjes u
shpreh : “Dita pa makina është një
rast i mirë për të reflektuar mbi
pastërtinë e qytetit por edhe mbi
stilin e jetesës së qytetarëve. Që
biçikleta të jetë një mjet transporti,
jo vetëm në ditën pa makina, jo në
mënyrë ceremoniale nga
Kryebashkiaku, por të jetë një mjet
i preferuar, sepse i tillë duhet të
jetë, sepse është një mjet i
shendetshëm, është një mjet i
pastër, ne duhet të marrim disa
masa. Sëpari, duhet të sigurojmë
stacione biçikletash në të gjithë
qytetin dhe Bashkia do të nisë
menjëherë nga puna për ta bërë
këtë realitet me financimet e veta
dhe në partneritet me sektorin

... DHURON BIÇIKLETA
PER FEMIJET...

Organizata PASS në kuadër të
programit Ecovolis dhuron 10
biçikleta për fëmijët, duke marrë në
shkëmbim buzëqeshje nga ta. E
mbështetur edhe nga Kryetari i
Bashkisë së Durrësit Z. Vangjush
Dako, PASS organizuan një aktivitet
argëtues me biçikleta për fëmijët i cili
u finalizua me dhurimin e biçikletave
për qëndrën ditore. Në veprimtari
morën pjesë fëmijë të moshave të
ndryshme nga 8-14 vjeç, të cilët
frekuentojne qendrën çdo ditë.

 Përgjatë dy ditëve vullnetarët

punuan intensivisht duke dhuruar
kohën dhe aftësitë e tyre për të
përgatitur të gjitha biçikletat që do
t’ju dhuroheshin fëmijëve.
Veprimtaria do t’i japë mundësi
fëmijëve të mësojnë të pedalojnë, të
garojnë me njëri-tjetrin dhe të
gëzonin një mori dhuratash nga
skuadra Ecovolis.

 Është shumë e rëndësishme të
mësojmë fëmijët me këtë mënyrë të
shëndetshme për të luajtur dhe
lëvizur. Nëse i edukojmë nëpërmjet
kulturës së biçikletës që kur janë
fëmijë, ata më tej do ta përvetësojnë
dhe s’do ta harrojnë kurrë atë”-
shprehet drejtuesi i Ecovolis, Ened
Mato. Biçikletat do të qëndrojnë në

qëndrën ditore dhe fëmijët do të
kenë mundësi t’i përdorin ato kur të
dëshirojnë. Ato mund të përdoren
edhe në udhëtime të organizuara me
biçikletë.

 ... DHE PROMOVON
EDHE STACIONIN E DYTE

TE BIÇIKLETAVE NE
DURRES

 Ecovolis, me mbështetje të
kryetarit të Bashkisë së Durrësit,
hapi edhe stacionin e dytë të
biçikletave publike në qytetin e
Durrësit, duke konsideruar kërkesën

e lartë dhe dëshirën tek qytetarët e
këtij qyteti për të përdorur biçikletën
në punët e tyre të përditshme.

 Stacioni i dytë Ecovolis do të
jetë i vendosur në qëndër të qytetit,
pranë Bashkisë së Durrësit, duke e
bërë më të lehtë aksesin nga
qytetarët. Qytetit të Durrësit do t’i
shtohen edhe 30 biçikleta të tjera
Ecovolis, të cilat qytetarët do të kenë
mundësi t’i përdorin nga ora 08:00 –
22:00.

Përdoruesit që do të
anëtarësohen, do të përfitojnë
mënjëherë 30 minuta falas dhe do të
kenë munndësi të marrin biçikletën
nga stacioni i parë Ecovolis dhe ta
dorëzojnë në stacionin tjetër.

Parlamenti ka miratuar, vetem
me votat e mazhorances
projektligjin per “Menaxhimin e
integruar te mbetjeve”, edhe pse
ky eshte kundershtuar fuqimisht
nga opozita. Projektligji ka kohe qe

ka hyre e dale ne komisione e drafti
i pare eshte perpiluar qe ne vitin
2009 Ne fakt thelbi i ketij ligji eshte
lejimi i importimit te mbetjeve per
qellime perpunimi ne industrine e
riciklimit.

 Ne ligjin e miratuar nuk
sanksionohen procedurat e
importit te plehrave, por thuhet se
çdo gje do te vendoset ne nje
moment te dyte nga Keshilli i
Ministrave qe, “me propozim te
Ministrit, miraton rregullore per

 Praktika europiane tashmë do
të hyjë edhe në Shqipëri.Qeveria
do të ndalojë perdorimin e qeseve
plastike në vendin tonë. Kjo u bë e
ditur nga kryeministri Berisha
gjatë mbledhjes së kabinetit
qeveritar. Berisha i kerkoi
ministrit te mjedisit, Fatmir
Mediu përgatitjen e shpejtë të
projektligjit. Në zbatimin e këtij
ligji pritet të përfshihen edhe
kryetaret e Bashkive dhe
komunave, të cilet në rast se nuk
mbajnë pastër territorin ku ata
veprojnë do të penalizohen me
sanksione të rënda nga gjobe e

deri në shkarkim nga detyra.
 Qeset plastike dhe ambalazhe

të tjera të këtij lloji do të shiten me
lekë në të gjitha supermarketet apo
pikat e tjera tregtare. Për të
parandaluar gjenerimin e mbetjeve

privat. Së dyti, do të dedikojmë
korsi biçikletash në të gjithë
qytetin, kur ne të kemi përsëri ditën
pa makina, ku në të gjithë qytetin
e Tiranës do të shënohen mbi 22
km korsi e dedikuar për biçikletat.
Së treti, qyteti do të jetë më i pastër
dhe për këtë, një nga faktorët

kryesorë pas ndotjes është trafiku
kuturu, amullia e mjeteve private
të cilat përdoren vend e pa vend,
për të t’u dhënë qytetarëve

komoditetin të lëvizin në qytet
ashtu siç duhet të lëvizin pa asnjë
vështirësi dhe pa u detyruar të
marrin makinën në cdo rast”.

 Basha u shpreh gjithashtu se
bashkia do të investojë fuqimisht
në transportin public dhe për këtë
brenda shtatorit do të përfundojnë
termat e referencës për të
përfunduar projektimin e një prej

DITA BOTERORE PA MAKINA...
linjave të tramit në Tiranë. Po
kështu do të investohet për një
qytet më të gjelbër dhe me më pak
ndotje. “ Këto janë disa nga hapat
që ne do të ndërmarrim dhe jam i
vendosur për këtë axhendë, sepse
të jetosh në një qytet më pak të
ndotur e me më pak makina, e më
shumë bicikleta, nuk do të thotë të
jetosh në një qytet më të pastër,
por do të thotë të jetosh edhe në
një qytet më të shëndetshëm, me
më pak stres me më shumë
harmoni, gjëra për të cilat kemi
nevojë të gjithë” përfudoi Basha.

… DHE NE VLORE
 Po në kuadër të kësaj Dite,

Qendra e Informacionit Aarhus në
qytetin e Vlorës, në bashkëpunim
me Qendrën e Informacionit të
Bashkimit Europian në Vlorë,
shkollat 9-vjeçare të qytetit,
Policinë Rrugore dhe me Bashkinë
e Vlorës, organizuan veprimtari
mjedisore ndërgjegjësuese, me
moton “Një ditë pa makina në
qytetin tim”.

 Veprimtaria synonte rritjen e
ndërgjegjes së publikut në lidhje
me mbrojtjen e mjedisit dhe
përdorimin e mjeteve jo motorike
në qytet për të mos ndotur ajrin
dhe mjedisin.

Veprimtaria u zhvillua në
bulevardin kryesor Vlore-Skelë, i
cili është një nga segmentet më të
ngarkuar me levizje makinash gjatë
dites. Pjesëmarrësit, nxënes të
shkollave 9-vjecare të qytetit dhe
studentë, bënë shëtitje me
bicikleta apo me këmbë përgjatë
bulevardit, duke dhënë shembull
për komunitetin dhe sidomos
brezin e ri për të qënë më miqësorë
me mjedisin dhe për të promovuar
përdorimin e biçikletave në vend
të makinave.

zbatimin e ketij neni”. Kjo shprehje
permendet ne fund te çdo neni por
duke krijuar mundesi per
interpretime dhe zbatim te tij ne
menyra te ndryshme e qe nuk
mund parashikohen sakte, per te

mos folur pastaj
per mundesi
abuzimi.

 Ne te vertete
ligji ka nje ndarje
mes mbetjeve te
rrezikshme dhe
atyre te
parrezikshme
por kontrolli, ne
kushtet tona, nje
gje e tille, sipas
specialisteve,
do te jete e
v e s h t i r e .
Z a k o n i s h t

transporti i tyre, behet ne
konteinere te mbyllur e te vulosur
per te garantuar cilesine e tyre.
Kuptohet lehte se, nje kontroll i
imtesishem do te haje kohe dhe,
duke marre parasysh sasine e tyre,
mund te quhet gati i pamundur.
Perveç kesaj do te kerkoje kohe
edhe teknologji per analizat e
domosdoshme qe duhen kryer.

 Pra a mund qe kontenieret e
vulosur dhe mbyllur hermetikisht
te kontrollohen nje nga nje ? Edhe

vendet me te zhvilluara te
Europes, si p.sh. Gjermania kane
pasur probleme me kontrollin e
plehrave te importuara dhe ne
mjaft raste, mes plehrave jane
gjetur edhe mbetje toksike si ato
te zbuluara ne trenin qe mbartete
plehrat e Napolit vitin e kaluar ku
u gjeten gjurme radioaktiviteti ne
plehrat qe italianet i “kishin
kontrolluar”. E kjo, shume kush e
ka shprehur, mund te ndodhe edhe
tek ne.

