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6 Aktivitetet Lidhur me Përfundimin 6 

 Masat për promovimin e 3R-ve, mundësia e prezantimit të masave dhe pikat që duhen marrë parasysh gjatë prezantimit 6.1

Masat për promovimin e 3RS, mundësia e futjes së masave dhe pika të merren parasysh kur të prezantuar janë paraqitur si më poshtë. 

Kategoria 
Përqasje / 
teknologjia 

Mbetjet e 
synuara 

Përshkrim i përgjithshëm 
Pikat që duhen marrë 

parasysh 
Mundësia në Shqipëri 

1.Reduktimi Masat për 
prezantimin e 
veprimeve të 
reduktimit të 
mbetjeve të 
enteve publike 
dhe bizneseve 
nëpërmjet 
prezantimit të 
politikave dhe 
legjislacionit 

 Përgjegjësia e 
Zgjeruar e 
Prodhuesit (EPR)

Mbetjet e 
ngurta 
bashkiake 

Metoda e propozuar nga OECD (Organizata 
për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin Ekonomik). 
Kjo është një qasje e politikës ku përgjegjësitë 
e prodhuesve janë zgjeruar për trajtimin ose 
depozitimin përfundimtar të produkteve të 
përdorura, financiarisht apo fizikisht. 

 Në Japoni, si parime të përgjithshme, “Akti 
për Krijimin e Shoqërisë Orientuar drejt 
Riciklimit”, i përshkruan përgjegjësitë e 
prodhuesit si më poshtë. 

 Përmirësimi i jetëgjatësisë së 
produkteve/ambalazheve dhe 
përmirësimin e sistemit të riparimit. 

 Planifikimi i dizajnit të produktit/ 
ambalazhit, etiketimi i materialit, dhe 
parandalimi i komplikimeve të 
produkteve/ ambalazheve për të 
penguar shkatërrimin. 

 Marrja e materialit të riciklueshëm 
nga produkti/ambalazhi dhe 
ripërdorimi. 

 Gjermani: Duales Systeme Deutchland 
(Sistemi i Dyfishtë Gjerman): Sistem që 
detyron prodhuesit e ambalazheve të 
krijojnë një sistem pritje dhe menaxhimi 

 Dizajni institucional 
(vendimi për mbetjet e 
synuara, metoda e 
financimit) 

 Legjislacioni 

 Bashkëpunimi me 
industrinë e fushës 

Është i parakohshëm 
prezantimi në 
Shqipëri. 
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Kategoria 
Përqasje / 
teknologjia 

Mbetjet e 
synuara 

Përshkrim i përgjithshëm 
Pikat që duhen marrë 

parasysh 
Mundësia në Shqipëri 

mbetjesh që lidhen me produktin.  

 Edukimi në 
shkollë 

Mbetjet e 
ngurta 
bashkiake 

Prezantimi i edukimit mjedisor në kurrikula për 
përhapjen e ndërgjegjësimit lidhur me çështjet 
e sotme të mjedisit, përfshirë mbetjet dhe 
rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit. 

 Sistemi i edukimit  

 Përgatitje kurrikule 

 Zhvillimi i burimeve 
njerëzore  

 Përgatitje materiali 
për mësim  

Është i parakohshëm 
ndryshimi i sistemit të 
edukimit. 

Masat e marra 
nga pushteti 
vendor për 
pakësimin e 
mbetjeve 

 Tarifimi i 
shërbimit të 
mbetjeve bazuar 
në sasinë e 
prodhuar  

Mbetjet e 
ngurta 
bashkiake  

Detyrimi i shkarkimit të mbetjeve në qese të 
përcaktuara. Prodhuesit e mbetjeve (familjet) 
zhvishen nga tarifa e shërbimi nëpërmjet 
blerjes së qeseve të caktuara të cilat përfshijnë 
edhe koston e shërbimit të mbetjeve. Kjo mund 
të sigurojë stimuj për prodhuesit e mbetjeve 
për të pakësuar prodhimin e tyre. 

 Kërkon  mirëkuptimin 
dhe bashkëpunimin e 
prodhuesve të 
mbetjeve 

 Vendosja e çmimit në 
qeset e caktuara 

 Mbikëqyrje dhe 
udhëzime për të 
ndaluar shkarkimin 
me çanta të tjera nga 
ato të përcaktuara 

 Vendosja e sistemit të 
pakicës për çantat e 
caktuara dhe të 
sistemit të shitjes së 
grumbullimeve  

 Ndryshim nga sistemi 
i sotëm i grumbullimit 
të tarifës. 

Nuk është i lehtë 
ndryshimi i sistemit të 
tanishëm kur shumë 
nga njësitë vendore e 
mbledhin tarifën e 
shërbimit të mbetjeve 
bashkë me faturat si 
ajo e ujit për të 
garantuar 
grumbullimin. 

 Aktivitete për 
rritjen e 
ndërgjegjësimit të 
publikut 

Mbetje të 
ngurta 
bashkiake 

Nxitja vullnetarizmit për pakësimin e mbetjeve 
duke rritur njohjen e situatës/rëndësisë së 
tanishme të pakësimit të mbetjeve dhe 
ndërgjegjësimit mjedisor përmes fushatave të 
ndërgjegjësimit publik nga qeveritë vendore, 

 Zhvillimi i programeve

 Financimi 

 Krijimi i kuadrit të 
zbatimit 

Është i mundshëm 
prezantimi në 
Shqipëri 
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Kategoria 
Përqasje / 
teknologjia 

Mbetjet e 
synuara 

Përshkrim i përgjithshëm 
Pikat që duhen marrë 

parasysh 
Mundësia në Shqipëri 

 Programi i të 
mësuarit nga 
eksperienca për 
pakësimin e 
mbetjeve 

 Edukimi në 
shkolla 

edukimit në shkolla dhe mbështetjes së 
aktiviteteve të organizatave të lidhura me të. 

 Objektivi: publiku, studentët, pronarët e 
bizneseve 

 Mjetet: internet, postera, broshura dhe 
programe ndërgjegjësimi nëpërmjet medias

 Raste, Metoda: fushata, ngjarje 

 Bashkëpunimi me 
organizatat dhe 
aktivitetet përkatëse 

Pakësimi i 
mbetjeve 
nëpërmjet 
rritjes së 
ndërgjegjes 
dhe 
vullnetarizmit 
nga publiku 
dhe biznesi  

 Zakoni i 
përditshëm për të 
mos blerë 
produkte që 
tentojnë të 
prodhojnë 
mbetje, dhe më 
jetëgjatë  

 Përzgjedhja e 
produkteve 
miqësore me 
mjedisin 

 Lëvizja “Çanta 
ime” (çanta pazari 
të ripërdorshme) 

Mbetje të 
ngurta 
bashkiake  

Nxitja vullnetarizmit për pakësimin e mbetjeve 
duke rritur njohjen e situatës/rëndësisë së 
tanishme të pakësimit të mbetjeve dhe 
ndërgjegjësimit mjedisor përmes fushatave të 
ndërgjegjësimit publik nga qeveritë vendore, 
edukimit në shkolla dhe mbështetjes së 
aktiviteteve të organizatave të lidhura me të. 

 Aktivitete të ndryshme 
si për ndërgjegjësimin 
e publikut, edukimin 
në shkolla 

Është i mundshëm 
prezantimi në 
Shqipëri 

 Sistemi i 
etiketimin Eco 

Mbetje të 
ngurta 
bashkiake 

Ekzistojnë sisteme të ndryshme etiketimi si EU 
Eco label (BE), Eco mark (Japoni) dhe Blue 
Angel (Gjermani). 

