
Qëndra Rajonale e Mjedisit dhe Minis-
tria e Mjedisit, Pyjeve dhe Adminis-
trimit të Ujërave organizuan në datën 
21.12.2012, një takim me temë 
“Ndryshimet Klimatike dhe Menaxhimi 

i Integruar i Mbetjeve”. MMPAU me 
financimin e KfW-së ka ndermarë hapa 
për grumbullimin e diferencuar të 
mbetjeve  Znj Karalliu deklaroi që deri 
në fund të vitit 2015 në të gjithë 
Shqipërinë mbetjet do të ndahen në tri 
kosha. Kjo nismë parashikon që në 
2015-ën 25% e mbetjeve do të riciklo-
hen dhe deri në 2020-ën do të riciklo-
hen 55% e mbetjeve në të gjithë 
vendin. një model shumë i mirë për të 
gjithë Bashkitë dhe Komunat në 
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Në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për 
Veprimtaritë Prodhuese, Tregëtinë dhe 
Mjedisin, ku po debatohet buxheti i vitit 
2013, z. Ernest Noka, zëvendësministër i 
punëve publike dhe transportit, në përgjigje të 
pyetjeve të shtruara nga deputetët, parashtroi 
situatën aktuale të lendfilleve dhe 
pritshmëritë për vitin 2013.  

Lexo fq.3  

Fëmijë të shkollës “Marigo Posjo”, Vlorë, të shoqëruar nga 
zëvendësdrejtoresha e shkollës, Silvana Jaupaj, vizituan 
fabrikën e riciklimit të mbetjeve plasike në Fier. 
Riciklimi i plastikës mbron shëndetin e fëmijëve dhe të 
rriturve nga dëmet që shkaktojnë mbetjet plastike të 
shpërndara në natyrë. Me çmimet në rritje të lëndëve të para 
nga prodhohet plastika ka kërkesë në rritje të industrisë së 
prodhimit të produkteve plastike për plastikë të ricikluar. 
Pra tashmë komunitetet kanë dhe një stimul ekonomik për të 
kryer riciklimin e plastikës.  
Së fundmi bashkia e Fierit ka plane për të ndërtuar një 
fabrikë përpunimi të mbetjeve të gjithë rajonit, në të cilën do 
të përpunohen edhe plastikat. Këtu plastikat do të digjen në 
temperaturë të lartë, nuk do të riciklohen për prodhim 
plastikash. E ardhmja e fabrikës së riciklimit të plastikës në 
Fier mund të rrezikohet nëse zgjidhet kjo mënyrë e 
përpunimit të tyre.  
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Nga Dorina Idrizi 

Qëndra Rajonale e Mjedisit dhe Ministria e 

Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të 

Ujërave organizuan në datën 21.12.2012, një 

takim me temë “Ndryshimet Klimatike dhe 

Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve”. Ky takim 

kishte qëllim të diskutonte rezultatet e kon-

ferencës për “Ndryshimet Klimatike” që u 

mbajt nga Kombet e Bashkuara në Doha të 

Katarit së bashku me strategjitë e reja politike 

dhe praktike për grumbullimin e diferencuar 

të mbetjeve urbane. Në këtë aktivitet ishin të 

pranishëm përfaqësues nga institucionet 

përgjegjëse për të dyja problematikat dhe 

përfaqësues nga OJF-të mjedisore mbarë 

kombëtare. Përfaqësuesja e MMPAU  znj. 

Laureta Dibra fillimisht prezantoi politikat që 

ministria po ndërmerr për të minimizuar 

gazet serë dhe lidhjet që kanë këto të fundit 

me mbetjet urbane. Më pas ajo vijoi me sfidat 

që parashtrohen për përmbushjen e ligjeve 

dhe konventave e marrëveshjeve që Shqipëria 

është palë. Në vazhdimësi fjalën e mori znj. 

Lediona Karalliu ku foli për hapat e para që 

po ndërmerr MMPAU me financimin e KfW-

së për grumbullimin e diferencuar të mbet-

jeve dhe lendfillet e reja që do të ndërtohen 

në Vlorë, Fier, Elbasan etj. Znj Karalliu 

deklaroi që deri në fund të vitit 2015 në të 

gjithë Shqipërinë mbetjet do të ndahen në tri 

kosha. Kjo nismë parashikon që në 2015-ën 

25% e mbetjeve do të riciklohen dhe deri në 

2020-ën do të riciklohen 55% e mbetjeve në 

të gjithë vendin. Përfaqësuesja e Institutit të 

Kërkimeve Urbane znj. Zana Vokopola na 

tregoi eksperiencën me të gjithë hapat që u 

ndoqën për të grumbulluar në mënyrë të 

diferencuar  mbetjet në qytetin e Lezhës. Ky 

shembull mund të shërbejë si një model 

shumë i mirë për të gjithë Bashkitë dhe 

Komunat në Shqipëri ushpreh znj.Vokopola. 

Një tjetër përfaqësues i MMPAU z. Pëllumb 

Abeshi prezantoi raportin e II-të të Perfor-

mancës Mjedisore të hartuar nga UNECE. 

Raporti përmban 7 çështje të rëndësishme 

dhe të shtjelluara mirë për gjëndjen e mjedisit 

në Shqipëri  gjatë viteve 2000-2010. Ky 

aktivitet përfundoi me zërin e diskutimeve të 

palëve të interesuara. Pjesëmarrësit ngritën 

pyetje për problematika që prekin ata në 

mënyrë të drejtpërdrejtë si psh fati i mbetjeve 

spitalore në qytetin e Elbasanit. Përveç 

dëmeve shëndetësore dhe ekonomike që u ka 

shkaktuar shkarkimi i gazrave në atmosferë 

nga metalurgjiku i Elbasanit, tani u shtohet 

dhe djegia e mbetjeve spitalore. Drejtori i 

Drejtorisë së Pyjeve të Pogradecit trajtoi 

problemin shqetësues të prerjes së pyjeve. 

Ministria nuk po i kushton vëmëndjen e 

duhur mushkërisë së vendit tonë duke e lënë 

në harresë të plotë – u shpreh ai. Drejtori 

ekzekutiv i Grupimit Ekolëvizja z. Xhemal 

Mato filloi diskutimin e tij me sugjerimin që 

MMPAU duhet të ngrejë zërin në qeveri për 

të marrë një sasi më të madhe fondesh. Prob-

lemet e sipërpërmëndura nuk mund të zgjid-

hen vetëm me zërin e shoqërisë civile – tha z. 