 Ketu nuk behet fjale per te mos
perkrahur industrine e riciklimit.
Por, ne kohen kur ne vend nuk po
i menaxhojme dot mbetjet tona
urbane, pa le t’i grumbullojme te
diferencuara, athere ku qendron
perfitimi nga importi i tyre sepse
dhe pas perpunimit do te mbeten
“mbetje” te tjera qe duhen
menaxhuar ? Sa perfitim do te kete
kjo industri e nga kush, sa do te
punesoje kur edhe ata qe merren
sot me kete pune, te organizuar
apo jo e qe nuk jane pak, me
ardhjen e plehrave nga jashte do
te mbeten pa te ardhura.

 Prandaj gazeta Ekolevizja fton
bashkepuntoret, ekspertet e
lexuesit te shprehen edhe nje here
per kete ligj. Ndofta qeveria do te
degjoje, megjithse ligjin e ka
vendosur e kerkon ta zbatoje.

nga plastikat, kjo masë është parë e
nevojshme për të reduktuar
përdorimin e tyre. Ministria e
Mjedisit ka gati draftin, të cilin pritet
ta dorëzojë shumë shpejt në qeveri.
Vitin që vjen nuk do të lejohen më
të prodhohen dhe tregtohen qese
plastike, të cilat nuk janë të
biodegradueshme.

 Sipas ligjit, prodhuesit e
materialeve të ambalazheve, në
zbatim të programeve kombëtare,
rajonale e vendore për parandalimin
e mbetjeve, hartojnë programet e
tyre specifike për parandalimin e
gjenerimit të mbetjeve të
ambalazheve me kusht që shuma e
niveleve të përqendrimit të plumbit,
kadmiumit, mërkurit ose kromit
hekzavalent të pranishëm në
ambalazh apo pjesë të ambalazhit,
nuk duhet të kapërcehet. Ministria
ka përcaktuar edhe sa do të jenë
këto nivele dhe normat e riciklimit
si detyrim për prodhuesit. Kjo në
shifrat rikuperim energjie 50-65 %
të mbetjeve nga ambalazhet e
gjeneruara dhe të riciklohen 25-45
% të totalit të peshës të materialeve
që përmbahen në mbetjet e
ambalazhit dhe të paktën 15 % të
peshës për secilin material në
veçanti”.

Do të investojmë për një
qytet më të gjelbër dhe
me më pak ndotje, do të
vendosim stacione për

biçikletat dhe do të
ndërtojmë korsi për

çiklistët

ECOVOLIS...

DO TE NDALOHEN QESET PLASTIKE

MIRATOHET LIGJI “MENAXHIMI I INTEGRUAR
I MBETJEVE”

Kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe punonjësit e bashkisë , në Ditën
pa Makina , shkojnë në punë me biçikletat e Ecovolis

Ecovolis hap stacionin e dytë të biçikletave në Durrës duke
dhuruar edhe 10 të tilla fëmijëve të qytetit
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Bashkisë së Durrësit, z. Vangjush Dako.
Takimi u zhvillua në kuadër të projektit
“Zgjedhje Vendore të Gjelbëra - Greening
Local Election 2011 “ financuar nga
“Austrian Development Cooperation
Europe”. Në veprimtari merrnin pjesë
përfaqësues të Kooperimit Austriak të
Zhvillimit, organizatave të shoqërisë civile,
të komunitetit rom, qytetarë, veprimtarë
mjedisorë, media e shkruar e vizive,
punonjës të bashkisë etj… Veprimtarinë e
drejtuan znj. Miriam nga CSDC dhe z.
Xhemal Mato nga Ekolëvizja.

 Përshtypje te veçantë tek të pranishmit
la fakti se kryetari u drejtohej

Drejtuesja e takimit znj.
Miriam REÇI: Takimi i
mepareshem u zhvillua lidhur me
premtimet elektorale qe do jepnin
te dy kandidatet per kryetar
bashkie dhe pjesen me te madhe
te diskutimeve tona e zune çeshtjet
e mjedisit, lidhur me interesat
specifike per keto cçeshtje ne
qytetin tone.Ne keto kushte,si
pjese e aktiviteteve te

vazhdueshmedhe interesave te
qytetareve ne fushen mjedisore,ne
thirrem kete aktivitet te ketij fund
shtatori per te pare disa nga pikat
kyce ku jane shqetesimet dhe
problemet e mjedisit ne qytetin
tone dhe masat qe ka filluar ose qe
do filloje te marre shume shpejt
bashkia lidhur me problematikat
kryesore mjedisore.E vleresojme
gatishmerine e z. Dako per
pjesemarrjen edhe sepse po
fillojme te ndertojme nje tradite te
re,jo te takohemi me perfaqesuesit
e bashkise para zgjedhjeve sic kemi
bere gjithmone,por te takohemi dhe
pas zgjedhjeve. Kjo i perforcon
keto ura bashkepunimi per te cilat
te gjithe palet duhet te luftojme dhe
ti mbajme vazhdimisht aktive dhe
nga ana jone si komunitet por dhe
nga ana e pushtetit lokal per te
permbushur interesat e çdo
qytetari.

 Ka shume pyetje lidhur me
mjedisin. Do ta nisja nga disa prej
tyre qe jane çeshtje madhore per
komunitetin lidhur me problemet
mjedisore. Sigurisht qe ju ftoj te
gjithe te shtroni dhe pyetje te tjera
qe mund te jene dhe jashte atyre
qe ne kemi programuar.

FEMIJEVE T’JU LEME NJE QYTET TE GJELBER
Takim i kryetarit të Bashkisë së Durrësit me shoqërinë civile në kuadër të

projektit “Greening Local Election 2011”, financuar nga “Austrian
Development Cooperation Europe”

pjesëmarrësve me emër dhe i njihte të
gjithë. Shumë prej tyre kishin komunikuar
për probleme të ndryshme me të nëpërmjet
celularit nga që numurin e tij kryetari e ka
vënë në dispozicion të kujtdo që ja
kërkonte. Një puntor nga Shkozeti u shpreh
se “ nga gjithë zyrtarët vetëm Vangjushi e
hap kurdoherë telefonin”.

 Kryetari Dako, në bashkëbisedim me
pjesëmarrësit, foli për problemet mjedisore
të Durrësit, premtimet që ka bërë gjatë
fushatës elektorale, punën e bërë, pengesat
e hasura dhe zgjidhjet që që janë projektuar
për tu vënë në jetë. Nga çështjet e trajtuara
Dako foli veçanërisht për tecin e Porto

Romanos e gjelbërimin e zonës së
“Durrësit të Ri”, Shkozetit dhe Spitallës, të
Portit të Peshkimit, rrëshqitjet e dheut në
Currila, për kanalizimet e problemin e ujrave
të zeza, për mbetjet urbane e ndërtimin e
venddepozitimit të ri të tyre, transportin
ekologjik, infrastrukturën rrugore etj… Ai
ju përgjigj edhe pyetjeve për probleme të
veçanta që u ngritën nga pjesëmarrësit.

Kryetari i Bashkisë Vangjush Dako dhe
përfaqësuesit e OJQ-ve u shprehën se do
të vazhdojnë bashkëpunimin edhe në të
ardhmen me projektet që shkojnë në dobi
të komunitetit.

 Agim DALIPI

Grupimi Ekolëvizja - Tiranë dhe Qendra
e Zhvillimit të Shoqërisë Civile (CSDC) –
Durrës organizuan një takim për problemet
mjedisore me kryetarin e rizgjedhur të

 Mund te fillojme me problemin
e pare lidhur me ndertimin e TEC-it
dhe funksionimin e tij.Pjesa me e
madhe e qytetareve Z.Dako i dine
informacionet e qendrimet tuaja te
muajve te fundit por prape jemi te
interesuar te dime deri ku eshte
problemi i ngritjes e funksionimit
se ketij TEC-i dhe si po shkon?

- V. DAKO : Une ju falenderoj
per kete takim,prof. Xhemalin dhe
Mirjamin,qe jane dhe nismetare te
ketij takimi.Realisht dua dhe ti
pergezoj per arsye se me japin
mundesine per te kryer nje detyrim
qe ne kemi ndaj qytetareve dhe ndaj
gjithe shoqerise civile. Kjo do te na
mbaje ne gjithe kohen te lidhur duke
kerkuar edhe llogari per premtimet.

 Kemi dhene shume premtime
gjate fushates dhe mendojme qe
gjate ketij 4 vjecari t’i realizojme ato
e te mos ngelim ne kuadrin e fjaleve
Nje premtim, ndoshta me i madhi
qe kemi bere ka qene ruajtja e
mjedisit si nje nga çeshtjet me te
rendesishme sot ne te gjithe boten
dhe problemi i TEC-it qe permendi
Z.Mirjam eshte nje nga problemet
me shqetesuese ne kuader te
mbrojtjes se mjedisit jo vetem per
qytetin e Durresit por per te gjithe
Shqiperine.Kemi qene kundra
ndertimit te ketij TEC-i,jemi
shprehur shume here dhe kemi
patur nje mbeshtetje shume te
madhe te qytetareve te Durresit.
Gjendja vazhdon te jete e tille qe
nuk ka asnje aprovim per ndertimin
eTEC-it te Durresit.Nga ana e
bashkise se Durresit jemi shprehur
dhe me shkrim qe perpara fushates
elektorle, qe ne vitin 2010, qe
bashkia e Durresit eshte kundra
ndertimit te ketij projekti dhe ne
vazhdojme ta ruajme me fanatizem

mendimin tone.
 Megjithate eshte per tu

pershendetur qe nuk kemi trysni
nga qeveria apo nga kompania qe
kerkonte ta ndertonte kete TEC dhe
mendoj qe gjerat kane qene nje
histori qe ndoshta duhen
harruar.Por kjo eshte dhe nje
eksperience pozitive ku qyteti dhe
qytetaret u bene te gjithe bashke
per te mbrojtur qytetin dhe kjo
eshte pozitive e une mendoj qe ai
TEC nuk do ndertohet e drejtuesit
e qeverise,qofshin kryeministri apo
ministrat,nuk do marrin me
iniciativa te tilla per te ndertuar
TEC-e me qymyr ne Shqiperi.