 
Etiketimi EU Eco është një sistem që certifikon 
produktet që kënaqin kushtet mjedisore. 

 Etiketimi varet nga 
bizneset, edhe pse 
mund të ndihmojë për 
dallimin e produkteve

 Nevojitet për të rritur 
njohuritë e 
konsumatorit 

Megjithëse përdorimi i 
etiketave varet nga 
kompanitë, qeveria 
mund të ofrojë 
mbështetje. 

Nxit për produktet e 
importit 

Mbështetje për 
certifikimin e 
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Kategoria 
Përqasje / 
teknologjia 

Mbetjet e 
synuara 

Përshkrim i përgjithshëm 
Pikat që duhen marrë 

parasysh 
Mundësia në Shqipëri 

Nëpërmjet këtij sistemi, si kërkesa dhe 
furnizuesi mbështeten nga kontributet e 
kompanive të promovimit për mbrojtjen e 
mjedisit, ndërsa i bëjnë me dije konsumatorit 
që produkti është miqësor me mjedisin. 
Zbatimi, certifikimi janë bërë nga trupat 
certifikuese Ecolabel të BE, ku prodhohen / 
shiten produktet. 

produkteve vendas  

Mbështetje për rritjen 
e ndërgjegjes së 
konsumatorit 

 Zhvillimi i 
produkteve 
miqësor me 
mjedisin 

Mbetje të 
ngurta 
bashkiake 

Pakësimi i kontejnerëve dhe paketimit, 
përhapja e produkteve të rimbushëm dhe 
projektimi i produkteve orientuar drejt riciklimit.

 Diferencimi i 
produkteve të 
ndërgjegjshëm për 
mjedisin 

 Ndërgjegjësimi i 
konsumatorëve 

Është i parakohshëm 
prezantimi në 
Shqipëri. 

 

2.Ripërdorim Pakësimi i 
mbetjeve 
nëpërmjet 
rritjes së 
ndërgjegjes 
dhe 
vullnetarizmit 
nga publiku 
dhe biznesi 

 

 Tregu i mallrave 
të lira 

Mbetje të 
ngurta 
bashkiake 

 

Organizimi i pazarit të gjerave të lira në 
bashkëpunim me OJQ-të dhe shoqërinë civile 
ku publiku mblidhet për ti shitur njëri-tjetrit atë 
që nuk i nevojitet ose që riciklohet, me çmim të 
lirë. 

 Rritja e 
ndërgjegjësimit publik

 Bashkëpunimi me 
organizatat e 
interesuara 

 Përcaktimi i kuadrit të 
zbatimit 

 Mbështetje nga 
qeveria vendore 

Është i mundshëm 
prezantimi në 
Shqipëri 

 Zhvillimi i 
produkteve që 
mund të 
riparohen lehtë 
dhe forcimi i 
ndjenjës publike 
për të riparuar 
dhe ripërdorur 

Mbetje të 
ngurta 
bashkiake 

 

Zhvillimi i produkteve që mund të shkëmbehen 
dhe riparohen lehtësisht. 

Zgjerimi i shërbimit të riparimit dhe 
shkëmbimit. 

Përhapja e aktiviteteve për nxitjen e 
shkëmbimit dhe riparimit. 

 Diferencimi i 
produkteve të 
ndërgjegjshëm për 
mjedisin 

 Rritja e ndërgjegjes 
së konsumatorit 

 -Rritja e ndërgjegjes 
së publikut 

Është i parakohshëm 
prezantimi në 
Shqipëri. 
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Kategoria 
Përqasje / 
teknologjia 

Mbetjet e 
synuara 

Përshkrim i përgjithshëm 
Pikat që duhen marrë 

parasysh 
Mundësia në Shqipëri 

 Shpërndarja e 
kontejnerëve të 
kthyeshëm 

Mbetje të 
ngurta 
bashkiake 

Kontejnerët e kthyeshëm, grumbullohen pas 
konsumit në dyqanet e shitjes dhe ripërdoren 
nga prodhuesit e pijeve. Kontejnerët e 
kthyeshëm janë praktikë për pakësimin e 
mbetjeve sepse nuk prodhojnë mbetje si 
ambalazhuesit njëpërdorimësh. Në Japoni, 
shumica e shisheve të kthyeshme janë ato të 
birrës dhe pijeve. 

Në Gjermani, përdoren gjithashtu shishet e 
kthyeshme PET përveç atyre të qelqit. Ajo 
tregon kthyeshmërinë (Mehrweg) me një 
shigjetë në etiketë që të dallohet lehtësisht nga 
konsumatorët. Gjithashtu, grupi i punës për të 
kthyeshmet (Arbeitskreis Mehrweg GbR) po 
promovon sistemin fakultativ të etiketimit. 

 Bashkëpunim 
ndërmjet industrisë 

 Diferencimi i 
kompanive të 
bashkuara 

 Rritja e ndërgjegjes 
së publikut 

Është i parakohshëm 
prezantimi në 
Shqipëri. 

 

3.Riciklim 1)Riciklim në 
Vend 
(Vetë-depoziti
m) 

 Ushqim për 
bagëti  

Mbetje 
kuzhine nga 
familje 

Riciklimi i mbetjeve të kuzhinës nga familjet si 
ushqim për bagëtitë dhe parandalimi i 
prodhimit të mbetjeve. 

 Vëzhgimi mbi sasinë 
e prodhuar të 
mbetjeve dhe gjendja 
e tanishme e 
prodhimit / shkarkimit 
të mbetjeve dhe 
studimi i fizibilitetit mbi 
kompostimin në zonat 
e banuara  në nivel 
komune 

 Vëzhgimi mbi sasinë 
e prodhuar të 
mbetjeve dhe gjendja 
e tanishme e 
prodhimit / shkarkimit 
të mbetjeve dhe 
studimi i fizibilitetit mbi 

Është i mundshëm 
prezantimi në 
Shqipëri 

 Kompostim Mbetje 
kuzhine nga 
familje, degë 
të krasitura, 
mbetje 
bujqësie 

Ripërdorimi i mbetjeve të kuzhinës së 
familjeve, degët e krasitura dhe mbetjet e 
bujqësisë për kompostim dhe moszbrazja e 
mbetjeve. 
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Kategoria 
Përqasje / 
teknologjia 

Mbetjet e 
synuara 

Përshkrim i përgjithshëm 
Pikat që duhen marrë 

parasysh 
Mundësia në Shqipëri 

kompostimin në zonat 
pa shërbim 
grumbullim mbetjesh.

2) Riciklim jo 
në vendi 

Riciklim 
Materiali 

Ndarja dhe 
grumbullimi i 
burimeve 

i) zbrazje e përzier 
→ objekt për ndarje 
→ tregu i 
materialeve të 
ricikluara  

 Plastikë  

(PET, 
Polietilene, 
poliestër) 

 Letër 

-Karton 

-Letër tjetër  

 Metale  

-Alumin 

-Hekur 

Riciklim materiali 

 Plastika: Përpunimi i materialit të ricikluar si 
pellush dhe toptha të marra përmes 
shkrirjes së polietilenit film ose copëzimit të 
polypropylene dhe plastikës 

 Letër: Riciklues → tentativë pikë 
grumbullimi → tregtar i ndërmjetëm, 
kompani ndarje → kompani letre 

 Metale: Të mbledhura, të ndara e të shkrira

 Shishe 

Shishe qelqi: shishet e grumbulluara ndahen 
sipas tipeve, lahen, i hiqet etiketa dhe i shiten 
kompanive të specializuara në varësi të 
përdorimit. 