Mato. Një tjetër çështje që ai diskutoi ishte që 

të mbështetet më shumë prodhimi i energjisë 

nga burimet e rinovueshme. Me këtë ai 

sugjeroi mbështetje më të madhe për ndër-

timin e parqeve eolike dhe më pak projekte të 

reja për hidrocentrale. Gjithashtu duhet 

kushtuar vëmëndje më e madhe për efiçencën 

e energjisë që të minimizojmë sa më shumë 

të jetë e mundur impaktet negative në mjedis 

për përfitimin e saj – u shpreh z. Mato. 

Takimi u mbyll me këto diskutime duke 

shpresuar që MMPAU do ti marrë në konsid-

eratë sugjerimet e bëra. 

NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE MENAXHIMI I INTEGRUAR I MBETJEVE 

 Alminda MEMA, Qëndra e 
Informacionit Aarhus Shkodër 
 Qëndra e Informacionit Aarhus 
Shkodër, në bashkëpunim të 
ngushtë me shoqatat SHIS 
(Shoqata Internacionale për 
Solidaritetin) dhe SOS Fshatrat e 
fëmijëve organizuan një ekspozitë 
me tematikë mjedisore . Ekspozita 
u realizua në sajë të punës dhe 
përkushtimit të nxënësve të 
shkollave Mati Logoreci, Branko 
Kadija, Jordan Misja, Ali Laçej 
dhe Ndoc Mazi të cilët sollën 
krijime shumë të realizuara me 
materiale të riciklueshme dhe me 
mesazhe shumë domethënëse për 
mjedisin. 
  Vlen të theksohet fakti që këta 
fëmijë janë përzgjedhur për këtë 
ekspozitë, pikërisht, për faktin që 
ata banojnë në zona me problem-
atika të ndryshme mjedisore ku 
vërehen ndotje të theksuara të ajrit, 
kushte jo të mira higjieno-sanitare, 
infrastrukturë e dëmtuar, ndotje 
akustike etj. Synimi i saj nuk ishte 
që të organizonim një ekspozitë në 
vetvete dhe me pjesëmarrjen e 

fëmijëve të cilët e njohin, tashmë, 
domethënien e mjedisit të pastër 
por, të preknim, qëllimisht, këtë 
shtresë të shoqërisë e cila ka nevojë 
për të bërë rrugë drejt ndërgjeg-
jësimit mjedisor dhe me anë të 
punimeve dhe insvestimit në kohë 
për t’i realizuar ata, këta fëmijë të 
sensibilizohen, në mënyrë indirekte 
për mbrojtjen dhe ruajtjen e 
mjedisit të tyre dhe për t’i infor-
muar në lidhje me rëndësinë që ka 
ai në shëndetin e të gjithë sho-
qërisë. 
  Një punë paraprake është reali-
zuar nga AIC Shkodër me anë të 
ndërhyrjeve në shkolla për t’i in-
formuar këta fëmijë për të drejtat e 
tyre mjedisore sipas Konventës së 
Aarhusit por edhe për të përcjellur 
tek ata mesazhe të rëndësishëm për 
ruajtjen e mjedisit dhe mënyrën 
sesi ata mund të jenë aktorë kyç 
për arritjen e këtij qëllimi. Puna ka 
vijuar me mbështetjen e vazhdue-
shme të animatorëve të shoqatave 
SHIS dhe SOS Fshatrat e Fëmijëve 
të cilët i kanë ndihmuar me përku-
jdesje fëmijët në realizimin e kri-

jimtarive të tyre. 
  Në këtë ekspozitë, përveç 
“artistëve të gjelbër”, pati një 
pjesëmarrje të gjërë të nxënësve të 
shkollave të lartpërmendura të cilët 
treguan një interes të lartë duke i 
vëzhguar me vëmendje të gjitha 
krijimet. Në fjalën e hapjes AIC 
Shkodër, falenderoi të gjithë ak-
torët e përfshirë në këtë aktivitet 
por një falenderim i veçantë u 
shkoi fëmijëve për punimet shumë 
të realizuar. Duke e lidhur këtë 
datë me Ditën Botërore të të dre-
jtave të fëmijëve (20 
nëntor), u përfitua 
nga rasti për t’iu 
kujtuar fëmijëve që 
një ndër të drejtat e 
tyre është që të jeto-
jnë në një mjedis të 
mirëqënshëm dhe të 
kërkojnë të drejtat që 
ia referon Konventa e 
Aarhusit. 
Pasi u vizitua 
ekspozita dhe u 
shpjeguan nga vetë 
nxënësit mesazhet që 

donin të përçonin tek të tjerët me 
anë të punës së tyre, paraprakisht, 
të tre shoqatat kishim vendosur të 
vlerësonim punimet më të mira 
duke shpallur nga tre fitues për 
fëmijët e secilës shoqatë (SHIS dhe 
SOS Fshatrat e Fëmijëve). Këto 
vlerësime u realizuan nga vetë 
femijët e pranishëm, në mënyrë të 
paanshme. Falë kontributit të sho-
qatës SHIS, fëmijëve fitues iu dhu-
ruan dhurata për t’i falenderuar për 
punën e tyre të shkëlqyer. 
 

      EKSPOZITË  MJEDISORE  ME  FËMIJËT  E SHKOLLAVE  
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Nga UNECE , Komisioni 
Ekonomik i Kombeve te 
Bashkuara per Evropen. 
Ndotja e ajrit, menaxhimi i 
mbetjeve te ngurta bashkiake, qasja 
ne uje te paster dhe permiresimi i 

higjienes mbeten sfidat me te 
ngutshme per Shqiperine, sipas 
Shqyrtimit te dyte te Performances 
Mjedisore te Shqiperise, botuar me 
11 dhjetor 2012. Shqyrtimi, kryer 
nga UNECE , evidenton progresin 
e bere nga vendi ne menaxhimin e 
mjedisit qe prej shqyrtimit te pare 
te vendit kryer ne vitin 2002. 
Shqyrtimi mbulon 10 çeshtje me 
rendesi per vendin lidhur me 
mjedisin, planifikimin e hartimit te 
politikave dhe zbatimin, financimin 
e  p o l i t i k a v e  m j e d i s o r e , 
menaxhimin e mbetjeve dhe ujit, 
ruajtjen e biodiversitetit dhe 
integrimin e ceshtjeve mjedisore ne 
politikat energjitike dhe ato 
shendetesore. 