 - Znj.M. REÇI : Ky problem e
ky diskutim ngjajne me tecin e
perpjekjet e Aleances se Gjirit te
Vlores. Me z.Mato ne e rifreskuam
pak dite me pare kujtesen pasi pak
dite ne nje perfaqesi te disa OJF-ve
ishim ne Vlore. U be nje perpjekje e
madhe nga shoqeria civile dhe
Aleanca kunder ngritjes se
industrive te medha ne portin e
Vlores.Pavaresisht se kane kaluar

gati 8-9 vjet ne mos gaboj qe nga
2001-2003 kur eshte diskutuar kjo
çeshtje komuniteti vlonjat e ruan si
nje nga sukseset me te medha te

negocimit komunitar per te mos
lejuar shkaterrimin e mjedisit ne nje
qytet bregdetar. Kjo ngjan edhe me
levizjen negociatore komunitare ne
Durres per moslejimin e ndertimit
te nje vepre industriale qe do
demtoje mjedisin me teper sesa do
sjelle perfitime.

 Nje pyetje tjeter qe ka lidhje me
mjedisin,qe eshte shqetesim dhe ka
lidhje me portin e peshkimit eshte
diskutimi per tu bere te Vollga apo
ne vend tjeter.Çfare eshte bere e
çfare ka per tu diskutuar per kete
çeshtje?

- V. DAKO : Mund t’ ju sqaroj
per kete pike se bashkia e Durresit
e administata qe une drejtoj, keshilli
i rregullimit te territorit, kane qene
kundra ndertimit te portit te
peshkimit ne zonen e shetitores.
Por qeveria,duke shkelur te gjitha
ligjet e autonomine lokale, e miratoi
ndertimin e ketij porti peshkimi duke
gjetur nje hallke ne keshillin e
qarkut,pra duke anashkaluar
bashkine. Ligji e ka te percaktuar

sakte qe duhet te miratohet ne
bashkine e Durresit pastaj ne
KKRTSH por u gjet nje pretendim
se uji nuk eshte ne territorin e

bashkise,nje pretendim qesharak
sepse uji e toka jane nje per qytetin,
ndryshe Durresi nuk do te quhej
qytet bregdetar.  Megjithate edhe
ne kete iniciative,ne kete projekt qe
qeveria kerkon te ndertoje, prape
ka mbetur ne vend numero,nuk po
zhvillon dot akoma garen edhe vete
ata jane konfuze ne kete vendim
marrje. Megjithese kane kaluar gati
8 muaj,ne mos me shume,akoma
nuk kane filluar procedurat e
tenderimit per te filluar ndertimin e
portit te peshkimit, keshtu qe une
besoj dhe e ndjej qe dhe ky projekt
do te jete i deshtuar dhe nuk do
realizohet ai projekt ashtu si TEC-I
me ate lloj ndotje.

 Ne jemi per domosdoshmerine
e nje porti peshkimi per
peshkataret,ne kemi dhene idene
tone qe te ndertohet ne kalaten
lindore ku eshte e gjithe mundesia
dhe jane te gjitha avantazhet per
nje porti te ri peshkimi.

 Ti permbledh te dy pyetjet :
kundershtimi yne ne te dy rastet,
edhe te porti i peshkimit dhe tek
tec-i po na jep te drejte neve qe kemi
kundershtuar me force keto
projekte.

 (vijon ne faqen 4 )

DO TE REALIZOJME PREMTIMET E NUK DO TE NGELIM NE KUADRIN E FJALEVE

Kryetari i Bashkisë z. V. Dako ju drejtua
pjesëmarrësve me emër, i njihte të gjithë dhe
dinte edhe ku banonin. Një puntori që kërkonte
një zgjidhje për problemet e tij Dako ju përgjigj
“më merr në telefon”. Doli se kryetari e ka vënë
numrin e tij në dispozicion të qytetarëve, të
kujtdo që ja kërkonte. Kur u pyet, ai puntor
tha se kishte folur dhe herë të tjera me kryetarin
duke shtuar se “ nga gjithë zyrtarët Vangjushi
është i vetmi që hap kurdoherë telefonin”.

 Nga zhvillimi i takimit

Keto takime na japin
mundesine per te kryer
nje detyrim qe ne kemi
ndaj qytetareve dhe

gjithe shoqerise civile.
Kjo do te na mbaje ne
gjithe kohen te lidhur
duke na kerkuar edhe
llogari per premtimet.
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( vijon nga faqja 3 )
 - Znj.M. REÇI : Problem edhe me

konkret per qytetaret dhe qe i preokupon
eshte dhe problemi i kodres se Currilave,
per çeshtjet e rreshqitjes se dheut dhe
problemet qe krijohen atje me
banesat,lokalet etj.Jemi ne prag te stines
se shirave,se shpejti dimri do na vije ne
dere dhe mund te perseriten prape te njejtat
situate te rreshqitjes, çfare mund te behet
ne kete rast?

- V. DAKO : Eshte e vertete qe sa here
kemi shira kemi rreshqitje.Nga viti 2007 e
deri me sot qe po flasim bashkia e Durresit
nuk ka dhene asnje leje ndertimi ne koder
Vile.Te gjitha ndertimet qe shikoni atje i
perkasin periudhave 1990-2007. Ne kemi
bere dhe nje studim ku ne koder Vile nuk
lejohen ndertimet.Per sa i perket masave
qe duhen marre per te ndalur rreshqitjet
kemi marre nje projekt qe nuk po e zbatojme
dot per arsye fnanciare.Projekti eshte i
thjeshte me disa tarraca e me teper me
mbjellje te pemeve ne kete zone.Shpresoj
qe ne vitin e ardhshem ne buxhet do

planifikojme diçka me shume per ate
zone.Pra ruajtja e asaj zone do te jete vetem
me mbjellje pemesh,pisha,shkurre etj sipas
projektit qe ne kemi bere, projekt qe e ben
nje studio e njohur ne fushen e mjedisit.

 - Znj.M. REÇI : Nje problem qe i
shqeteson banoret ne qytetin e Durresit
jane kanalizimet e problemi i ujrave te zeza
e sa me ne periferi te shkosh aq me teper
behet shqetesues. Ne te gjitha qendrat
urbane gjen ka probleme por çfare mund te
behet ose çfare eshte nisur te behet?

- V. DAKO : Ndermarrja e ujesjelles-
kanalizimit nuk eshte ne vartesi te
drejtperdrejte te bashkise Durresit,
fatkeqesisht eshte nje ndermarrje rajonale
e nuk ka kaluar akoma ne bashki dhe, si
rrjedhim ne nuk jemi pergjegjes te
drejteperdrejte per ujesjelles kanalizimet.

 Pavaresisht kesaj, ne si bashki, çdo
nderhyrje qe bejme ne rruge te reja apo ne
rikonstruksione rrugesh, ja nenshtrojme
dhe nje rikonstruksioni apo linje te re te ujit
te pijshem e kanalizimeve.Pra jua them me
pergjegjesi se tek çdo rruge e re apo
rikonstruksion, edhe per ujin e pijshem,
edhe per kanalizimet vihet dore ne
permiresimin e rrjetit. Ne kemi vepruar ose

TE GJITHE TE JEMI ME TE NDJESHEM NDAJ MJEDISIT

duke ndertuat nje rrjet te ri ose duke pastruar
atw rrjet ekzistues.

 Megjithate une mund tju them, dhe eshte
nje lajm i mire per qytetin e Durresit, se fale
financimit te Bankes se Keshillit te Europes
e Bankes Boterore ka perfunduar impianti i
perpunimit te ujrave te zeza e njekohesisht
ka filluar edhe nje linje nga Golemi deri ne

Durres qe do ti mbedhi gjithe ujerat e zeza e
do ti çoje ne kete impiant. Pasi te shkojne ne
kete impiant ujrat do te trajtohen e me pas
ato do te derdhen ne det te pastra.Eshte nje
teknologji bashkekohore europiane sepse
eshte nje nga kushtet e Keshillit te Europes
qe te mos derdhen ujrat e zeza ne det. Ky
projekt, sipas mendimit tim,do rrisi shume
cilesine e ujit ne zonen e plazhit qe eshte nje
gangrene e madhe per Durresin,per
turizmin,per shendetin e qytetareve.

 - Znj.M. REÇI: Nje pyetje e
drejteperdrejte eshte qe nga pervoja juaj do
ishte me mire te mirembaheshin,
rikonstruktoheshin apo te ndertoheshin te
reja?

- V. DAKO : Eshte mikse. Ka raste kur
sistemi funksionon mire e kerkon vetem nje
pastrim ose mirembahet dhe keshtu qe nuk
shpenzojme para per linjen e re. Ka raste kur
linjen e kemi te konsumuar,te amortizuar dhe
jane me tubacione te vogla pasi nuk jane
projektuar per kete numer te madh popullsie
qe eshte rritur. Atje duhet te shtojme linja te
reja ose te bejme linje tjeter paralele e kur nuk
funksionon fare ta prishim ate e bejme nje te
re.