Copa qelqi, prodhim qelqi: grumbullimi, largimi 
i materialit tjetër, ndarja e qelqit me ngjyrë dhe 
shkrirja 

 Vëzhgim i tregut të 
materialeve të 
riciklueshme 

 Vlerësimi social i 
grumbulluesve të 
mbetjeve 

 Prezantimi i zbrazjes 
së ndarë 

 Mirëkuptimi dhe 
bashkëpunimi i 
banorëve 

 Krijimi i sistemit të 
grumbullimit 

 Instalim pajisje  
zbrazje 

 Instalim pajisje 
grumbullimi 

 Ndarje dhe akumulim 
(koordinim ndërmjet 

Është i mundshëm 
prezantimi në 
Shqipëri  

Vlerësim dhe 
përzgjedhje e: i), ii), 
iii) 

Ndarja dhe 
grumbullimi i 
burimeve 

ii) Ndarja në 2 
kategori (organike 
dhe të tjera) 

-Organike: landfill 

-Të tjera: objekt për 
ndarje → tregu i 
materialeve të 
ricikluara 
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Kategoria 
Përqasje / 
teknologjia 

Mbetjet e 
synuara 

Përshkrim i përgjithshëm 
Pikat që duhen marrë 

parasysh 
Mundësia në Shqipëri 

Ndarja dhe 
grumbullimi i 
burimeve 

iii) Sipas kategorisë 

(organike, letër, 
plastike, metale, 
shishe) 

- Organike: landfill 

- Të tjera: objekt për 
ndarje → tregu i 
materialeve të 
ricikluara 

ricikluesve privatë) 

 Sistemi i tarifës së 
shërbimit të mbetjeve

 Krahasimi i kostos 
(rritja e kostos nga 
grumbullimi dhe 
reduktimi i kostos nga 
reduktimi i 
depozitimit) 

Sistemi i depozitimit Ambalazhet e 
pijeve 

Detyrimi për të shtuar 25 cent depozitë për 
ambalazhet njëpërdorimësh për birrë, ujë 
mineral dhe pije me gaz që nga Janari 2003 në 
Gjermani. Më pas, këto pije janë zgjeruar si 
vijon; 

Birrë dhe pije që përmbajnë alkool 

 Ujë mineral (me/pa gaz) 

 Pije të lehta (me/pa gaz) 

 Pije alkoolike të përziera 

Sistemi Gjerman i depozitimit (Deutsche 
Pfandsystem GmbH: DPG) u prezantua si një 
sistem kombëtar i unifikuar. 

 Bashkëpunimi 
ndërmjet industrisë 

 Zhvillimi i sistemit 

 -Diferencimi i 
kompanive të 
bashkuara 

 Rritja e ndërgjegjes 
së konsumatorëve 

Është i parakohshëm 
prezantimi në 
Shqipëri. 

Përdorimi si pleh 
(kompostimi) 

Mbetje 
familjare 
kuzhine 

Mbetje nga 

Një mënyrë për trajtimin e mbetjeve organike 
nga dekompozimi i mbetjeve në mënyrë që ti 
kthehet tokës pa dëmtuar mjedisin duke 
përdorur veprimtarinë e mikrobeve që 

 Tregtueshmëria 

 Përdorimi dhe cilësia 

 Përputhshmëria me 
legjislacionin që lidhet 

Është i mundshëm 
prezantimi në 
Shqipëri 
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Kategoria 
Përqasje / 
teknologjia 

Mbetjet e 
synuara 

Përshkrim i përgjithshëm 
Pikat që duhen marrë 

parasysh 
Mundësia në Shqipëri 

tregtia  

Mbetje nga 
kositja e 
lëndinave 

Degët e 
krasitura 

ekzistojnë në natyrë. 

Ka metoda kompostimi vetëm me mbetje 
familjare kuzhine ose degë të krasitura dhe 
metoda për përzierjen me llum nga impiantet e 
trajtimit të mbetjeve njerëzore ose mbetjeve të 
kafshëve. 

 Pakësimi i konsiderueshëm i sasisë së 
trajtuar të mbetjeve 

 Rritja e ndërgjegjësimit të publikut dhe 
biznesit 

 Pengesa lidhur me fenë 

me bujqësinë 

 Krahasimi i kostos 
(rritja e kostos nga 
grumbullimi dhe 
reduktimi i kostos nga 
reduktimi i 
depozitimit) 

Përdorimi si ushqim 
për bagëtitë 

Mbetje 
kuzhine 

Mbetje pazari 
Mbetje 
restoranti  

Një mënyrë për të prodhuar ushqim pluhur 
kafshësh nga ngrohja, tharja dhe përshtatja e 
përmbajtjes së vajit dhe yndyrës. Ushqim 
prodhuar nga mbetjet e freskëta dhe 
homogjene organike është quajtur "ushqim 
mbetjesh ushqimore (ushqim eko)". Është e 
rëndësishme që mbetjet stok të ushqimeve 
nuk përkeqësohen 

 

i) restorant→ ii) fabrikë ushqimi→ iii) fermerë 
bagëtish →i) restorant 

 Vëzhgim tregu 

 Efektiviteti i pakësimit 
të mbetjeve 

 Ndërgjegjësimi i 
publikut dhe biznesit 
mbi riciklimin 

 Pengesa në lidhje me 
fenë 

 Përputhshmëria me 
legjislacionin që lidhet 
me bujqësinë 

Është i mundshëm 
prezantimi në 
Shqipëri 

Copëzimi Mbetje të 
kositjeve të 
lëndinave 

Degët nga 
krasitjet 

Një mënyrë për të prodhuar ashkla duke 
përdorur makineri. Ky është një proces vetëm 
për degët e dala nga krasitja.  

Ashklat shfrytëzohen si mbulesë për tokën, 
material për dysheme, material për jastëk, 
material për shtrat për bagëtitë, ushqim për 
karbonizim, ushqim për letër, lëndë djegëse 
për bojler, dhe ushqim për biogazit. Ajo është 
përdorur edhe për kompostim së bashku me 

 Përzgjedhja e 
mbetjeve të synuara 

 Efektiviteti për 
pakësimin e mbetjeve 

 Përdorimi i ashklave 

 Zhvillimi i sistemit të 
grumbullimit për 
mbetjet e synuara  

Është i mundshëm 
prezantimi në 
Shqipëri 
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Kategoria 
Përqasje / 
teknologjia 

Mbetjet e 
synuara 

Përshkrim i përgjithshëm 
Pikat që duhen marrë 

parasysh 
Mundësia në Shqipëri 

mbetjet organike. 

Përdorimi për 
grumbullim biogaz 

Mbetje 
kuzhine 

Mbetje tregu 

Mbetje nga 
kositje fushe 

Një mënyrë për të dekompozuar mbetjet dhe 
për të mbledhur biogaz të përbërë kryesisht 
nga gaz metan dhe dioksid karboni, duke 
përdorur bakteret metanogjenike në kushte 
anaerobe. 