Pavaresisht arritjeve dhe progresin 
e bere ne disa fusha mjedisore, 
vendi ende perballet me sfida 
serioze qe lidhen me ndotjen e 
mjedisit dhe infrastrukturen e dobet 
mjedisore. Ndotja e ajrit te 
ambientit paraqet rreziqe serioze 
shendetesore per banoret e qytetit. 
Nivelet e cilesise se ajrit per 
Tiranen jane me shume se dy here 
me te  lar ta  nga a to  qe 
rekomandohen ne Udhezuesit per 
Cilesine e Ajrit te Organizates 
Boterore te Shendetesise, dhe eshte 
llogaritur se çdo vit 500 vdekje ne 
qytet mund t'i atribuohen ndotjes se 
ajrit. Me rritjen dramatike te numrit 
te makinave, dhe numrit te 
automjeteve te vjetra ne perdorim, 
trafiku ne zonat urbane eshte tani 
shkaku kryesor i ndotjes se ajrit. 
Menaxhimi i mbetjeve eshte ne nje 
nivel te ulet. Sistemet per 
grumbullimin e mbetjeve te ngurta 
bashkiake jane siguruar ne 
shumicen e njesive vendore, por jo 
ne zonat rurale. Eshte vleresuar se 
rreth 65 venddepozitime te medha 
dhe  dh j e t r a  t e  vog la  t e 
pakontrolluara jane aktualisht ne 
veprim ne Shqiperi. 
Pavaresisht se eshte e pasur ne uje 
nga natyra, Shqiperia vuan nga 
mungesa e ujit te fresket ne sasi te 
mjaftueshme dhe cilesi. Vetem 
rreth 60% e popullates ka qasje ne 
nje sistem te centralizuar te 
furnizimit me uje te pijshem. 
Shumica e ndermarrjeve te 
ujesjelles kanalizimeve ekzistuese 

nuk jane ne gjendje te mbulojne 
s h p e n z i m e t  o p e r a t i v e . 
Infrastruktura e furnizimit me uje 
eshte e papershtatshme dhe 
mirembajtur dobet. Se bashku me 
mungesen e kontrollit te matjes dhe 
te fuksionimit, kjo gje po ccon ne 
humbje te medha te ujit, qe 
vleresohet te jete me shume se 60% 
ne te gjitha qytetet. 
Vetem 40% e popullsise urbane 
eshte e lidhur me nje sistem 
kanalizimi, dhe vetem nje pjese e 
vogel e zonave rurale me furnizim 
te ujit te pijshem me tubacion jane 
te pajisura me rrjete kanalizimesh. 
Ka vetem nje nje impiant te 
trajtimit te ujerave te perdorura ne 
vend me nje kapacitet per t'i 

sherbyer 25.000 qytetareve. 
Shqyrtimi perfundon me nje grup 
prej 47 rekomandimesh per vendin 
per te permiresuar menaxhimin e 
mjedisit, per te integruar me mire 
q e l l ime t  e  zh v i l l imi t  t e 
q end rueshem ne  po l i t i ka t 
sektoriale, per te promovuar 
pergjegjshmeri me te madhe te 
publikut dhe per te forcuar 
bashkepunimin me komunitetin 
nderkombetar. Rekomandimet jane 
miratuar nga Komiteti i UNECE 
per Politikat Mjedisore. Per me 
shume informacion mund te 
v i z i t o n i  f a q e n  :  h t t p : / /
www.unece.org 
 
 

  PERFORMANCA MJEDISORE E SHQIPERISË  

Nga Rita Strakosha 
Në mbledhjen e Komisionit Parlamen-
tar për Veprimtaritë Prodhuese, 
Tregëtinë dhe Mjedisin, ku po debato-
het buxheti i vitit 2013, z. Ernest Noka, 
zëvendësministër i punëve publike dhe 
transportit, në përgjigje të pyetjeve të 
shtruara nga deputetët, parashtroi 
situatën aktuale të lendfilleve dhe 
pritshmëritë për vitin 2013.  

Sipas Strategjisë Kombëtare të 
Trajtimit dhe Menaxhimit të 
Mbetjeve Urbane, të aprovuar së 
fundmi, të zgjedhurit vendorë 
duhet të marrin në dorë çështjen e 
mbetjeve urbane dhe të bëjnë 
propozimet e tyre në Ministrinë e 
Punëve Publike dhe në Ministrinë 
e Mjedisit, për venddepozitimet 
që ata mendojnë se janë më të 
përshtatshme sipas kritereve të 

përcaktuar në strategji dhe në ligj.  
Kështu situata nga veriu në jug është si 
vijon:  
- Për zonën e Shkodrës dhe të Lezhës 
është ndërtuar venddepozitimi i 
Bushatit, por nuk funksionon si duhet 
për shkak të mosmarrëveshjeve që kanë 
të zgjedhurit vendorë. Ka një vendde-
pozitim tjetër në Rrëshen, i cili ka mba-
ruar në kuadër të rrugës, dhe që funk-

sionon shumë mirë.  
- Në zonën e Tropojës, të Kukësit, të 
Dibrës dhe të Matit nuk ka ende asnjë 
propozim për lendfill.  
- Nga zona e Kurbinit ka një propozim 
për të bërë një lendfill në zonën e  
Fushë-Kuqes, që do të trajtojë të gjithë 
zonën e Kurbinit e ndoshta edhe më 
gjerë. Këtë studim po e përgatisin.          
-Fushë-Kruja dhe Durrësi po bëjnë një 
studim së bashku me financim të IFC-
së dhe KfV-së, prej të cilëve po pritet 
projekti i detajuar.    
-Për Rrogozhinën dhe Peqinin është 
bërë një kërkesë nga një kompani ital-
iane, që bashkë me të zgjedhurit lokal 
kanë bërë një marrëveshje për të bërë 
një trajtim të mbetjeve urbane në këtë 
zonë. Ministria është duke e shqyrtuar. 
- Bashkia e Fierit ka sjellë një kërkesë 
për ta bërë trajtimin e mbetjeve urbane, 

nëpërmjet një studimi që ka bërë një 
kompani italiane.  
 -Për zonën ga Vlora deri në Ksamil ka 
një projekt me Bankën Botërore dhe 
është duke u organizuar tenderi për 
ndërtimin e lendfillit të Bajkenit.  
-Në kuadrin e IFA-s janë duke u bërë 
studime për zonën e Beratit, Lushnjës, 
ku po mendohet të futet dhe Çorovoda. 
-Për zonën e Elbasanit është bërë 
studimi dhe projektzbatimi nga një 
kompani belge, e financuar nga UEKS-
i. MPPT-ja është në diskutim me Minis-
trinë e Financave për të rakorduar në 
lidhje me kredinë që kanë ofruar belgët 
për këtë çështje.  
-Për Korçën, Pogradecin, Ersekën dhe 
Maliqin është lendfilli i Maliqit, i finan-
cuar nga KfV-ja. Studimi dhe projek-
timi kanë mbaruar, por janë në fazën e 
aprovimit nga KKT-ja. 