 - Znj.M. REÇI : Ne fakt qe nga janari i
ketij viti,ndoshta dhe me perpara, shume
perfaqesues nga ne kane qene pjese e grupit
qe kane ndjekur mbledhjet e takimet e
bashkise me institucionet respektive
perkatese per hartimin e nje master plani te
ndertimit te parkut te mbetjeve urbane, asaj
qe eshte quajtur landfild. Per shume muaj, ne
keto takime, ne kemi pare si eshte diskutuar
per ndertimin e landfildit,koston e
tij,perfitimet e tij e vendndodhjen.Besoj nga
informacionet qe kam ky projekt ka shkuar

dhe ne konsulencen e te huajve. Jemi te
interesuar te dime cfare do te behet me kete
plan te perpunimit te mbetjeve urbane dhe te
ndertimit te landfilldit ne nje faze te
metejshme?

- V. DAKO : Eshte e vertete se ne
bashkepunim me Banken Boterore ka filluar
nje plan strategjik ose nje projekt per
menaxhimin e mbetjeve urbane.Ne radhe te
pare jemi duke percaktuar vendndodhjen e
landfildit.Mendohet qe landfildi te jete
rajonal,pra,mos te kapi vetem komunen e
Durresit por ky landfild ti sherbeje dhe
komunave perreth, pra Shijakut,Komunes
Rrushbull, Sukth e me radhe.Vendndodhja
eshte percaktuar ne nje zone afer Manzes.
Ka probleme sepse banoret e zones perreth
nuk jane dakord per ndertimin e landfildit ne
ate zone.

 Financimet per realizimin e ketij projekti
do te jepen nga Banka Boterore pasi nga
bashkia eshte e pamundur sepse eshte nje
investim i madh dhe ne nuk jemi ne gjendje
ta kryejme. Dhe kjo eshte nje nga pikat per te
hyre ne Europe, pra te trajtohen te gjithe
mbetjet urbane sipas normave te Komunitetit
Europian. Shpresojme qe ne vitin ne vazhdim
te gjejme nje zgjidhje perfundimtare qe te
ndertohet ky landfild. Çdo komuniteti nuk i
vjen mire kur i ndertohet nje fushe mbetjesh
sepse i prishin mjedisin asaj zone. Por une i
garantoj qe me teknollogjine e sotme keto
impiante te trajtimit te mbeturinave jane
shume moderne dhe nuk sjellin asnje
shqetesim per banoret. Eshte thjesht
psikologjike duke mos ditur dhe njohur
projektet ku keto trajtime behen siç duhet.
Te mos harrojme se edhe kosto do te na rritet
ne si bashki per te çcuar plehrat deri ne
Manze,pra kostoja e transportit qe nuk eshte
shume kompetitive por nuk ka zgjidhje tjeter.
Zgjidhja me e mire eshte atje ku e kane
percaktuar hartuesit e projektit. Shpresojme

qe do te gjejme nje rruge mirekuptimi me
qytetaret e Manzes dhe te fillojme nga puna
per ndertimin e tij gjate vitit te
ardhshem.Shpresojme ky nuk eshte nje

premtim por eshte nje projekt e nje objektiv i
yni ne bashkepunim me qytetaret, bashkine
e Manzes dhe Banken Boterore.

 - Znj.M. REÇI : Kemi qene deshmitare te
asfaltimit te rrugeve kryesore te qytetit tone
por dhe rrugeve dytesore te lagjeve. Desha
tju pyes ate qe eshte ngritur dhe nga te
pranishit ketu per çeshtjen e ndritcimit te
rrugevejo vetem kryesoret,qe jane,por dhe
ceshjet e ndritcimit te lagjeve, rrugeve
dytesore.Si eshte plani per zgjerimin ose
shtimin e siperfaqeve te ndriçuara?

- V. DAKO : Dua tju bej me dije se çdo
investim i bashkise eshte i shoqeruar me te
gjithe elementet e saj pra me
ndritcim,kanalizim,trotuare,vija te
bardha,asfaltim.Nqs ju shikoni nje rruge te
asfaltuar edhe ndriçimi eshte pjese e
investimit qe kemi bere.Por fatekeqesisht ne
disa lagje sepse keqeberes te ndryshem jane
ato qe vjedhin kabulla dhe lene nje lagje te
tere pa ndritcim per 100 m tel qe ata
vjedhin.Eshte nje situate e rende dhe njesoj
si me pusetat tek te cilat po futim nje
teknologji te re, ate te plastikes qe mos te
perdoret per tu shitur per skrap. Per ndriçimin
nuk i vendosnim dot lidhjet ne ajer do te

prishnim imazhin e qytetit.Kemi rritur
bashkepunimin me policine sepse ata mund
te jene realisht njerezit qe merren drejtperdrejt
me ta dhe kjo pune eshte nje dinamike e
vazhdueshme. Ketu eshte rasti te
permendimdhe bashkepunimin per
ndergjegjesimin e te gjitheve per ta
parandaluar si fenomen sepse ne dhe
qytetareve na bejne nje dem shume te madh

dhe nxjerrin gjithe investimin jashte
funksionit.

Znj.M. REÇI : Po ngreme problemin e
levizjes me biçikleta. Kemi pare dhe ne qytetin

Synojme qe te promovojme
transportin ekologjik urban me

autobuze elektrike

I mirëpres vërejtjet tuaja se
gjendja në Durrës nuk është e
gjitha rozë dhe ju na ndihmoni

në punën tonë.
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tone qe eshte nxitur kjo levizje me stacionin
e Ekovolis te cilin e promovuat dhe ju. Kjo
sjall patjeter levizjen e me pak makinave e si
rrjedhoje me pak zhurma,me pak ndotje te
mjedisit. Çfare mund te na thoni se çfare

eshte bere, çfare keni ne projekt dhe si duhet
qe qytetaret ta perkrahin gjeresisht kete
nisme ?

- V. DAKO : Ne synojme qe te
promovojme transportin ekologjik. Sot e
gjithe bota eshte e drejtuar rreth permiresimit
te mjedisit dhe ne po shohim mundesine te
promovojme e zhvillojme transporti ekologjik
dhe e kemi nje ide te transporti ekologjik
urban.Do te vendosim ne qytet autobuze te
cilet punojne me bateri, qe karikohen me

energji elektrike e jo me karburant. Eshte nje
nisme pozitive por edhe shume e
kushtueshme. Tani jemi ne fazen qe
ndermarrja jone e transportit nuk eshte ne
gjendje ta perballoje, pavaresisht se ato
makina e shlyejne veten per 10 vjet nga
pikepamja e naftes dhe ekologjia, pra do te
sjellin pasterti ne qytet. Por k y eshte nje
nga projektet tona qe mundet ta veme ne
zbatim ne vitin 2013. Duke synuar ne kete
transport ekologjik, ai qe mua me duket dhe
me i thjeshti, fale dhe nismes se Ekovolis, ne
krijuam stacionin e pare ne shetitoren
Taulantia ku qytetaret mund te marrin me
qera bicikleta e te levizin neper qytet. Ne
fund te kesaj jave ose ne fillimin e javes tjeter
do inagurojme stacionin e dyte te sheshi
Demokracia. i cili do sherbeje perseri per
qytetaret.

 Realisht na mungon nje piste per
biçikletat. Bashkia e Durresit ka fituar tre
projekte ne programin IPA, partnere ne
bashkepunim me disa qytete te vendeve qe
lag Adriatikun e Jonin pra me

Italine,Kroacine e Sllovenine, nje prej te
cileve eshte ai i pistave per bicikletat.

Mbasi te kemi kete projekt ne leter,qe do
jete nje projekt zbatimi,do shikojme
mundesine e financimit te ne vitet e
ardhshme qe qyteti te kete nje piste

perfundimtare bicikletash ashtu sic eshte ne
Europe. Jemi ne hapat e par ate ketyre ideve
e nismave.Nuk jane te reja per qytetaret por
ne ditet e sotme kane ngelur prapa per shkak
te fluksit shume te madh te automjeteve. Por

na ka munguar,te themi te drejten, edhe
tradita positive e vendeve si Hollanda apo
Danimar ku kane tradite dhe pervoje te
madhe.

 Ne na duhet te rifillojme duke pasur
parasysh dhe mundesit e vogla qe kemi,
duke filluar nga ato financiare, por dhe nga
ngushticat qe kemi ne rruget tona. Jemi duke
pare parelisht per zbatimin e ketj projekti
sepse mendojme te hapim vende per parkim,
te heqim makinat nga rruga e pastaj ti krijojme
mundesi bicikletave te levizin sepse ne mund
te bejme nje piste bicikletash ku aty levizin
makina por duke qene shume ngushte nuk
do te kemi mundesi aq sa duhet per parkim
dhe atehere projekti behet i
pazbatueshem.Po punojme me tre plane
njekohesisht : me Ravenen po punojme per
pisten e bicikletave, me nje kompani tjeter
po shohim mundesine e parkimit ne kete
qytet ku ti heqim makinat nga rruget kryesore
dhe keshtu me rradhe deri sa te arrijme aty
ku bota ka arritur realisht me para dhe ne
duhet te arrijme.

- Pyetje : Punimet te stacioni i trenit kanë
mbetur në vend dhe kjo ka kohë që mendoj
se po zvarritet. Si do të zgjidhet ?

- V. DAKO : Për këtë problem ne kemi
bërë edhe tenderimin por duhet dhe miratimi
i Këshillit Bashkiak që akoma nuk ka
miratuar fondet dhe kompania që është
përzgjedhur po punon ngadalë pikërisht për
mungesën e lëvrimit të fondeve. Sot është
mbledhja e këtij Këshilli dhe do të miratohet
buxheti sepse jemi në fund të vitit dhe
buxheti nuk është miratuar akoma. Besoj se
brenda maujit tetor aty do të mbyllen
punimet.

- Pyetje : Një problem që mendoj se duhet
zgjidhur është vendosja e tavolinave të
lokaleve edhe në trotuarët pranë bashkisë.
Ato pengojnë kalimin e këmbësorëve,

sidomos në boulevard dhe sidomos darkave
aq sa nuk mund të kalohet.