Biogazi përdoret për prodhimin e energjisë me 
motorët me gaz, mikroturbinë me gaz dhe 
karburant-qelizash, si dhe përftim nxehtësie. 
Ka edhe mënyra për të përdorur biogazin për 
automjetet si zëvendësues i karburantit fosil. 
Mbetjet e fermentuara janë ndarë në të 
lëngshme dhe llum, dhe janë përdorur si pleh 
organik dhe pleh i lëngët (rasti i rrallë). 

 Përzgjedhja e 
teknologjisë së 
trajtimit 

 Cilësia e grumbullimit 
të gazit bio 

 Metoda zbrazjes dhe 
grumbullimit 

 Krahasimi kostos 
(rritja e kostos nga 
grumbullimi / prodhimi 
dhe reduktimi i kostos 
nga reduktimi i 
depozitimit) 

 Trajtimi mbetjeve 

 Efektiviteti për 
pakësim mbetjesh 

 Teknikat e 
funksionimit dhe 
mirëmbajtjes 

 Financimi i 
funksionimit dhe kosto 
e mirëmbajtjes 

Është i parakohshëm 
prezantimi në 
Shqipëri 

Riciklimi 
Termik 

Karbonizimi Mbetje të 
djegshme  

Një mënyrë për të prodhuar karbon nga djegia 
e mbetjeve në kushte pa oksigjen ose të ulët 
(vetëm përmbajtja e karbonit mbetet). 

Karbonit i prodhuar është përdorur si karburant 
shtesë në stacionin e energjisë termike për 
zëvendësimin e karburantit fosil dhe fabrikës 
së çimentos, apo si agjent reduktues plotësues 
në fabrikë çeliku të zëvendësojë koksin. 

 Përzgjedhja e 
teknologjisë së 
trajtimit 

 Përdorimi dhe cilësia 
e produktit 

 Krahasimi i kostos 
(rritja e kostos nga 
funksionimi / 

Është i parakohshëm 
prezantimi në 
Shqipëri 
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Kategoria 
Përqasje / 
teknologjia 

Mbetjet e 
synuara 

Përshkrim i përgjithshëm 
Pikat që duhen marrë 

parasysh 
Mundësia në Shqipëri 

Është e nevojshme gjetja e blerësve, për 
shkak se blerësit janë të kufizuar. 

mirëmbajtja dhe 
reduktimi i kostos nga 
reduktimi i 
depozitimit) 

 Efektiviteti për 
pakësimin e mbetjeve

 Teknikat e 
funksionimit dhe 
mirëmbajtjes 

 Financimi kostos së 
funksionimit dhe 
mirëmbajtjes 

Përdorimi për 
produkte lëndë 
djegie të ngurta 

Djegie 
mbetjesh 

Një mënyrë për të prodhuar lëndë djegëse të 
ngurtë nga ngjeshja e mbetjeve gjatë shtimit të 
nxehtësisë. Karburanti i prodhuar quhet RDF 
(Refuse Derived Fuel), dhe përdoret si 
karburant për impiantet e prodhimit të 
energjisë dhe kaldajat. 

Është e nevojshme gjetja e blerësve, pasi ata 
janë në numër të kufizuara. 

 Teknikat e prodhimit 

 Përdorimi dhe cilësia 
e produktit 

 Krahasimi i kostos 
(rritja e kostos nga 
funksionimi / 
mirëmbajtja dhe 
reduktimi i kostos nga 
reduktimi i 
depozitimit) 

 Efektiviteti për 
pakësimin e mbetjeve

 Teknikat e 
funksionimit dhe 
mirëmbajtjes 

 Financimi i kostos së 
funksionimit dhe 
mirëmbajtjes 

Është i parakohshëm 
prezantimi në 
Shqipëri 

Djegie Djegie Mënyrë për të stabilizuar dhe për të zvogëluar  Përzgjedhja e Është i parakohshëm 
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Kategoria 
Përqasje / 
teknologjia 

Mbetjet e 
synuara 

Përshkrim i përgjithshëm 
Pikat që duhen marrë 

parasysh 
Mundësia në Shqipëri 

(rikuperim 
nxehtësie) 

mbetjesh vëllimin/peshën e mbetjeve nga djegia e 
degëve të krasitura dhe të mbetjeve organike 
së bashku në temperaturë të lartë. Nxehtësia e 
prodhuar është përftuar përmes kaldajave dhe 
përdoret për prodhimin e energjisë termike dhe 
para-ngrohje. 

Me furrë shkrirje me gaz, mbetjet janë 
dekompozuar në gaz të djegshëm dhe karbit 
në furrën me më shumë se 13000C dhe fitohet 
një copë metali i shkrirë. nxehtësia e prodhuar 
është përftuar dhe përdoret në të njëjtën 
mënyrë si impiantet e djegies. Ekziston nevoja 
për të krijuar një mënyrë për të shfrytëzuar 
llumin e shkrirë. 

metodës së djegies  

 Përdorimi i energjisë 
së rikuperuar 

 Krahasimi i kostos 
(rritja e kostos nga 
funksionimi / 
mirëmbajtja dhe 
reduktimi i kostos nga 
reduktimi i 
depozitimit) 

 Efektiviteti për 
pakësimin e mbetjeve

 Teknikat e 
funksionimit dhe 
mirëmbajtjes 

 Financimi i kostos së 
funksionimit dhe 
mirëmbajtjes 

 NIMBY (Not Install My 
Back Yard – Mos i 
Instalo në Kopshtin 
Tim) 

prezantimi në 
Shqipëri 
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 Seminare dhe Workshops 6.2

 Seminar mbi Studimi Kombëtar i Menaxhimit Të Mbetjeve Të Ngurta 6.2.1
PËR NjQV (26 shkurt 2015) 

A Qëllimi i Seminarit 

Seminari “Kuptimi i Situatës së Tanishme dhe Reflektimi mbi Menaxhimin e Mbetjeve në të 
Ardhmen në Shqipëri” u organizua nga MM në bashkëpunim me EEJ, dhe synonte 
organizatat qeveritare të përfshira në menaxhimin e mbetjeve, personelin e përfshirë në 
menaxhimin e mbetjeve, personelin përgjegjës të menaxhimit të mbetjeve në qeveritë 
vendore dhe OJQ-të relevante, për qëllimet si më poshtë vijon: 

Qëllimi 1: Ndarja e rezultatit të Studimit të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta dhe rritja 
e kuptimit mbi situatën e tanishme të MMN në Shqipëri.  

Qëllimi 2: Të ketë një kuptim të përbashkët në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me 
përmirësimin e administratës publike lidhur me MMN në nivel kombëtar dhe 
lokal të qeverisjes, dhe për të shkëmbyer mendime në lidhje me veprimet që 
duhet të ndërmerren. 

B Përshkrimi i Seminarit 

B.1 Data and Koha 

Seminari u mbajt më 26 Shkurt, 2015, nga ora 9:30 deri 12:30 te Tirana International Hotel, 
në Tiranë.  

B.2 Pjesëmarrësit 

Në total u ftuan 82 organizata që përfshinin zyrtarët që merren me MMN në nivel qëndror, 
nivel lokal (duke përfshirë bashkitë të cilat pritet të formohen pas konsolidimit të reformës 
territorale dhe komunat në të cilat do të zhvillohen Projektet Pilot) gjithashtu edhe OJQ që 
janë duke implementuar aktivitete të lidhura me menaxhimin e mbetjeve dhe donator. 
Pjesëmarrësit e pranishëm ishin 64 nga 42 organizata, të paraqitur në tabelën e mëposhtme. 