SITUATA E LENDFILLEVE DHE PLANET PËR 2013 



Ne muajin nëntor u miratua në 
parlament ligji “Për aderimin e 
Republikës së Shqipërisë në proto-
kollin shtesë të Nagoja – Kuala 
Lumpurit ‘Për përgjegjësi dhe 
dëmshpërblim’ të Protokollit të 
Kartagjenas për biosigurinë, të 
Konventës së Biodiversitetit” 
Ky është protokoll i protokollit të 
Kartagjenës të konventës së biodi-
versitetit. Shqipëria është një ndër 
shtetet palë të konventës së biodi-
versitetit që nga viti 1996, pra 
është ndër konventat e para të fu-
shës së mbrojtjes të natyrës që 
Shqipëria ka ratifikuar dhe po e 
zbaton.  Me këtë aderim Shqipëria 
plotëson një detyrim për zbatimin e 
Protokollit të Kartagjenës për 
biosigurinë, që ka të bëjë me të 
ashtuquajturat organizma të gjallë 
të modifikuar. Kjo nuk është iden-
tike me OMGJ-të, por ka të bëjë 
me organizmat e gjallë të modifi-
kuara, të cilët lindin nga përpunimi 
i materialit të tyre gjenetik me 
teknikat e bioteknologjisë mod-
erne. Në Shqipëri aktualisht nuk ka 
raste apo kërkesa për lëvizje 
ndërkufitare të këtyre organizmave, 
të përfituara në një mënyrë të tillë.  
Në kuadër të integrimit europian të 
vendit ka, gjithashtu, një direktivë 
përkatëse që e zbaton këtë proto-
koll, në kontekstin ndërkufitar. 
Prandaj zbatimi i këtij protokolli 
do t’i shërbejë edhe procesit të 
zbatimit të legjislacionit europian 
në këtë fushë.  
Ministria e Mjedisit ka bash-
këpunuar dhe do të bashkëpunojë 
edhe me Ministrinë e Bujqësisë, 

Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsu-
matorit për zbatimin e protokollit.  
Aktualisht, në Shqipëri po zbatohet 
edhe një projekt për zbatimin e 
kuadrit ligjor për bio-sigurinë, një 
projekt i UNEP-it, i Programit të 
Kombeve të Bashkuara për 
Mjedisin, në bashkëpunim të 
ngushtë me Ministrinë e Bujqësisë, 
Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsu-
matorit. Projekti i UNEP-it për 
kuadrin ligjor për biosigurinë në 
Shqipëri dhe zbatimin e tij, i cili ka 
filluar tashmë prej një viti, do të 
zbatohet për një periudhë 5-vjeçare 
dhe pritet të kontribuojë edhe në 
hartimin e një kuadri kombëtar 
rregullator për organizmat e gjallë 
të modifikuar.  
Fondet e projektit do të përdoren 
edhe për të realizuar trajnime me të 
gjithë aktorët e  
interesit, dhe pjesë e këtij kuadri 
trajnimesh pritet të jenë edhe fer-
merët.  Kuadri ligjor parashikon që 
deri në fund të vitit 2013, pra për 
një periudhë pesëvjeçare, të jetë e 
ndaluar çdo lloj futje e organiz-
mave gjenetikisht të modifikuar në 
territorin shqiptar. Pas kësaj 
periudhe dhe në një proces që krye-
sohet nga Ministria e Integrimit 
Europian, është hartuar një plan për 
përafrimin e plotë të legjislacionit 
shqiptar me direktivat e  BE-së në 
këtë fushë deri në fund të vitit 
2015. Në vendet e BE-së nuk 
ndalohet me ligj lëvizja 
ndërkufitare e OMGJ-ve, por syno-
het kontrolli i lëvizjeve të organiz-
mave të gjallë të modifikuar. kësh-
tuqë dhe legjislacioni shqiptar në 

këtë drejtim do të ndryshojë.  
Aktualisht Autoriteti Kombëtar i 
Ushqimit merr evidenca në terren 
për rastet që kanë ndodhur. Të 
dhënat e raportimeve të tyre trego-
jnë se deri tani nuk ka pasur raste 
të tilla.   
Këto organizma paraqesin rrezik 
për llojet autoktone. Në strategjinë 
dhe në planin e veprimit për biodi-
versitetin të aprovuar në vitin 2000 
është parashikuar një nënkapitull i 
veçantë, që u dedikohet llojeve 
autoktone, llojeve  të huaja, të cilat 
në shumicën e tyre janë invazive, 
dhe OMGJ-ve, si dhe masave 
konkrete për ruajtjen e llojeve e të 
racave autoktone në Shqipëri.  
Strategjia e re është në proces 
përditësimi dhe pritet të fillojë së 
shpejti nëpërmjet një projekti të  
Fondit Global për Mjedisin. Në 
këtë kuadër do të trajtohen më 
konkretisht masat konkrete dhe 
tendencat e reja që janë duke u 
zhvilluar dhe ndodhin aktualisht në 
arenën ndërkombëtare.  
Kontrolli fizik i organizmave të 
gjallë të modifikuar pritet të kryhet 
nga Enti Shtetëror i farave dhe 
fidanëve. Ky ent do të jetë në kon-
takt me të gjitha agjensitë e tjera të 
huaja të ngjashme.  
Sipas zotit Jemin Gjana, debati mbi 
OMGJ-të është edhe i natyrës eko-
nomike, jo vetëm shkencore. 
OMGJ-të kanë shkallë produk-
tiviteti shumë të madhe dhe çështja 
shndërrohet automatikisht në luftë 
tregjesh. Marrëveshja e Tregtisë së 
Lirë u jep pak mundësi vendeve 
anëtare për të mbrojtur tregjet.   