- V. DAKO : Në rrugën prapa Bashkisë
ne e kemi miratuar këtë gjë, kemi vendosur
dhe tabelat përkatëse që në orarin veror nga
ora 8 deri në 12 të darkës të mos lejohet

kalimi i makinave. Kjo për të krijuar edhe
imazhin se Durrësi është qytet turistik dhe
lokalet të tërheqin njerëz duke funksionuar
edhe si shëtitore. Këto ditë do të
ndryshojmë edhe orarin sipas stinës.

 Duhet kuptuar se Durrësi pa turizëm dhe
kushtet për ta zhvilluar atë nuk ka kuptim
dhe nuk do të ofrojë gjallërinë që i takon,
sidomos në periudhën e verës kur dhe
turizmi është më masiv. Por i mirëpres dhe
vërejtjet tuaja se gjendja në Durrës nuk
është e gjitha rozë dhe me vërejtjet tuaja na
ndihmoni në punën tonë.

- Pyetje : Jemi dëshmimtarë se gjatë
mandatit të kaluar, në drejtim të mjedisit
është bërë një punë e mirë dhe për këtë, në
emër të shoqatës së pensionistëve, ju
përgëzojmë. Çështja e një rruge dytësore,
nga ura e Dajlani për në qytet ka mbetur
pezull këtë e keni premtuar edhe gjatë
fushatës elektorale por nuk po shohim të
punohet apo të mbarojë. Si është ky
problem ?

- V. DAKO : Për rrugën që vjen nga ura
e Dajlanit e parallel me portin keni të drejtë
për vonesën. Kjo rrugë është nisur në një
fazë të parë, për gjysmën e saj, me një
investim nga Bashkia të cilin e kemi gati.
Por vonesa ka ardhur nga që Ndërmarrja e
Hekurudhave nuk na lejon të kryejmë
punimet sepse ka disa shina të vjetra që i
kanë në inventar e që duhet t’i heqin gjë që
nuk e kanë bërë deri më sot. Pas kësaj do të
marrim në dorëzim truallin për të ndërtuar.
Hekurudhat e kanë çuar kërkesën në
Ministrinë e Ekonomisë që është pronare
dhe presim një përgjigje.

 Por kjo vjen dhe si rezultat i luftës
politike që kemi patur që, fatkeqësisht e
vuajnë qytetarët. Menduam se këto
pengesa do të ishin sebepe vetëm për
fushatën elektorale por ato vazhdojnë
akoma. Kohët e fundit kemi marrë një
përgjigje disi positive. Shpresojmë që deri
në fund të vitit këtë herë ta mbajnë fjalën
dhe në janar ne jemi gati të fillojmë punimet
e asaj pjese dei te karburanti. Vitin tjetër do
të shikojmë mundësinë për pjesën tjetër.

- DISKUTIM nga shoqata e invalidëve.
 Në emër të shoqatës së invalidëve kam

mendimin se pas ndërtimeve mbeten shumë
punë pa mbaruar dhe fillojnë e prishin rrugët
për të bërë kanalizime e punime të tjera që
kanë mbetur pa mbaruar. Kjo sjell
shqetësime në mjedis dhe për banorët.
mendoj se Bashkia duhet të rritë kontrollin
ndaj këtyre ndërtuesve. Po pyes edhe a do
të ketë një mjedis të pastër e të caktuar vetëm
për pensionistët e invalidët ?Ne kemi
mendimin edhe për hapjen e banjave publike
që janë mbyllur sepse jo të gjithë qytetarët
duhet të hyjnë patjetër nëpër lokale sepse
kështu jemi të detyruar të bëjmë tani. Ato
mund të hapen me një pagesë të arsyeshme
për të nxjerrë edhe shpenzimet. Kjo do të

ndikonte shumë në pastërtinë e mjedisit në
qytet sepse të gjithë e dimë se çfarë ndodh
në ambjente të veçuara e pas pallateve ku
ndotin njerëzit edhe nga që nuk kanë ku të
shkojnë.

- Pyetje : Ju e keni gjykuar dhe jeni
shprehur kundër tec-it të porto Romanos.
Deshëm të dinim se çfarë të mirash e çfarë të
këqijash ka për qytetin e Durrësit ky ndërtim,
çfarë humbasim dhe çfarë fitojmë ?

- V. DAKO : Përsa i përket problemit të

ndërtimit të tec-it në Porto Romano ne kemi
ngritur që në fillim një komision qytetar për
të vlerësuar çdo gjë. Ky komision nuk pa
thjesht vetëm problemet që do të krijoheshin
për mjedisin. Është parë shumë më gjerë për
kushtet që do të kishte dhe përfitimet që do
të vinin prej tij. Sepse nganjëherë na bie të

zgjedhim të rrojmë 50 vjet e të pasur apo 80
vjet e më të varfër.

 Kush janë përfitimet e Durrësit, por dhe
të Shqipërisë ? U tha se do të punësohen
disa njerëz, rreth dyqint vetë, por me ndotjen
e ajrit do të shkatërronte turizmin që punëson
pesë mijë të tjerë. Përfitimi i vetëm ishte se

qeveria jonë do të blinte energji nga ky tec
me çmimin e kostos. Për çështjen është bërë
një analizë e thellë dhe nga kjo doli se dëmet
ishin më të mëdha se përfitimet. Duhet thënë
dhe diçka tjetër. Pothuaj në të gjithë botën,
që kanë dhe përvojën nuk po ndërtohen më
tec-e me qymyr. Edhe kompania Enel nuk
kishte pse të ndërtonte një tec me qymyr në
Durrës kur mund ta bënte këtë në Itali, me që
kishte përfitime por ka patur idenë që të
shfrytëzonte varfërinë tonë me kushte
lehtësuese. Por është më mirë të jemi pak të
varfër e t’ju lemë fëmijëve tanë një qytet e
një mjedis të shëndoshë.

( vijon ne faqen 6 )

Disa mungesa vine edhe si
rezultat i luftës politike që kemi
patur dhe fatkeqësisht i vuajnë

qytetarët T’ju lemë fëmijëve tanë një
qytet e një mjedis të

shëndoshë.
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( Vijon nga numri i kaluar )
6. PORTLAND, SHBA,
 Qyteti është i njohur për nismat e

gjelbëra dhe qëndrueshmërinë
mjedisore. Portland, që nga viti 2006,
vazhdon të zbatojë programin e tij të
energjisë diellore duke shtuar çdo vit
sipërfaqen e paneleve qoftë në banesat
qoftë për biznesin. Gtjithashtu, prej disa
vjetësh, nëpërmjet programit të

rivegjetacionit, një partneritet i pushtetit
lokal me pronarët privatë po punon, e
është drejt përfundimit, mbjelljen e gjithë
basenit lumor me pemë duke
përmirësuar cilësinë e ujit të lumenjve
dhe duke krijuar mbi 35 parqe publike.
Po ashtu me këtë projekt, veç mbjelljeve
për të ndalur erozionin e brigjeve, janë
shpërndarë në natyrë edhe kafshë të egra
të cilat i kanë munguar më parë zonës.

ZHVILLIMI I QENDRUESHEM

10 QYTETET ME TE GJELBER NE BOTE 2

( vijon nga faqja 5 )
- Vera nga komuniteti rom : Në

lagjen tonë te N. Tulla kemi problem
kanalizimet sepse ka raste që janë
përzier ujrat e bardha me ato të zezat.
Mbi urë janë më në rregull por në lagjen

poshtë kur bie shi ne përmbytemi e
nuk kemi as ku të kalojmë.Po ashtu
edhe plehrat që nxjerr tregu i madh i
fshatarëve i kemi deri tek dera.

- Banor i ish kënetës : Në zonën
e ish kënetës mungon impianti i ujrave
të zeza, është vetëm në një të tretën e
banesave. Si do të zgjidhet ky problem?

- V. DAKO : Eshtë e vërtetë që kjo
zonë ka probleme me ujrat e zeza dhe
kanalizimet. Impianti i ujrave të zeza
ka vetëm kolektorin kryesor. Te ky
kolektor do të lidhen të gjitha
kanalizimet dytësore që sistemi të jetë
i përfunduar.. Edhe në këtë zonë,
pavarësisht se do të ndërtohet ky
impiant kryesor, përsëri do të ketë
probleme e nuk do të jetë një zgjidhje
përfundimtare për arsye se kërkohen
investime të tjera që çdo shtëpi të lidhet
me kolektorin kryesor. Kjo është për
fazën e parë. Ndërsa në fazën e dytë,
me një investim 80 milion euro të
Bankës Botërore, që shpresojmë të nisë
në fundin e vitit të ardhshëm, do të
fillojë ndërtimi i një ujësjellësi dhe rrjeti
i kanalizimeve në qyetin e Durrësit.
Jemi akoma në tratativa për të, kemi
tre vjet që po punojmë për të, projektet

janë gati, BB ka bërë studimet e e ka
përzgjedhur vetë kompanidhe jemi në
fazën përfundimtare. Në fund të vitit
duhet të marrim miratimin për këtë
projekt kaq të madh dhe kur të vihet në
zbatim do të zgjidhë përfundimisht
problemin e ujit të pijshëm dhe do të

përmirësojë jashtë
mase problemin e
kanalizimeve.

 Nëpërmjet kësaj
dëshiroj t’i jap
përgjigje dhe Verës për
lagjen e NISH Tullës.
Aty ka patur
problem, pavarësisht
se ka përmirësim nga
viti i kaluar. Por
përmirësimi i gjthë

rrjetit të ujësjellës-kanalizimeve do të
sjellë pa dyshim përmirësim në çdo

zonë të qytetit të Durrësit edhe në zonat
më periferike. Kjo do të thotë se, kur të
arrijmë në NISH Tulla që është fundi i
qytetit, do të thotë se i kemi zgjidhur
të gjithë problemet.