Tabela 44: Lista e pjesëmarrësve 

Organizatat pjesëmarrëse Nr. i 
pjesëmarrësve

Qeveria Qëndrore Ministria e Mjedisit 3 
Agjensia Kombëtare e Mjedisit 1 
Agjensia Rajonale e Mjedisit 1 
Drejtoria Rajonale e Mjedisit 1 
Ministria e Zhvillimit Urban 1 
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës 1 

Qeveria Vendore Qark (6 qarqe) 8 
Bashki (22 bashki) 32 
Komunë (Komuna Bushat and Pojan) 3 

Të tjerë OJQ / Donator (5 organizata) 5 
EEJ 7 

Totali 42 organizata 63 

B.3 Axhenda  

Axhenda e Seminarit paraqitet si më poshtë. EEJ prezantoi rezultatin e Studimit Kombëtar të 
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Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta dhe formuloi Rrymën e Mbetjeve, e cila u vijua me 
diskutime nga të pranishmit.   

Tabela 45: Programi i Seminarit 

Ora Përmbajtja Shënime 

9:00-9:30 Regjistrimi  

9:30-9:50 Fjala e Hapjes MM, EEJ 

9:50-11:15 
 Prezantimi i rezultatit të studimit kombëtar të MMN 
 Pyetje dhe Përgjigje/ Diskutime 

EEJ 

11:15-11:30 Pushim i shkurtër  

11:30-12:30 
 Prezantimi i Rrymës së Mbetjeve 

 Pyetje dhe Përgjigje/ Diskutime 
EEJ 

12:30 Fjala e Mbylljes  

C Përmbajtja e Prezantimit 

C.1 Studimi Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjve të Ngurta 

Bazuar në rezultatin e nxjerr nga Studimi Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta, 
çështjet e mëposhtme u përmblodhën në prezantim; 

 Situata e tanishme e Strategjisë Kombëtare të MMN, Plani Kombëtar i MMN 

 Situata e tanishme e MMN në NjQV 

 Rekomandime të EEJ për përmirësim të MMN 

C.2 Rryma e Mbetjeve  

Prezantimi i Rrymës së Mbetjeve përfshiu çështjet e mëposhtme: 

 Koncepti i Rrymës së Mbetjeve 

 Nevoja për Rrymën e Mbetjeve 

 Si të zhvillojmë Rrymën e tanishme të Mbetjeve 

 Çfarë duhet marrë në konsideratë gjatë zhvillimit të Rrymës së Mbetjeve në të 
ardhmen. 

D Pyetje dhe Përgjigje/ Diskutime 

Pas çdo prezantimi, Pyetje, Përgjigje dhe diskutime u zhvilluan mbi çështjet e paraqitura. 
Temat kryesore të diskutuara paraqiten si më poshtë. 

D.1 Mbi Projektin në përgjithësi 

 Çfarë lloj mbështetje presin NjQV-të nga qeveria qëndrore? (nga EEJ) 

 NjQV-të nuk kanë domosdoshmërisht mungesë të vullnetit për të vepruar, por 
shpesh mungesa e buxhetit është problem kryesor. Shumë projekte të financuara 
nga donatorët përqëndrohen në qytete të mëdha dhe më shumë vëmëndje duhet t'i 
jepet NjQV-ve më të vogla. Aktivitete të bashkëpunimit me qeveritë qendrore të 
tilla si seminare dhe trajnime do të jetë i vlerësuar në prag të reformës territoriale të 
njësive të qeverisjes vendore (nga Bashkia Ballsh)  
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 Çfarë përfitimesh mund të presin një NjQV nga ky Projekt? (Qarku Durrës) 

 Në këtë projekt, përfitimet e drejtpërdrejta do të pritet në njësitë e qeverisjes 
vendore zgjedhur si pjesë të projektit pilot, ndërsa NjQV-rë e tjera do të përfitojnë 
në mënyrë të tërthortë në formën e Udhëzuesit 3R dhe shfrytëzimin e tij. (EEJ) 

D.2 Reforma territorial dhe MMN 

 Jo vetëm mbetjet bashkiake por edhe mbetjet industriale dhe ujërave të ndotura nga 
industria e naftës janë duke shkaktuar problem të rëndësishëm mjedisor dhe ndikojë 
në bujqësinë e zones. Pritet që një njësie më të madhe të qeverisjes vendore do ti 
duhet për të menaxhuar mbetjet në zonë pas reformës territoriale, por realisht, njësi 
më të vogla do të jenë më të përshtatshme duke marrë parasysh vështirësitë aktuale 
në menaxhimin e NjQV-ve në niveleve të ndryshme të menaxhimit. 

 Në vendet në zhvillim, ku ne shpesh punojnë, një projekt zakonisht kryhet nën një 
parim që së pari konsiderohet 1) të ketë venddepozitim të përshtatshëm, 2) mbledhja 
e duhur mbetjeve. Vetëm pasi këto janë arritur dhe 3) ndarja e mbetjeve dhe 4) 
lanfill janë për t'u konsideruar. Në rastin e Shqipërisë gjithashtu, do të ishte më mirë 
për të filluar, pas reformës territoriale, me reduktimin vendeve të shkarkimit duke 
vendosur për një vend shkarkimi, të cilat mund të jenë një nga vendet ekzistuese, 
dhe të vazhdohet hap pas hapi. (EEJ)  

D.3 Venddepozitimet përfundimtare 

 Venddepozitimi përfundimtar në Qarkun e Durrësit i shërben 200,000 banorëve të 
qarkut dhe 3 komunave të qarkut tjetër dhe është parashikuar të arrijë kufirin e saj të 
kapacitetit deri në vitin 2015. Venddepozitimi përfundimtar është gjithashtu një 
çështje e rëndësishme. (Qarku Durrës) 

 Fokusi i Projektit është 3R. Ndërsa MM është përgjegjëse për politikbërjen në lidhje 
me venddepozitimet përfundimtare, Ministria e Zhvillimit Urban është gjithashtu 
përgjegjëse e tyre. (EEJ) 

 Sipas rezultatit të studimit kombëtar, 73% e NjQV-ve kanë venddepozitime brenda 
territorit të tyre dhe vetëm 7% përdorin landfill. Egzistenca e venddepozitimeve të 
ligjshme (miratuar nga qeveria) nuk do të thotë domosdoshmërisht që nuk ka 
problem.  Përcaktimet e "ligjshme" apo "e paligjshme” dhe kuptimin e 
ligjshmërisë duhet të rikonsiderohet.  

 Kosto për landfill dhe kosto për transportin duhet të konsiderohen të ndara. Kostoja 
e transportit duhet të jetë e ndryshme dhe të përballohet nga çdo NjQV sipas 
distancës së saj nga landfill. Sidoqoftë kosto e trajtimit në landfill duhet të jetë e 
njëjtë për çdo NjQV, ndaj MM duhet të ndërhyjë për të përcaktuar një kosto të 
rregulluar në nivel kombëtar. Për më tepër tarifa e Landfill duhet të jetë më e lartë. 
Mbetje të vlefshme të përfshira në mbetjet e shkarkuara janë përgjithësisht të 
grumbulluara nga mbledhësit e materialeve të riciklueshme përpara se të mbërrijnë 
në lanfdfill, ndaj nuk pritet të fitohet ndonjë e ardhur nga riciklimi në vend 
(Komuna Bushat). 