Por nga 
ana tjetër, organizmat e modifikuar 
gjenetikisht janë në pronësi të 
bizneseve që i kanë patentuar. 
Zëvendësimi i llojeve autoktone 
me OMGJ, si pasojë e konkur-
rencës në tregjet e lira, apo në 
mënyrë të pakontrolluar nga kry-
qëzimi i tyre në natyrë, mund të 
sjellë dëme ekonomike për fer-
merët shqiptarë, të cilët do të 
bëheshin më të varur nga firmat 
ndërkombëtare për fara. Fermerët 
që kultivojnë bimë OMGJ nuk 
kanë mundësi të prodhojnë vetë 
farë, por duhet ta blejnë atë nga 
kompanitë e mëdha.  
Gjithashtu, shpesh farat OMGJ 
kërkojnë aplikimin e pesticideve 
dhe herbicideve në sasi shumë më 
të mëdha se farat e zakonshme, 
duke u bërë kështu shkak i rritjes 
së ndotjes.  
Sipas Marrëveshjes Botërore të 

Tregëtisë së Lirë tregjet mund të 
mbrohen duke ju referuar mbrojtjes 
së ambjentit dhe/ose shëndetit pub-
lik. Pra OBT-ja nuk është pengesë 
absolute për ndalimin ligjor të 
futjes së OMGJ-ve në Shqipëri.  

SHQIPËRIA RATIFIKON PROTOKOLLIN E NAGOJËS  

Fëmijë të shkollës “Marigo 
Posjo”, Vlorë, të shoqëruar nga 
zëvendësdrejtoresha e shkollës, 
Silvana Jaupaj, vizituan 
fabrikën e riciklimit të mbet-

jeve plasike në Fier. 
Aty fëmijët u 
mirëpritën nga 
punonjësit e fabrikës 
të cilët u shpjeguan 
fëmijëve proçesin e 
përpunimit të mbet-
jeve plastike. Ky 
proçes qëndron në 
ndarjen fillimisht të 
mbetjeve plastike në 

të riciklueshme dhe të 
pariciklueshme. Mbetjet e 
riciklueshme copëtohen, lahen 
nga papastërtitë, pastaj thahen 
dhe shkrihen në temperatura 

200-250 gradë celcius. Plastika 
e shkrirë ftohet dhe del si 
produkt përfundimtar në 
granula shumë të vogla, të cilat 
shërbejnë si lëndë e parë për 
prodhimin e produkteve 
plastike si tuba, qese 
mbeturinash, plastmase serash 
etj.  Mësuesja ju tregoi fëmi-
jëve se një pjesë e mbetjeve 
plastike që po ricikloheshin në 
makinat e fabrikës ishin mbled-
hur nga vetë ata dhe nga 
nxënësit e shkollave të tjera të 
Vlorës dhe Fierit që zbatojnë 
projektin "Shqipëria ime e 

pastër dhe e bukur”. Fëmijët u 
bindën se mbetjet plasike, në se 
grumbullohen të ndara, kthehen 
nga ndotës në pasuri për sho-
qerinë. Kështu ata panë me sytë 
e tyre se aktivitetet e tyre në 
shkollë për mbledhjen çdo të 
hënë të gjithë plastikave të 
shtëpisë dhe grumbullimi në 
koshin e shkollës, jo vetëm që 
ka ndihmuar në mosndotjen e 
mjediseve por ka ndihmuar dhe 
ekonominë me lëndë të parë për 
riprodhimin e mjeteve plastike 
pa pasur nevojë të blehet kjo 
lendë nga e para. 

T’i riciklojmë plastikat, jo t’i djegim! 
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Nga Alisa Peçi 
Një studim shkencor ka paraqitur prova 

të qarta se ekspozimi afat-gjatë ndaj 

ndotjes së ajrit shkakton kancer të 

mushkërive. Thithja e ajrit të ndotur 

nga pluhuri dhe bloza përgjatë shumë 

viteve rrit në mënyrë të konsiderue-

shme rrezikun për të vdekur nga 

sëmundjet e zemrës, thanë studiuesit. 

Studimi, i publikuar në Gazetën e Sho-

qatës Mjekësore Amerikane, përfshiu 

qindra mijëra njerëz në të gjithë qytetet 

e SHBA - dhe monitoroi shëndetin e 

tyre gjatë dy dekadave. Duke krahasuar 

nivelet e ndotjes në zonën ku secili 

pacient ka jetuar me shkakun e vdekjes, 

studiuesit zbuluan një lidhje të fortë 

midis sëmundjeve dhe ndotjes. Studiue-

sit gjetën se norma e vdekjeve nga 

kanceri i mushkërive është rritur me 8% 

për çdo rritje të ndotjes me 10 mikro-

gram të grimcave të imta. Gjithashtu 

studimi ka evidentuar edhe një rritje të 

sëmundjeve të zemrës e cila korelon me 

rritjen e këtyre grimcave. Këto grimca 

kaq të dëmshme për shëndetin e njeriut 

prodhohen nga oxhaqet industriale dhe 

nga makinat, prandaj duhen marrë masa 

dhe plane veprimi për parandalimin e 

humbjes së kaq shumë jetëve njerëzore. 