 - Fali Ndreu, Organizata
“Natyra për Njeriun “ : Së pari kam
një problem që rrezikon edhe banorët.
E kam fjalën për kanalin e ujrave të
larta që fillon që tek spitali. Mendoj se
duhen marrë masa urgjente për sepse
nga vëzhgimi që kam bërë disa herë
rezulton tepër i bllokuar. Së dyti : në
qytet ka shumë kazanë të shpuar e të
dëmtuar dhe tashti me ardhjen e shirave
ato do të kullojnë nëpër rrugë duke
ndotur rrugët.

- V. DAKO : Për kanalin e ujrave të
larta, është e vërtetë se jashtë
funksionit.Pavarësisht se nuk është në
juridiksionintonë por të Ndërmarrjes

së Ujra-Kanalizimeve, ne, kemi biseduar
me prefektin që u tregua i gatshëm që
edhe me ndihmën për transport nga ana
e Bashkisë, me eskavatorë do të fillojë
pastrimi i tij këto ditë. E njohim
problemin e rrjedhjes së kazanëve dhe
kemi blerë 200 kazane të rinj dhe dy
makina të reja për këto kazanë me
teknologji të përparuar. Pas trajnimit
të punonjësve do të vihen në punë.

- Pyetje : Për lulishten ! Maji po
jepen leje për ndërtime. Përse të mos
mbahet si lulishte po do të ndërtohet ?
Dhe së dyti ngre problemin e plazhit
që nuk merret vesh i kujt është sepse
pronarët e lokaleve e hoteleve e kanë
pushtuar atë.

 - V. DAKO : Aty ka patur një lokal
por lulishte nuk ka qënë ndonjëherë,
vetëm emrin e kishte të tillë. Pavarësisht
kësaj tokat atje i janë kthyer privatëve

dhe një pjesë të madhe e ka marrë
komuniteti musliman të cilët do ta
menaxhojnë pronën.Kemi dhënë leje
ndërtimi për nja pallat vetëm gjashtë
katësh ku, tre kate qendër biznesi e tre

kate për banim. Mendoj se do të ishte
mirë të ishte park apo lulishte por
Bashkia nuk ka aq para sa të
dëmshpërblejë pronarët. me
përfundimin e ndërtimeve që do të jenë
cilësore edhe gjendja do të jetë më mirë
se sot edhe me hapësira publike.

 Sa për plazhin e pranojmë
dështimin për këtë vit dhe një nga arsyet
ishte se duke qënë një vit elektoral nuk
kontrollonim dot edhe operatorët.

 - Pyetje : Çfarë mendoni për ligjin
e importit të mbetjeve ku dhe Durrësi
është i lidhur ngushtë me të si port dhe
që do të bëhet rrugë kalim ?

- V. DAKO : Jam totalisht kundër
importit të plehrave. Megjithatë i gjithë
problemi është më tepër te
transparenca. Duhet patjetër që të kemi
një transparencë të plotë : përse do të
sillen plehrat, kush do t’i sjellë, kush
është përfitimi dhe kush do t’i
përpunojë ato.Sot ne nuk po trajtojmë
dot mbeturinat tona se nuk jemi në
gjendje. Nqëqoftë se do të ketë
transparencë për këto që thashë athere
mund të diskutojmë për to. E kuptojmë
se me një teknologji të përparuar edhe
nga plehrat mund të përfitohet, të
merret letra ose plastika, të kthesh
mbeturinat në plehra organike por
sidoqoftë, me çfarëdo teknologjie do të
ketë të paktën 10% mbetje.Shteti është
i joni e në qoftë se përfiton shteti,
përfitojnë edhe qytetarët. Por sa
përfiton edhe shteti nga ky import ?
Në qoftë se përfiton të ndërtojë një
çerdhe fëmijësh në vit kjo nuk ja vlen.
Në qoftë se ndërtohen 10 shkolla athere
ja vlen dhe kështu duhet parë e
diskutuar.

 Unë ju falenderoj dhe një herë për
këtë takim, ashtu siç falenderoj dhe
organizatorët por problemet nuk mund
t’i diskutojmë të gjitha sot. Kam qenë e
do të jem gjithmonë i hapur për takime
të tilla sepse nuk na lenë të ngelemi në
kuadrin e premtimeve. Problemet do
të ketë sepse Durrësi është një qytet

në zhvillim, një qytet industrial, qytet
port e turistik gjë që sjell edhe
kontradikta midis këtyre drejtimeve,
industria, porti, transporti e

turizmi.Prandaj duhet të gjejmë një rrugë
të mesme midis tyre.

 Nismat dhe oponenca qytetare janë
të domosdoshme.Jo vetëm për
projektet e mëdha por dhe për projekte
shumë të vogla e që lidhen me mjedisin.
Ju gjithmonë duhet të jeni më kërkues
sepse këtë e kërkon zhvillimi. Katër
vjet më parë kërkonit gjëra të tjera e sot
gjëra të tjera të reja. Të gjithë ne, unë si
kryetar, komuniteti e shoqëria civile
duhet të jemi gjithnjë e më të ndjeshëm
ndaj mjedisit si pasuri që na e kanë lënë
të parët e tja u lemë të pastër edhe
brezave të ardhshëm. Kjo është detyra

jonë. Nismat tuaja do të ishte mirë të
shfrytëzoheshin në radhë të parë për
të na kontrolluar ne të zgjedhurve në
punën tonë që të mos sillemi si
bajraktarë por si shërbyes. Duhet
patjetër që komuniteti e shoqëria civile
të jeni oponenca kryesore e jona.

 Edhe një herë faleminderit.

7. YOKOHAMA, JAPONI
 Qyteti port mbahet mend si i pari

qytet që bëri ndriçimin me gaz. Ka
realizuar furnizimin me ujë me metoda
moderne dhe miqësore me mjedisin për
një afat prej 100 vjetësh. Sistemi i
ujësjellësit përdor vetëm energji të marrë
nga panele diellore të instaluar në
impiantet e pastrimit të ujit dhe me
tepricat e ujit në rrjetin e ujësjellësit

prodhon hidroenergji. Ka realizuar
redukrimin e 15 mijë ton CO2 në vit e
ka objektiv t’i ulë këto emetime në 60%
nga viti 2050. Zhvillon çdo vit panairin
japonez të energjisë së ripërtëritëshme
me mbi 40 mijë pjesëmarrës. Gjithashtu
ka futur riciklimin në jetën e komunitetit
me ngritjen e një qendre komunitare, që
veç grumbullimit të diferencuar zhvillon
ligjërata për riciklimin në shkolla, në
tregjet e qytetit dhe banorët.

8. REYKJAVIK, ISLANDE
 Ky qytet verior është vazhdimisht

në krye të listës së qyteteve më të
gjelbër në botë dhe ka qenë kohët e
fundit i nominuar për Çmimin Evropian
2011 (Green Capital). Me 24% e
energjisë së i siguron nga pesë burime
të mëdha të energjisë gjeotermale dhe
75,4% e energjisë elektrike nga
hidrocentralet dhe vetëm 0,1% nga
lëndët djegëse fosile, Islanda është një
nga vendet më efikase të energjisë në
botë. Është vlerësuar që nga 2050
Islanda do të bëhet një ekonomi e bazuar
në hidrogjen. Ka tashmë tre qytete
tërësisht me energji nga hidrogjeni.

 Reykjaviku po zhvillon planin e
shtimit të korsive të biçikletave,
shfrytëzimit të energjisë gjeotermale për
ujë të ngrohtë në shtëpi e biznes por
dhe nën trotuare për të çliruar gjatë
dimirit korsitë nga dëbora e akulli si
dhe në pishinat publike. Qyteti është
gjithashtu inkurajues me financime për
blerjen e makinave elektrike stacionet
për furnizimin e të cilave janë vendosur
në të gjithë qytetin.

 9. VANKUVER, KANADA
 Kanadezët ambiciozë të këtij

qyteti kanë vendosur për t’u bërë qyteti
më i gjelbër në botë në 2020. Në
Vankuver po zhvillohen tre projekte:
kodi i gjelbër i detyrueshëm për
ndërtimet, projektet e ripërtëritshme
të rrjetit të energjisë dhe një program të
ri të grumbullimit, trajtimit e riciklimit
të mbetjeve urbane.

 Qyteti ka raportin më të lartë të
energjisë së pastër në PBB ( prodhimi

i brendshëm bruto ) në Kanada.Kryetari
i bashkisë ka promovuar, prej disa
vjetësh, dyfishimin e vendeve të gjelbra
të punës, transportin ekologjikisht

miqësor si alternativë kryesore në atë
publik, korsitë e shumta të biçikletave
dhe rrugët vetëm për këmbësorë si dhe
mbjelljen e 150 mijë pemëve të reja dhe
riciklimin e mbetjeve në të paktën 50
% të tyre.

10. ZERMAT, ZVICER
 Si një destinacion për njerëzit që

zhvillojnë sportet e dëborës e ato
malore, Zermatt ka është një shembull
i mirë i asaj që një zonë e njohur
turistike mund dhe duhet të bëjë për
të mbrojtur mjedisin e tij natyror.
Qyteti kur kuptoi se nuk do të ishte
në gjendje për të akomoduar trafikun
rrugor në rritje,që sillte dhe ndotje, i

ktheu rrugët për këmbësorë dhe lëvizja
bëhet vetëm me karroca me kuaj. Kjo
solli dhe shtimin e turistëve.

 Një sërë restorantesh kanë

siguruar, për mbrojtjen e mjedisit,
energji të ripërtëritëshme dhe quhen
edhe restorante diellore. Njeri prej
tyre, Matterhorn, ka fituar edhe
çmimin zviceran dhe europian për
energjinë diellore. Aty çdo gjë, ngrohja,
ventilimi e gatimi, bëhen duke përdorur
sistemin fotovoltaik në fasadën e
ndërtesës.