D.4 Riciklimi dhe Ndarja 

 Prej disa muajsh një çeshtje kritike po ndodh në Elbasan. Pas konsultimeve me MM, 
një objekt incinerimi është duke u ndërtuar me një kapacitet trajtimi prej 120-150 
ton / ditë. Në qoftë se një çështje që duhet të konsiderohen, është e nevojshme për të 



Republika e Shqipërisë JICA 
Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin 3R  Raporti përfundimtar KKC / EXRI 

170 

prezantuar sistemin e ndarjes në burim të mbetjeve, të tillë si sistemin me 3 kosha 
për të promovuar riciklimin (Bashkia Elbasan). 

 MM ka bërë tashmë një vendim që mbetjet e vlefshme të ndahen në burimet 
gjeneruese, për higjienë dhe arsye financiare. 

 Gjëja e parë që duhet bërë është kuptimi i situatës së tanishme në mënyrën e duhur. 
Ndarja në burim është e preferueshme në terma afatgjatë, por është shumë e vështirë 
të ndryshohet situata e tanishme. Është më e përshtatshme të kuptojnë situatën me 
anë të Rrymës së Mbetjeve dhe të zhvillohet një plan për të ardhmen bazuar në të. 
(EEJ). 

 Ka patur disa prova të ndarjes së mbetjeve në burim në disa qytete të tilla si në 
Shkodër, Bushat, Lezhë e kështu me rradhë, por asnjë prej tyre nuk ka qënë i 
suksesshëm. Në mënyrë që të ketë sukses është i nevojshëm ndërgjegjësimi publik. 
(Komuna Bushat) 

 Problem për NjQV është mungesa e buxhetit. (Bashkia Ballsh) 

 MM pret që të ketë propozime nga NjQV. NjQV zhvillojnë dhe miratojnë planet e 
tyre dhe më pas mund të shkojnë me propozime për tu konsultuar dhe kërkuar 
buxhet nga Ministria (MM) 

 Të dyja janë të nevojshme, ndërsa qeveria qendrore dhe NJQV-të bëjnë kompromis 
dhe të ndajnë çështjet e njëri-tjetrit (EEJ) 

Z. Abeshi, Drejtor i Përgjithshëm, MM, 
duke mbajtur fjalën e hapjes 

Skenë e seminarit 

Pjesëmarrësit duke dëgjuar prezantimin e 
EEJ 

Një skenë nga Pyetje dhe Përgjigje 



Republika e Shqipërisë JICA 
Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin 3R  Raporti përfundimtar KKC / EXRI 

171 

Zyrtar i MM duke bërë komente. Pjesëmarrëse duke bërë komente. 

E  Përshtypje nga pjesëmarrësit në Seminar 

Për pjesëmarrësit në Seminar u shpërndan pyetësor. Më poshtë jepen dhe përshtypjet e tyre 

E.1 Përmbajtja e seminarit dhe përmbajtja e preferuar në seminaret e 
ardhshme 

 Përmbajtja e seminarit ishte e rëndësishme për ata që merren me menaxhimin e 
mbetjeve, dhe pasqyroi gjëndjen aktuale të MMN në Shqipëri bazuar në të dhënat e 
nxjerra nga studimi (pjesëmarrësit në përgjithësi) 

 Në seminaret e ardhshme, mekanizmi financiar dhe metodat e menaxhimit, në 
mënyrë që të mbledhë informacion në lidhje me MMN nga njësitë e qeverisjes 
vendore janë të nevojshme. (Organizata të qeverisjes vendore) 

 Mekanizmi i mbështetjes nga qendra, raste të veçanta të veprimtarisë, praktikave të 
mira, aktivitete sensibilizuese publike, sistemi i zbatimit të shërbimeve të pastrimit 
pas reformës territoriale janë kërkuar në seminaret e ardhshme (NjQV) 

 Priten diskutime mbi metodat specifike të ndarjes dhe riciklimit. Ndarja kërkon 
ndërgjegjësimin e publikut dhe seminaret të ardhshme duhet të përqëndrohen edhe 
në metodat specifike të ndërgjegjësimit publik. (NjQV) 

 MMN në rajone të tjera, përmbajtja e bazuar në raste të veçanta, çështjet aktuale që 
ndodhin gjatë zbatimit të Projektit (Qeveria Qëndrore dhe NjQV) 

 Diskutim mbi iniciativat për të përmirësuar bashkëpunimin mes qeverisë qendrore 
dhe vendore. (NjQV, OJQ). 

E.2 Diskutime të tjera mbi çështjet aktuale të MMN 

 Meqenëse është e vështirë për të marrë të dhëna të sakta për mbetjet në nivelin e 
zbatimit të organizimit, është i nevojshëm asistimi për të zhvilluar një udhëzues për 
mbledhjen, transportin dhe trajtimin (Organizata të qeverisjes qëndrore). 

 Kërkohet rritje e ndërgjegjësimit publik, nisur nga problemet që hasen për ndarjen e 
mbetjeve dhe 3R-në.  

 Edhe nëse fillon ndarja e mbetjeve, mungesa e sistemit të depozitimit të ndarë të 
mbetjeve dhe teknologjia e riciklimit do të çoj që mbetjet të trajtohen të gjitha 
njësoj. (NjQV). 

 Eshtë e vështirë grumbullim i tarifës së pastrimit. (Komunë). 

 Infrastruktura e pamjaftueshme, mungesa në kontenierë, infrastruktura e 
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pamjaftueshme për grumbullim të ndarë, vjetërsimi i mjeteve të grumbullimit, 
mungesa të makinerive në venddepozitim, etj. Çështja e venddepozitimit 
përfundimtar (pagesa e tarifës së trajtimit) është gjithashtu një çështje e rëndësishme 
(NjQV). 

 Financa të pamjaftueshme, mungesa e mekanizmit teknik dhe ligjor për MMN, 
mungesa e burimeve njerëzore në fushën e MMN (NjQV, OJQ). 

F Rezultate të Seminarit 

Në Seminar EEJ ndau njohuritë mbi gjëndjen e tanishme të MMN në Shqipëri dhe prezantoi 
konceptin bazë të Rrymës së Mbetjeve.  

Mund të konsiderohet si një arritje pasi që përmes seminarit organizatat qendrore qeveritare, 
të cilat janë politik bërës për MMN, dhe njësitë e qeverisjes vendore, të cilat janë zbatuesit e 
MMN, u takuan së bashku dhe të ndan kuptim të përbashkët të gjëndjes së tanishme.  

Është provuar që Rryma e Mbetjeve është shumë e rëndësishme për të kuptuar situatën e 
tanishme dhe për përmirësim të MMN, si rezultat i studimit mbarëkombëtar. Sidoqoftë, është 
një koncept i ri për qeverinë Shqipëtare, gjithashtu në nivel vendor, ndaj është e nevojshme 
për të përmirësuar të kuptuarit e tyre me anë të seminareve, dhe të marrin në konsideratë 
metoda për të futur në çdo NjQV, zhvillimin e sistemit mbështetës në nivel kombëtar, si dhe 
zhvillimin e kapaciteteve të NjQV-ve. 

Gjatë diskutimeve, si në nivel kombëtar dhe nivel lokal  sfida dolën në pah. NJQV-të 
përmendën çështjet e përmirësimit të ndërgjegjësimit publik, ndërsa bashkitë më të vogla dhe 
komunat vunë në dukje se mungesa e përkrahjes dhe financave kanë bërë të vështirë 
ndërmarrjen e masave. Nga ana tjetër, niveli qendror ka vështirësi për të kuptuar nevojën 
aktuale për mbështetje dhe buxhet në nivel lokal, dhe kërkoi për njësitë e qeverisjes vendore 
propozime proaktive dhe konsultime.  