Profesor George Thurston, nga Shkolla 

e Mjekësisë Ney York, i cili bashkëud-

hëhoqi studimin, tha: "Ky studim është 

bindës, sepse ai përfshin qindra e mi-

jëra njerëz në shumë qytete në të gjithë 

Shtetet e Bashkuara të cilët ishin ndje-

kur për gati dy dekada". Studimi gjeti 

se jeta në zona të tilla shumë të ndotura 

është më e rrezikuar nga ndotja se 

duhanpirja. Diagnoza vdekjeprurëse 

Kanceri i mushkërive është një prej 

kancerave më të vështirë për t’u trajtuar 

me sukses. Si rezultat, edhe pse ky lloj 

kanceri nuk është më i zakonshmi në 

Britaninë e Madhe, ai vret më shumë 

njerëz se çdo lloj kanceri tjetër. Nivelet 

e ndotjes kanë rënë pak gjatë viteve të 

fundit, kryesisht për shkak të makinave 

të reja në qarkullim. Megjithatë, aktiv-

istët mjedisorë që bëjnë fushata të 

vazhdueshme për pastrimin e ajrit janë 

ende të shqetësuar se objektivat për 

nivelet e grimcave janë duke u tejkaluar 

si në qytetet e mëdha ashtu edhe në ato 

të vogla. Në vitin 1998, një komitet 

qeveritar mbi efektet e ndotjes së ajrit 

parshikoi se 10.000 njerëz në vit mund 

të vdesin si pasojë e ndotjes nga grim-

cat. Përveç kancerit të mushkërive dhe 

sëmundjeve të zemrës, ndotja e ajrit 

është e lidhur ngushtësisht me azmën 

dhe sëmundje të tjera të qarkullimit të 

gjakut. Roger Higman, një aktivist i 

problemeve mjedisore që lidhen me 

transportin, në organizatën “Friends of 

the Earth” (Miqtë e Tokës) UK, tha se 

hulumtimi i suksesshëm në SHBA 

duhet të hapë rrugën për studime të 

tjera të ngjashme në Mbretërinë e Bash-

kuar dhe në vende të tjera të Europës 

dhe botës. Më tej shtoi: "Është një 

dëshmi se ndotja nga makinat dhe 

kamionët shkurton jetën e njerëzve dhe 

ekspozon dështimin e qeverisë për të 

trajtuar këtë problem". (Roger Higman, 

Friends of the Earth) Roger Higman, 

përfaqësues i Friends of the Earth, i cili 

është një rrjet ndërkombëtar i organi-

zatave mjedisore me një shtrirje në 74 

shtete, bëri thirrje për më shumë veprim 

për të ulur emetimet nga industria dhe 

transporti dhe për hartimin e më shumë 

politikave për të zvogëluar përdorimin 

e makinave.  

NDOTJA E AJRIT VRET MË SHUMË SE DUHANI 

1. SHTYRJA E 
PROTOKOLLIT TE KIOTOS  
  Protokolli i Kiotos, si marrëveshje 
e vetme ekzistuese dhe e 
detyrueshme sipas të cilit vendet 
angazhohen për të zhvilluar 
reduktimin e gazeve serë do të ketë 
një Akt të dytë duke filluar nga 1 
janar 2013. 
- Qeveritë kanë vendosur se 
kohëzgjatja e periudhës së 
angazhimit të dytë do të jetë 8 vjet. 
- U miratuan kërkesat ligjore që do 
të lejojnë vazhdimin normal të 
Protokollit. 
 
2 .  PLANI  I  VEPRIMIT  
 - Qeveritë kanë rënë dakord të 
punojnë më shpejt drejt një 
marrëveshjeje për ndryshimet  
klimatike, plani do të miratohet 
deri në vitin 2015 për të ulur 
emetimet (i cili do të realizohet 
deri në 2020 ) në mënyrë që të 
arrihet objektivi i reduktimit të 

temperaturës mesatare me 2 gradë 
Celsius.  
- Një numër i konsiderueshëm 
takimesh dhe workshop-esh do të 
mbahen në vitin 2013 për të 
përgatitur marrëveshjen e re dhe 
për të eksploruar mënyra të tjera 
për rritjen e objektivave. 
- Qeveritë kanë rënë dakord për të 
paraqitur në Sekretariatin e OKB-
së të Ndryshimeve Klimatike, më 1 
mars 2013, informacionin, 
mendimet dhe propozimet për 
veprimet, nismat dhe mundësitë për 
rritjen e objektivave . 
- Elementet e një teksti negociator 
do të jenë në dispozicion jo më 
vonë se në fund të vitit 2014.  
- Sekretari i Përgjithshëm i OKB , 
Ban Ki-mun do të thërrasë liderët 
botërorë në vitin 2014 për të nxitur 
vullnetin politik për marrëveshje 
brenda 2015 .  
 
 

3 . INFRASTRUKTURA E RE  
 Qeveritë kanë rënë dakord për 
infrastrukturën e re në drejtimet 
kryesore të teknologjisë dhe 
financave të vendeve në zhvillim 
në drejtim të zbatimit të plotë të 
marrëveshjes dhe kësaj 
infrastrukture dhe mbështetje. 
Prandaj : 
- Miratuan përzgjedhjen e 
Republikës së Koresë, si 
vendndodhjen e Fondit të Gjelbër 
Klimatik dhe planin e punës së 
Komisionit të Përhershëm të 
Financave. Fondi i Gjelbër 
Klimatik pritet të fillojë punën e saj 
në Sondgo në gjysmën e dytë të 
vitit 2013.  
- Konfirmuan një grupim të 
udhëhequr nga UNEP, si mikpritës 
i Qendrës së Teknologjisë 
Klimatike (CTC) , për një periudhë 
fillestare prej pesë vitesh, si pjesë e 
Mekanizmit të Teknologjisë së 
UNFCCC.  

       REZULTATET  KRYESORE  TE  ARRITURA  NE  COP 18   

"Është dëshmi se ndotja nga makinat dhe kamionët shkurton 
jetën e njerëzve dhe ekspozon dështimin e qeverisë për të tra-
jtuar këtë problem" (Roger Higman, Friends of the Earth). 

4 . FINANCAT  KLIMATIKE  
AFATGJATA  
- Rregullat financiare të protokollit 
janë ruajtur si më parë. 
- Vendet që kanë marrë 
angazhimet e mëtejshme sipas 
Protokollit të Kiotos kanë rënë 
dakord për të shqyrtuar reduktimin 
e emisioneve të tyre deri në vitin 
2014 me synimin për të rritur 
nivelin e objektivave.  
- Mekanizmat e Protokollit të 
Kiotos (Clean Development 
Mechanism – CDM , Joint 
Implementation – JI dhe 
International Emissions Trading – 
IET ) do të vazhdojnë edhe në 
2013 e me pas.  
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Nga Agim DALIPI 
   Të premten , në agim të ditës njëmbëdhjetë 
dhe të parafundit të punës , ndërsa Emiri i 
Katarit, Sheikh al-Thani , ishte duke u 
përgatitur për lutjen e zakonshme në xhami , 
delegatët nga 194 shtete, të bashkuar nën 
flamurin e Kombeve të Bashkuara nga 
UNFCCC, në një qendër gjigande, ishin 
akoma në kërkim të një zgjidhjeje për një 
marrëveshje ndaj ngrohjes globale. Në ditën e 
nëntë të punës shqetësimi për një dështim të 
mundshëm ishte në plan të parë duke parë 
ritmin e ngadaltë të negociatave. Por për 
katër javë Protokollit të Kiotos i mbaronte 
afati dhe kërkohej me ngulm një akt i  dytë i 
tij. Natën vonë , drejtuesi nga Katari i COP 
18, kërkoi nga delegatët të arrinin një 
përfundim që “ nesër të dalë tymi i bardhë i 
negociatave “ . 
 “ Është e vërtetë, negociatat ndërkombëtare 
po ecin shumë më ngadalë se ndryshimet 
klimatike , si na paralajmërojnë shkencëtarët 
“ , deklaronte po atë ditë Christiana Figueres, 
Sekretare  Ekzekutive e UNFCCC dhe 
drejtuese e konferencës së Kankunit . Ajo e 

gjykonte se kjo ndodh ,  “ jo sepse qeveritë 
nuk e njohin nevojën urgjente për të 
reduktuar emetimet e gazit . Problemi është 
se qasja e tyre në negociata ka ngecur në 
perspektivave individuale kombëtare . 
Prandaj duhet marrë parasysh presioni i 
opinionit publik , forca e të cilit ndryshon nga 
vendi në vend por , që mund të shtyjë 
qeveritë kombëtare për të bërë më shumë. 