 Si qendër turistike shumë, 75% e
rajonit të komunës Zermatt është
shpallur rezervat natyror me rëndësi
ndërkombëtare dhe kombëtare.
Studimet janë tani duke u zhvilluar për
të gjetur mënyra të reja për përdorimin
e plotë të energjisë së qëndrueshëme.

A.D.

NA KONTROLLONI NE TE ZGJEDHURVE SE NUK JEMI BAJRAKTARE POR SHERBYESIT TUAJ

Nismat tuaja do të ishte mirë të shfrytëzoheshin
në radhë të parë për të na kontrolluar ne të

zgjedhurve në punën tonë që të mos sillemi si
bajraktarë por si shërbyes.

Të gjithë ne, unë si kryetar, komuniteti e shoqëria
civile duhet të jemi gjithnjë e më të ndjeshëm ndaj
mjedisit si pasuri që na e kanë lënë të parët e tja

u lemë të pastër edhe brezave të ardhshëm.
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Nga Agim DALIPI

 Procesi i zhvillimit të qyteteve
të qëndrueshme është një problem
sa krijimtarije aq edhe kërkesave për

ndryshim e në të njëjtën kohë edhe
çështje e metodave politike të
drejtimit e menaxhimit. Kjo përfshin
ndërhyrjen e autoriteteve me qëllim
rritjen dhe rinovimin e mendimit,
aftësive dhe marrëdhënieve
institucionale dhe organizative.

 Koncepti i qëndrueshmërisë
është dinamik dhe evolutiv, ai
transformohet me kalimin e kohës,
si njohje më e mirë e më e plotë e
mjedisit lokal, por edhe nevojave
të mjedisit global. Por çfarë kërkon
qëndrueshmëria urbane nga
drejtuesit e pushtetit vendor ?

 MJETET E PUSHTETIT
VENDOR

 1. Instrumentet kryesore
 Këto përfshijnë së pari

edukimin dhe trajnimin e të gjithë
stafit të qeverisjes lokale për të
rritur njohuritë e tyre, aftësitë dhe
besimin për aspektin e mjedisit të
biznesit gjë që mund të kërkojë
edhe riorganizim të strukturave të
brendshëme të komuniteteve lokale
për të nxitur një qasje
ndërdisiplinore dhe të integruar për
çështjet e mjedisit.

 Së dyti kërkon ndërtimin e
partneriteteve për mobilizimin e
burimeve dhe angazhimit të të
gjitha palëve të interesuara për të
siguruar përfundime të përbashkëta
të zgjidhjeve ku duhet të dominojë
konsultimi dhe pjesëmarrja e
komunitetit në vendimmarrje por
dhe rritjen e vetëdijes komunitare
për konceptet të qëndrueshmërisë.

2. Mjetet për zhvillimin dhe
zbatimin e politikave lokale
mjedisore

 Këto mjete u mundësojnë
autoriteteve lokale të caktojnë
objektivat e përgjithshme e ndër to
bëjnë pjesë dokumentet komunale
për mjedisin me qëllim arritjen e një
vizioni për të krijuar një program që
të legjitimojë politikën e tyre, rritjen
e pjesëmarrjes publike dhe të
sigurojë kritere për vlerësimin e
ndikimit të masave në mjedisi. Këtu
hyjnë strategjitë dhe planet e
veprimit në lidhje me masat për
zbatimin dhe monitorimin (kur
bëhet, si dhe nga kush) si dhe
projekt buxhetet mjedisore për të
ndihmuar komunitetet lokale në
menaxhimin e mjedisit nëpërmjet
teknikave të kontabilitetit financiar

 PUSHTETI VENDOR DHE ZHVILLIMI I QENDRUESHEM
dhe të menaxhimit fiskal. Një
rëndësi të veçantë do të ketë
vlerësimi i efektet mjedisore të një
aktiviteti apo propozimeve të reja

të zhvillimit por duke u bazuar në
vlerësimin strategjik mjedisor për të
parandaluar ndikimet ekologjike të
një zgjedhjeje politike në proceset
e zhvillimit ekonomik.

 3. “Gjelbërimi” i tregut
 Kjo kërkon zbatimin e

mekanizmave të tregut për zhvillimit
të qëndrueshëm dhe përdorim të
tyre nga ana e autoriteteve lokale
por që ndryshojnë nga një qytet
në tjetrin. Mjetet në fjalë janë taksat,
taksat lokale dhe tatimet mbi
aktivitetet që ndikojnë mbi mjedisin.
Por këto duhen të jenë sa më të ulta
(“programimi me kosto më të ulët”)

për të eliminuar kontradiktat në mes
të ekonomive e biznesit dhe
përfitimit të tyre por dhe në gjendje
të mbulojnë kërkesat financiare dhe
efektivitetin e shpenzimeve të
duhura për mjedisin. Këtu duhet
nënvizuar, si një faktor nxitës në
komunitet e biznes, edhe përfshirja
e kritereve mjedisore në blerjen dhe
prokurimin nga autoritetet lokale
duke mbështetur prodhuesit,
prodhimet dhe shërbimet që janë
miqësore për mjedisin.

4. Menaxhimi i Sistemeve të
Informacionit

Sistemet e informacionit mbi
mjedisin janë mundësinë e qasjes
në të dhënat mjedisore. Këto duhet
të jenë të qëndrueshme dhe të
krahasueshme dhe ti shërbejnë
qëllimeve. Të gjitha grupet e
interesit duhet të marrin pjesë në
mbledhjen e pubilikimin e të
dhënave por dhe të kenë mundësi
të barabarta përsa i përket
përdorimit të këtyre të dhënave.

5. Monitorimi i impaktit të
qëndrueshmërisë

 Treguesit e qëndrueshmërisë
janë të matshëm dhe përcaktojnë
karakteristikat urbane që tregojnë
nëse një qytet është duke përparuar
në drejtim të zhvillimit të
qëndrueshëm. Zgjedhja e
treguesve duhet të ketë dy anë, ato
teknike, ku objektivat kanë kufijtë e
tyre fizikë për tu reazlizuar dhe ato
politike të përcaktuara në
strategjinë lokale të zhvillimit.
Duhet patur parasysh se, këta
tregues, kërkojnë përdorimin e një
sistemi mbikqyrjeje, si teknik ashtu
edhe politik në zbatim të planeve të
miratuara. Raportet mjedisore
duhet të realizohen rregullisht, jo
vetëm për të njohur gjendjen
aktuale por sdhe për të bërë të
mundur marrjen e masave për të
ardhmen. Midis sistemeve të tjera
të mbikqyrjes duhet të jetë kryesor
edhe ai i buxhetit mjedisor që do të
përcaktojë marrjen e vendimeve të
novojshme në drejtim të shëndetit,
shërbimeve sociale dhe zhvillimit në
komunitet. Sepse, në fund të fundit,
është opinioni publik ai që do të
përcaktojë nëse e jo zhvillimi i
qëndrueshëm është bërë apo jo
realitet.

FUSHAT E VEPRIMTARISE
1. Burimet natyrore, energjia dhe

mbetjet
 Qendra e banuar nuk është një

njësi ku burimet natyrore përdoren
ekonomikisht dhe i gjithë materiali i

pakonsumuar mund të ripërdoret,
të riciklohet ose të riintegrohet në
qarkullim. Diferenca ndërmjet
këtyre dy sistemeve tregon atë që
mjedisi urban varet nga importi i
burimeve që i nevojiten për jetesë,
energji etj.. dhe eksporti i mbetjeve
në një zonë jashtë tij. Qyteti,kur
merr furnizimet dhe energjinë nga
zonat përreth dhe evakuon aty
mbetjet e veta, ka ndërhyrë në
burimet, ndotjen, degradimin e
mjedisit dhe gjithë pasojat sociale,
ekonomike dhe ekologjike që prekin
vetë atë dhe këto zona.

 Për këto arsye qyteti duhet të
verë në funksionim uljen sa më tepër
të këtij cikli duke reduktuar
konsumin e këtyre burimeve,
sidomos të atyre që nuk rinovohen,
të pakësojë prodhimin e mbetjeve
duke ripërdorur ose ricikluar çdo gjë
që mundet, të ulë ndotjen e ajrit,
ujit e tokës dhe të rritë zonat
natyrore dhe diversitetin biologjik
të mjedisit urban.

2. Zhvillimi ekonomik e social
 Duhet kuptuar më gjerë se

qytetet kanë një rol esencial edhe
në ekonominë rajonale e deri na atë
botërore. Lëvizjet demografike dhe
ristrukturimi ekonomik kanë
ndikuar gjerësisht edhe në Europë
dhe këtu mjafton shembulli që mbi
një milionë bashkëatdhetarë jetojnë
e punojnë në Greqi e Itali duke
ndikuar në mënyrë të
konsiderueshme në ekonominë,
strukturat sociale dhe mjedisin e
këtyre vendeve. Po kështu kato
ndikime kanë ndodhur edhe në
qytetet tona për të njëjtat arsye të
lëvizjeve të popullsisë nga zonat
periferike e rurale drejt qyteteve
tona. Pra zhvillimi i qëndrueshëm i
tyre është i lidhur plotësisht me
grupet sociale që popullojnë
qytetet.

 Veç kësaj, menaxhimi politik nga

pushteti vendor, si dhe nga ai
qendror, duhet të marrë parasysh
edhe mirëqënien dhe kushtet në të
cilat do t’ju lemë vendin gjeneratave
të ardhëshme. Këtu hyjnë aksesi në
shërbimet bazë dhe infrastrukturë,
arsimi dhe kushtet shëndetësore,
strehimi dhe punësimi që janë
thelbësore për mirëqënien e
popullsisë, barazinë dhe integrimin
social sepse, si dhe faktorët fizikë
të mjedisit urban, edhe këto
inflencojnë njëlloj në zhvillimin e
qëndrueshëm pa harruar as
menaxhimi i territorit dhe sitemi i
transportit.