Pritet që implementimi i Projekteve Pilot gjatë Projektit do të ofrojë metoda për aktivitetet 
për përmirësimin e ndërgjegjësimit publik dhe përvojat dhe praktikat e mira të të krijuara do 
të ndahet nëpërmjet seminareve dhe raste të tjera me njësitë e qeverisjes vendore. 

Seminari siguroi një mundësi të mirë për komunikim mes qeverisë qendrore dhe lokale, që do 
të jetë hapi i parë përpara për bashkëpunim mes tyre. Raste të tilla mund të jenë efektive në 
shpërndarjen e Udhëzuesit 3R i cili do të formulohet nga Projekti. 

 Seminar mbi Draft Udhëzuesin 3R (12 Maj, 2015) 6.2.2

A Qëllimi 

“Seminari i pare mbi Udhëzuesin 3R” u organizua nga EEJ në bashkëpunim me Ministrinë e 
Mjedisit, për personelin në ngarkim të MMN në qeveritë vendore, për qëllimet si më poshtë 
vijojnë; 

Qëllimi 1: Promovim i të kuptuarit të konceptit dhe strukturës të Udhëzuesit 3R, dhe 
marrëdhënien me Planin/Strategjnë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve.  

Qëllimi 2: Promovim i të kuptuarit se si të zhvillojmë Rrymën e Mbetjeve dhe Planin e 
Veprimit 3R në Udhëzuesin 3R. 
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B Përshkrimi i Seminarit 

B.1 Data dhe Koha 

Seminari u mbajt më 12 Maj, 2015, nga ora 9:30 deri 15:30 te Tirana International Hotel ,në 
Tiranë. 

B.2 Pjesëmarrësit 

Në total u ftuan 66 organizata, kryesisht nga qeveritë vendore (bashkitë të cilat pritet të 
formohen pas konsolidimit të reformës territorale dhe komunat në të cilat do të zhvillohen 
Projektet Pilot), si dhe specialistët e MMN të organizatave qeveritare në nivel qëndor. 
Pjesëmarrësit e pranishëm ishin 44 nga 28 organizata, të paraqitur në tabelën e mëposhtme. 

Tabela 46: Lista e Pjesëmarrësve 

Organizatat pjesëmarrëse Nr. i pjesëmarrësve 

Qeveria Qëndrore Ministria e Mjedisit 2 

Ministria e Zhvillimit Urban  2 

Ministria e Transportit dhe 
Infrastrukturës 

1 

Qeveria Vendore Bashki (23 bashki) 32 

Qark (1 qark) 1 

Komunë (Bushat) 1 

Të tjerë EEJ 5 

Totali 28 organizata 44 

B.3 Axhenda 

Axhenda e Seminarit paraqitet si më poshtë. EEJ prezantoi konceptin dhe strukturën e 
Udhëzuesit 3R, dhe marrëdhënien e Udhëzuesit 3R me Strategjinë/Planin Kombëtar të 
Menaxhimit të Mbetjeve. Gjatë prezantimit, u shpjegua metodologjia e zhvillimit të Rrymës 
së Mbetjeve dhe Plani i Veprimit 3R, e cila përfshiu praktikimin e pjesëmarrësëve.   

Tabela 47: Axhenda e Seminarit 

Ora Programi Shënime 

9:00-9:30 Rregjistrimi  

9:30-10:40 Fjala e Hapjes MM 

9:40-10:15  Politika bazë e Udhëzuesit 3R EEJ 

10:15-10:30   Pushim i shkurtër    

10:30-12:00 
 Si të zhvillojmë Rrymën e tanishme të 

Mbetjeve 
EEJ 

12:00-13:00   Dreka    

13:00-15:00 
 Praktikë : Zhvillimi i Planit të Veprimit 

3R(Pjesa 1 Situata e tanishme dhe 
çështjet mbi MMN) 

EEJ/të pranishmit 

15:00-15:10  Përshtypje nga pjesëmarrësit  

15:10-15:15 Fjala e mbylljes MM 
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C Përmbajtja e Seminarit 

C.1 Prezantimi i Politikës bazë të Udhëzuesit 3R 

Përmbajtja e mëposhtme u prezantua nga EEJ. 

 Historiku, koncepti bazë, qëllimet dhe struktura e Udhëzuesit 3R 

 Prezantimi i politikës bazë të Udhëzuesit 3R 

C.2 Praktikë e zhvillimit të Planit të Veprimit 3R 

EEJ prezantoi se si të zhvillohet Rryma e Mbetjeve dhe Plani i Veprimit 3R për Udhëzuesin 
3R (Pjesa I: Situata e Tanishme dhe Çështjet e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta) Në 
vazhdim , çdo pjesëmarrës zhvilloi Planin e Veprimit 3R të NjQV-ve të tyre bazuar në të 
dhënat dhe informacionet e tanishme. Formati për Rrymën e Mbetjeve (MS Excel) dhe Planin 
e Veprimit 3R (MS Word) u mundësuar nga EEJ.  

Vëndi 
 

Shpjegimi i Rrymës së Mbetjeve 

Praktikë nga pjesëmarrësit pas shpjegimit
 

Udhëzime dhënë nga EEJ gjatë praktikës 

D Përshtypje nga pjesëmarrësit në Seminar 

Për pjesëmarrësit në Seminar u shpërndan pyetësor. Më poshtë jepen dhe përshtypjet e tyre.  

D.1 Përmbajtja e Seminarit 

Përshtypjet e mëposhtme u dhanë në lidhje me përmbajtjen e Seminarit. 

 Seminari ishte interesant dhe i dobishëm pasi që shpjegoi mënyrën për të zhvilluar 
plane për menaxhimin e mbetjeve, së bashku me praktikën. Ndau informacionin e 
nevojshëm për stafin në krye të menaxhimit të mbetjeve. 

 Ishte interesante pasi të dhënat dhe informacionet e prezantuara ishin mbledhur përmes 
punës në terren. Një pjesë e të dhënave dhe informacionit nuk njihej nga njësitë e 
qeverisjes vendore. 
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 Rryma e Mbetjeve e prezantuar në seminarin dukej e ngjashme me mënyrën sesi, ne si 
NJQV kuptojmë situatën e tanishme, megjithatë, ne mendojmë se do të nevojiten më 
shumë përpjekje për të përmirësuar praktikën e menaxhimit të mbetjeve. Ky Seminar 
do të jetë katalizator i mirë për veprimin e ardhshëm. 

 Situata financiare në Planin e Veprimit 3R do të jetë pjesa më e vështirë për shumicën 
e njësive të qeverisjes vendore për tu përgatitur. Jo vetëm faktori teknik, por faktori 
financiar është një çështje e rëndësishme që duhet të adresohet për të përmirësuar 
menaxhimin e mbetjeve. 

 Ne do të dëshironim të merrnim pjesë në seminarin e ardhshëm, por pjesëmarrja aktive 
nga ana e qeverisë qendrore do të jetë gjithashtu e dëshiruar për të gjetur zgjidhje për 
çështjet e NJQV-ve 

D.2 Përdorimi i Planit të Veprimit 3R për Menaxhimin e Mbetjeve 

Pjesëmarrësit u pyetën se çfarë lloj veprimesh 3R ata do të jenë të interesuar për të ndërmarrë 
pas pjesëmarrjes në Seminar. Përgjigjet u dhanë nga 16 pjesëmarrës si më poshtë. Në vijim të 
programit të ndërgjegjësimit publik, prezantimi i sistemit të grumbullimit me 3 kosha dhe 
promovimi i lehtësirave të riciklimit ishin përgjigjet kryesore.  