Gjithkush duhet të marrë përgjegjësinë e vet. 
Por edhe në Doha , u dukën “ simptomat “ e 
konferencave të kaluara , edhe pse , të gjithë , 
ishin të vetëdijshëm se një akti i zgjatjes së 
Protokollit të Kiotos  , do të kishte një vlerë e 
një peshë morale më shumë se çdo gjë tjetër . 
Së pari sepse aty , ashtu si në Bali , në 
Kopenhagen , në Durban e në 
Kankun , ajo që kërkohej më 
shumë , por dhe që pengonte po 
aq , e ndofta më tepër , ishte , 
para së gjithash , një zgjidhje 
financiare për trajtimin e 
fatkeqësive që rezultojnë nga 
ndryshimi i klimës dhe masat e 
tjrea në reduktimin e gazeve 
s e r r ë  d he  e ne rg j i në  e 
rinovueshme . Sepse arkat 
publiku të vendeve në zhvillim 
duhet të përballen jo vetëm me 
investimet në zhvillimin e tyre 
dhe në investimet mjedisore por 
edhe me krizën ekonomike e 
financiare që kërkonë qindra 
miliarda dollarë në vitet e 

ardhshme . 
  S ë  d y t i , 
Protokolli i ri i 
Kiotos , nuk do 
të jetë më shmë efektiv nëse 
në të nuk përfshihen  vendet 
e mëdha në zhvillim të tilla 
si  Kina, Brazili, Meksika, 
Afrika e Jugut apo 
Indonezia . "Për shumë 
vende është një rrezik për të 
marrë angazhime që 
ndikojnë në sistemin e 
energjisë , me pasoja të 
rënda edhe në biznes , nëse 
konkurrentë të tillë të 
industrializuar nuk do të 
bëjnë  të njëjtën gjë ", e 
përmblodhi këtë fakt 
min is t r i  i t a l ian  për 
Mjedisin. 

  Bashkimi Evropian pati deklaruar se 
dëshironte “ një plan të qartë për një 
marrëveshje globale deri në vitin 2015 “ . Në 
një mesazh të përbashkët , në prag të samitit , 
vendet e BRIKU-t ( Brazili, Kina, India dhe 
Afrika e Jugut ) kishin ripohuar se Protokolli 
i Kiotos është një komponent kyç i veprimit 
mbi ndryshimin e klimës dhe se vendet e 
pasura duhet të arrijnë objektivat më 

ambicioze për uljen e dioksidit të karbonit . 
Por vendet kryesore, midis atyre të 
zhvilluara , me në krye SHBA-në , përsëri 
nuk u treguan të gatshëm për të negociuar 
dhe ndryshimin e rregullave që ato kërkojnë . 
Kryesore , sipas tyre , është të ruhet një 
dallim i  qartë midis përgjegjësive të vendeve 
të pasura dhe të varfra në lidhje me 
prodhimin e gazeve që shkaktojnë efektin 
serë . Kjo do të thotë se duhet të paguajnë të 
gjithë e jo vetëm të pasurit . 
  Pra , ndihma e premtuar nga vendet e pasura 
për vendet e varfra për të luftuar 
ndryshimin e klimës u pasqyruan 
vetëm pjesërisht. Dhe analistët janë të 
mendimit se çarja midis dy blloqeve, 
vendet e zhvilluara ndaj vendeve në 
zhvillim, është e vështirë për tu 
riparuar. 
  Administrata e Obamës, ndërsa është 
akoma nën presionin e trazirave 
atmosferike të tilla si Uragani Sandy 
dhe kërkon nga kongresi , vetëm për 
pasojat , 60 miliardë dollarë , qëndroi 
në pritje për tu pozicionuar , 
pavarësisht faktit që shumë kush i ka 
kërkuar të firmosë Protokollin e ri , 
sepse të vjetrin akoma nuk e kanë 
ratifikuar . Kanadaja , Rusia dhe 
Japonia nuk firmosën . Rusia duke u 
justifikuar me investimet e mëdha që i 

kërkohen për tu zhvilluar ; Kanadaja po ashtu 
sepse është e angazhuar në kërkimin e naftës 
dhe rezervave të reja të gazit në zonat 
veriore ; ndërsa Japonia ishte e gatshme për 
të zbatuar një politikë kombëtare për 
mbrojtjen e klimës , ndërkohë që do të merret 

me zëvendësimin gradual të centraleve 
bërthamore me burime të reja , por , për të 
mënjanuar rrezikun nuklear , këto burime të 
reja mund të “ jenë ndoshta të energjisë fosile 
“ . Kjo do të thotë një kthim prapa sepse 
Japonia është një nga vendet që ka investuar 
më shumë në botë në fushën e energjisë së 
rinovueshme. 
   Një fakt pozitiv ishte angazhimi kinez për 
një program kombëtar për të reduktuar 
emetimet . Ndërsa edhe Brazili ka plane për 
një reduktim 20% në emetimet deri në vitin 

2020 .Kryenegociatori i BE-së, Artur Runge-
Metzger, ka shtruar disa herë objektivin 
20+20+20 . U kujtuan direktivat kryesore e 
OKB-së në konferencën e Durbanit për të 
mbledhur fonde për të dy lloj investimesh ,  
afatshkurtra dhe afatgjata për burimet 
alternative të energjisë dhe të teknologjisë së 
gjelbër dhe këto për Fondin e Gjelbër Klimës 
(GCF) që duhet të bëhej operativ që në vitin 
2012 dhe që nuk u bë. Dhe marrëveshja, 
përsëri “ in extremis “ u arrit e u firmos 
vetëm nga BE, Australia dhe rreth dhjetë 
vende të tjera që, në emetimin global të CO2, 
rezultojnë me më pak se 15% . Shifrat se çdo 
të bëhet me reduktimin e gazeve serrë u lanë 
për vitin e ardhshëm . Pra një marrëveshje më 
tepër simbolike dhe larg idesë për ta bërë një 
të tillë detyruese . Ndofta duhen përmendur 
a t o  q ë  t h a  n ë  D u r b a n  i s h 
zëvendëskryeministri anglez Prescott kur tha 
se deklaroi se qasja e vendeve të mëdha e të 
pasura , që janë dhe emetuesit më të mëdhej 
të CO2 ,  ishte "e tmerrshme" dhe se , nëse 
nuk gjendet zgjidhje, “protokolli i Kiotos do 
të shuhet gradualisht dhe kjo është ajo që 
deshiron Kanadaja e Amerika  dhe një ose dy 