 3. Aksesi
 Aksesibiliteti i një qyteti

presupozon një sërë masash që
duhet të marrin në konsideratë

mjedisin (ndotjen e ajrit, konsumin
e energjisë etj.. ) ; shëndetin (efektet
e ndotjes atmosferike, zhurmat,
trafikun rrugor) ; jetën sociale
(shërbimet etj..) ; transportin
(dëndësinë e lëvizjes, sigurinë e
këmbësorëve e çiklistëve etj ) dhe
ekonominë, sidomos kostot sociale
dhe financiare që, në vendet e BE-

së i kalojnë 5% të PPB-së.
4. Planifikimi hapësinor
 Sistemi i planifikimit hapësinor

është thelbësor për zhvillimin
ekologjik duke ditur diversitetin e
vështirësive lokale. Kjo kërkon
aplikimin e parimeve dhe
mekanizmave për të rritur së pari
shkallën e ndërgjegjësimit dhe
futjen e problemeve mjedisore në
në politikën dhe veprimtarinë
praktike të administratës vendore.
Një shembëll i qartë është kodi i
gjelbër i ndërtimeve.

5. Rinovimi urban
 Ristrukturimi i industrisë dhe

ndërmarrjeve të mëdha qytetëse që
ka ndidhur edhe tek ne le pas
hapësira që mund e duhen
shfrytëzuar për të ulur presionin mbi
zonat urbane por dhe ato rurale. Ato
duhen pastruar apo dekontaminuar
dhe, me një logjikë të fortë

financiare, t’i kthehen popullsisë si
zona të gjelbra, ndërtime sociale por
dhe duke i rishfrytëzuar nga biznesi
brenda standarteve të sotme të
qëndrueshme. Kjo do të shpëtonte
shumë zona rurale që janë zënë në
sasi të madhe nga ndërtime,
sipërmarrje e rrugë

6. Trashëgimia kulturore e
turizmi

 Trashëgimia kulturore është një
pjesë e mirë e identitetit të një qyteti
ashtu siç është turizmi një pjesë e
veprimtarisë që sjell edhe përfitime
ekonomike. Dhe këto janë të lidhura
sëbashku duke ndikuar tek njera
yjetra.

Por duhet mbajtur parasysh që
që veprimtaritë rekreative e
turistike, sado të favorshme në

ekonomi, kanë dhe efektin negative
në morfologjinë urbane e duhet që
ky sektor jetik të jetë edhe
ekologjik, gje që lidhet dhe me
planifikimin hapësinor. Pra, edhe
veprimtaria ekonomike e lidhur me
turizmin,duhet të kontribuojë në
mbrojtjen, mirëmbajtjen dhe
rivlerësimin e mjedisit urban.
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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 - Ermelinda MAHMUTAJ
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
Shoqata Mjedisi Ekologjik dhe Turistik Lura, - 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 Mjekesisë
dhe Mjedisit “Fillonid Durrachieni” – Flamur TARTARI
Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit DERVISHI

Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë NIKA
Shoqata “PASS”, Majlinda LlESHI
Shoqata “Nënujsat” Ened MATO
Shoqata “Vazhdon” Gazmend KODUZI
Shoqata “EKOLOGJISTI “- Durres, Bashkim SHYLE.
EKOMJEDISI, Durres, Presidente Magdalena 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, 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

Ky numër i gazetës është financuar nga
“Austrian Development Cooperation Europe”

në kuadër të projektit:
“Greening Local Election 2011”

Në takimin e Abu Dabit është
miratuar raporti i OKB, përgatitur
nga Paneli Ndërqeveritar i
Kombeve të Bashkuara mbi
Ndryshimet Klimatike (IPCC), i cili

parashikon që energjitë e
rinovueshme si ajo diellore, e eres
apo nga uji, përmes politikave të
duhura, mund të çojnë në

 Një udhëheqës ambjentalist i
komunitetit dhe president i
shoqatës të fermerëve të vegjël
në rajonin e Amazonës, Adelino
Ramos, është vrarë si rrjedhojë e
konflikteve për tokën dhe
burimeve natyrore në zonë. Dhe
më parë Ramos i kishte mbijetuar
një masakre ku u vranë 13

persona dhe kishte marrë shpesh
kërcënime për vdekje. Vdekja e
tij erdhi dy ditë pas vrasjes së dy
ambjentalistëve të tjerë, J. C.
Ribeiro da Silva dhe gruas së tij,
të njohur si mbrojtës të vendosur
të pyjeve të Amazonës nga
prerjet.

 Dhjetëra njerëz vriten çdo vit

SEMINAR MESDHETAR
PER MBETJET URBANE

Për rritjen e kapaciteteve dhe
shkëmbimin e përvojave në

menaxhimin e integruar e të
qëndrueshëm të mbetjeve urbane,
për rajonin e Mesdheut, është
organizuar e zhvilluar nga BE në
Qipro një seminar me 11 vende.

OKB PER BURIMET E RINOVUESHME
plotësimin e rreth 80 përqind të
kërkesave botërore deri në vitin
2050.

 Raporti thekson se kalimi te
energjitie e pastra do të ndihmojë

në reduktimin e shkarkimeve të
gazrave serrë, të cilat kanë
rriturndikimin në ndryshimet
klimatike, përfshire përmbytjet,

thatësirat, valët e të nxehtit dhe
nivelet në rritje të detit.

 Delegatët në deklaratën
përfundimtare në fund të takimit
theksuan : “Gati 80 përqind e
furnizimit botëror me energji
mund të arrihet përmes burimeve
të rinovueshme nëse mbështetet
nga politika të drejta publike.

 Ne vitin 2008, prodhimi i
energjisë së ripërtëritshme ka
qenë rreth 12.9 perqind e
furnizimit primar global me
energji, dominuar nga bioenergjia
si dru zjarri në vëndet në zhvillim,
e ndjekur nga energjia e burimeve
ujore, të eres, gjeotermike,
oqeanike dhe diellore.

 Raporti i miratuar përputhet
gjerësisht me studimin e
përgatitur nga shkencëtarët por,
sipas grupit ambjentalist
Greenpeace, disa gjetje janë lënë
mënjanë për shkak të
kundërshtive nga Arabia
Saudite, vend me peshe në OPEC
dhe nga Brazili.

Seminari kishte qëllim konsolidimin
e ekspertizës, të paraqiste sfidat
dhe përvojat në lidhje me praktikat
më të mira në disa drejtime :

shoqërore, mjedisore, operative,
institucionale, financiare dhe
legjislative.

 Në fokus të kësaj veprimtarie
ishin autoritetet lokale dhe OJQ-të

dhe roli i tyre në marrjen e
vendimeve të rëndësishme për
temën e menaxhimit të integruar
dhe të qëndrueshëm të
mbeturinave urbane. Trajnimi u
organizua nga Shoqata e Qyteteve
dhe Rajoneve për riciklimin dhe
Menaxhimin e Burimeve të
Qëndrueshëm (ACR +).

KRIJOHET RRJETI
QYTETAR I MAKINAVE

ELEKTRIKE
 Në Paris, pas krijimit të rrjetit

VELIB të biçikletave me qera, në
Paris është ngritur edhe rrjeti
AUTOLIB, një rrjet me makina
ekoleogjike që punojnë me bateri
elektrike. Këto mjete, të quajtura
dhe Bluecar, janë dhe inteligjente,
të paisura me një kompjuter që
tregon stacionet e lira të parkimit

VRITEN MBROJTESIT E PYJEVE TE AMAZONES
në konfliktet e tokës në Brazil
edhe si rrjedhojë e rinovimit të
ligjit mbi përdorimin e tokës që
është kritikuar si i dëmshëm për
bujqësinë dhe sidomos në
mbrojtjen e Amazonëa dhe pyjeve
të shiut që, vitet e fundit kanë
pësuar shpyllëzime të mëdha por
dhe reagim të lartë nga komuniteti
dhe ambjentalistët. Këte e
pranojnë, veç ambjentalistëve,
edhe zyrtarët që theksojnë se,
pavarësisht angazhimeve, pyjet
po pësojnë një rritje të lartë në
shpyllëzimet dhe, me ligjin e ri,
humbasin shpresat sepse, ky ligj,
ka siguruar amnistinë për
shumicën e atyre që janë
përgjegjës për prerjet e
paligjëshme.

 Në Amazonë rrojnë gati
gjysma e 10 milionë specieve
bimore, të kafshëve e insekteve
që ka bota në pyjet tropikale dhe
lumi ka një të pestën e ujit të ëmbël
të planetit. Pyjet e saj
“prodhojnë” njëzet përqint të
oksigjenit botëror.

dhe sistem satelitor.
 Këto makina karikojnë bateritë

në çdo stacion shërbimi dhe me

to mund të përshkruhet një rrugë
deri në 250 kilometra me një karikim
me një shpejtësi prej 130 km në
orë. Bateritë janë të tipit LMP (li-
tium-metall-polimer) dhe pro-
dhuesit shprehen se janë pesë
herë më të efektshme nga bateritë

Shkurt nga bota
e zakonshme.

 «Për ne”, shprehen drejtuesit
e AUTOLIB,” nuk është vetëm një
sfidë ekonomike apo industriale.

Është një veprimtari që bëhet në
të mirë të të ardhmes së qytetarëve
për një mënyrë të re jetese.
Objektivi është të arrijmë një
reduktim prej 50% të makinave me
benzinë në Paris, brenda vitit 2030”.

Shkurt nga bota