vende të tjera të pasura . Ky eshte 
një komplot kundër të varfërve. Më 
vjen turp që vende të tilla nuk 
njohin përgjegjësite e tyre". Sepse si 
do të mundë ky bllok firmëtarësh të 
marrë mbi vete peshën e klimës 
globale , kur përfaqëson vetëm 14% 
të totalit të shkarkimeve ? Publiku 
europian është ende i gatshëm për të 
bërë sakrifica në luftën kundër 
ngrohjes globale . Por sipas Roger 
P ie lke  JR. ,  Unive rs i t e t i  i 
Kolorados , përvoja tregon se 
ekziston një lloj "ligji i hekurt në 
politikën e klimës " : kur politikat 
në reduktimin e emisioneve bien 
ndesh me politikat për rritjen 
ekonomike , është e fundit që ka 
për të triumfuar." Këtë tregoi dhe 
COP18 në Doha. 

A. B. H. Al-Attiyah, Presidenti COP 18 në 
përfundim të punimeve  

Brohoritjet: Negociatori i Kinës Zhenhua 
përshëndet fundin e negociatave  

Peter Altmaier, ministri gjerman i 
Mjedisit dhe Ed Davey, sekretari anglez 
për Energjinë dhe Ndryshimet Klimatike  

Veprimtarë nga Zelanda e Re japin “çmimin e 
ndotjes fosile “ Kanadasë dhe SHBA-së  

Drejtuesi i bisedimeve Al-Attiyah në 
diskutim me Shamanov , negociatori 

kryesor i Rusisë  
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Numura  kontakti  Tel. ; 0481 52 71    Mobil 068 40 53 164  
E-mail: ekolevizja@yahoo.com Website ;   www.ekolevizja.org 
                                             www.myabcal.org 

• 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  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 
• SEEP, Vlore - Pajtim RIBAJ 
• Laguna e Kaltër, Orikum - Skënder Mejdiaj 
• Klubi Ekologjik, Librazhd - Naim Disani 
• Forumi për integrimin social, ekonomik e kulturor,  Gjiro-
kastër – Luan Pogaçi       

•Milieukontakt International, Tiranë,Valbona Mazreku 
• Shoqata Pylli i Blertë - Pogradec, Ruzhdi Hymetllari 
• Shoqata e Përmakulturës, Tiranë - Edlira Mulla  
• Klubi Ekologjik, Tiranë - Fatos Xhemalaj 
• 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 
• Shoqata “Adriatiku”, Vlorë – Petrit Dërvishi 
• Shoqata “Miqtë e Thethit”, Shkodër– Dedë Nika 
• Instituti Kombëtar për Studime  te Mjeksisë dhe Mjedisit 
“Fillonid Durrachieni” – Flamur Tartari 

 

• Shoqata "PASS”, Majlinda Lleshi  
• EPER CENTER , Drejtor Elvis ÇELA  
•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   Sarande 
• Instituti për Mirëqënie dhe Mjedis, Tiranë, Drejtor Ekze-
kutiv, 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. 
 

    GRUPIMI  EKOLËVIZJA” 

Rruga “ Medar Shtylla “ , Tel/Fax +355 (4) 481 5271 

 

KALENDARI  MJEDISOR 2013KALENDARI  MJEDISOR 2013KALENDARI  MJEDISOR 2013KALENDARI  MJEDISOR 2013    
• 02 Shkurt - Dita ndërkombëtare e ligatinave  
• 05 Mars - Dita botërore e efiçencës së energjisë  
•15 Mars - Dita ndërkombëtare e konsumatorit  
• 22 Mars - Dita ndërkombëtare e mbrojtjes së ujit  
• 23 Mars - Dita botërore e meteorologjisë  
• 24 Mars - Dita europiane e parqeve  
• 07 Prill - Dita botërore e shëndetit  
• 05 Prill - Dita e zogjve 
• 22 Prill - Dita e tokës  
• 24 Prill - Dita ndërkombëtare për mbrojtjen e kafshëve laboratorike  
• 3 Maj - Dita ndërkombëtare e zogjëve migrues 
• 15 Maj - Dita ndërkombëtare e ndryshimeve klimatike 
• 22 Maj - Dita ndërkombëtare e biodiversitetit 
• 28 Maj - Dita e vajtjes në punë me biçikletë 
• 31 Maj - Dita botërore kundër duhanit 

• 05 Qershor - Dita botërore e mjedisit 
• 08 Qershor - Dita botërore e oqeaneve  
• 17 Qershor - Dita botërore e luftës kundër shkretëtirizimit dhe thatësirës 
• 21 Qershor - Dita e liqenit të Ohrit 
• 4 Korrik - Dita kundër përdorimit të qeseve plastike  
•11 Korrik - Dita botërore e popullsisë• 18 Gusht - Dita ndërkombëtare e 
gjeologjisë 
• 26 Gusht - Dita Botërore e maleve të pastra 
• 2 Shtator - Dita botërore e trashëgimisë 
• 16 Shtator - Dita ndërkombëtare e mbrojtjes së shtresës së ozonit 
• 21 Shtator - Dita e emetimeve zero 
• 21 Shtator - Dita ndërkombëtare e paqes 
• 22 Shtator - Dita e lëvizjes pa makina  
• 27 Shtator - Dita botërore e turizmit  
• 04 Tetor - Dita botërore për mbrojtjen e kafshëve  
• 05 Tetor- Dita botërore e habitateve  

GRUPIMI  EKOLËVIZJA   
FALENDERON   

TË  GJITHË  ORGANIZATAT, BASH-
KËPUNTORËT  DHE  LEXUESIT DHE JU 

URON 
NJË  VIT  TË  LUMTUR ,  

MË  TË  GJELBËR    
DHE  ME  SUKSESE   
NË  VEPRIMTARINË   
E  TYRE  FISNIKE   

KY NUMËR I GAZETES 
"EKOLEVIZJA"SPONSORIZOHET 

NGA PROJEKTI CLEEN - "SHQIPERIA IME E PASTER 
DHE E BUKUR ", 