Tabela 48: Verprime 3R që NjQV janë të interesuara bazuar në Planin e Veprimit 3R 

Veprime 3R Nr. i përgjigjeve (nga16) 

Prezantimi i sistemit të grumbullimit me 3 kosha 9 

Programe të ndërgjegjësit publik mbi mbetjet 12 

Promovim i produkteve/stilit të jetesës miqësor 
me mjedisin (eco-friendly) 

4 

Prezantim i kompostimit të mbetjeve organike 1 

Promovim i lehtësirave për riciklim 9 

E Rezultatet e Seminarit 

Në Seminar, EEJ shpjegoi Udhëzuesin 3R i cili u shoqerua nga prezantimi i mënyrës së 
zhvillimit të Planit të Veprimit 3R duke përfshirë praktikat e pjesëmarrësëve.  

Komente u dhanë nga pjesëmarrësit e NjQV-ve duke shpjeguar që Seminari dha një mundësi 
praktike sesi të zhvillohen plane që kanë të bëjnë me menaxhimin e mbetjeve, pasi nuk dha 
vetëm një shpjegim i përgjithshëm, por dha mundësi për të praktikuar proçesin e tanishëm të 
zhvillimit të Planit të Veprimit 3R. Prandaj, konsiderohet se ky Seminar hodhi hapin e parë 
drejt planifikimit të Veprimeve 3R bazuar në situatën e tanishme. 

Ndërsa, prezantimi i Udhëzuesit 3R bëhej për herë të dytë, ndjekur nga Seminari i zhvilluar 
në Shkurt 2015, do të kërkojë më shumë mundësi të tjera derisa NjQV-të të kuptojnë 
mjaftueshëm koncpetin dhe të zhvillojnë vetë Planin e tyre të Veprimit. Në raste të tilla të 
ngjashme, si Seminari e dytë mbi Udhëzuesin 3R i cili është planifikuar në të ardhmen, është 
e dëshirueshme të vazhdojë transferimi teknik tek NjQV-të. 

  Seminari i 2-të për prezantim të draft Udhërrëfyesit 3R dhe ecurisë së 6.2.3
PP (23 March, 2016) 

A Programi 

Data dhe koha: 23rd Mars, 2016 nga ora 8:30 deri 16:00 
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Vendi:“Teuta Room” Hotel Tirana International 

Ora Programi Nga 
8:30 － 9:00 Regjistrimi  
9:00 － 9:10 1. Fjala e hapjes MM 
9:10 － 9:20 2. Qëllimi I Seminarit EEJ 
9:20 － 10:30 3. Udhërrëfyesi 3R -1) Objektivat dhe 

përbërësit e Draft Udhërrëfyesit 3R 
& Politika Kombëtare Bazë për 3R e 
Mbetjeve 

EEJ 

10:30 － 10:45 <<  Pushim i shkurtër  >>  
10:45 － 12:30 4. Udhërrëfyesi 3R -2) Përzjedhja e 

Aktiviteteve 3R dhe Plani I Veprimit 
3R 

EEJ 

12:30 － 13:30 <<  Dreka   >>  
13:30  14:00 5. Projekti Pilot I Bashkisë Vau I Dejes: 

Riplanifikimin e mbledhjes dhe 
ndarjen e mbetjeve bujqesore 

EEJ 
Bashkia Vau I Dejes 

14:00  14:30 6. Projekt Pilot në Bashkinë Tiranë: 
Riciklimin e mbetjeve të shkollës në 
drejtim të riciklimit të mbetjeve të 
komunitetit 

EEJ 
Bashkia Tiranë 

14:30  15:00 7. Projekt Pilot në Bashkinë Cërrik: 
Përmiresimi në përgatitje I 
mbledhjes së mbeturinave 

EEJ 
Bashkia Cërrik 

15:00  15:15 <<  Pushim i shkurtër  >>  
15:15  15:45 8. Diskutime Lehtesuar nga MM 
15:50 － 16:00 9. Fjala e mbylljes MM 

B Foto të Seminarit dhe Prezantimeve 

 
Pamje nga Seminari Pamje nga Seminari 

 
Prezantim nga Bashkia Vau Dejës Prezantim nga Bashkia Tiranë 
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Prezantim nga Bashkia Cërrik P&P

Figura 30: Photos of the workshop and presentations 
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D Diskutim 

Seminari u kryesua nga Z. Redi Baduni, Drejtor i Mjedisit në Ministrinë e Mjedisit, dhe u 
lehtësua nga Znj. Nishi e ekipit të Projektit. 

Z. Baduni mbajti fjalën e hapjes së seminarit të dytë mbi Udhëzuesin 3R në Republikën e 
Shqipërisë. Gjatë kohës që Projekti ka filluar, Ministria e Mjedisit ka pasur mundësinë të 
vlerësojë objektivat që janë parashikuar për tu përmbushur, të vendosë kontakte me strukturat 
e njësive vendore të cilat kanë një rol të caktuar, jo vetëm me ato të parashikuara në Projekt, 
por të evidentojë cila zonë mund të jetë zona model sipas standarteve të Shqipërisë, dhe të 
evidentohet se cili është problemi në Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta.  

Një nga problemet në vendin tonë është moszbatimi i strategjisë kombëtare të mbetjeve. Akti 
ligjor i cili u jep mundësinë NjQV-ve për të kryer më mirë çështjen e ndarjes së mbetjeve 
është duke mundësuar ngritjen e infrastrukturës për ndarjen e mbetjeve në mënyrë praktike. 
Gjithashtu ne do zgjojmë një interes për blerësit vendas për të filluar çështjen e riciklimit 
sepse dihet që pjesa e mbetjeve zë edhe një interes ekonomik. 

Gjithashtu Z. Baduni u shpreh se bashkëpunimi me JICA ka qenë një bashkëpunim shumë 
pozitiv i cili ka filluar në vitin 2014. Projekti JICA i atashuar me tre qytete, ish komuna 
Bushat që tani është brenda bashkisë Vau i Dejës, bashkia Cërrik dhe bashkia Tiranë. 
Njëkohësisht, përveç këtyre tre bashkive që janë të përcaktuara në projekt, JICA ka bërë një 
monitorim më të gjerë të bashkive të ndryshme të Shqipërisë. Sot, jemi mbledhur për të 
vëzhguar draft udhëzuesin 3R. 

Më pas ai ia kaloi fjalën Këshilltarit Kryesor të Projektit, Z. Hiroshi Fujita. 

Z. Fujita shpjegoi tre objektivat e seminarit si më poshtë. Objektivat janë 1) për të prezantuar 
skicën e draft Udhërrëfyesit 3R, 2) për të familjarizuar bashkitë pjesëmarrëse me metodat e 
përzgjedhjes së aktiviteteve 3R, dhe 3) për të prezantuar projektet pilot 3R që janë duke u 
zbatuar nga Projekti. 

Pastaj, ai vazhdoi shpjegimin e draft Udhërrëfyesit 3R dhe politikat kombëtare bazë për 3R e 
mbetjeve. 

Prezantimi tjetër u morr nga Z. Koji Kusunoki, i cili shpjegoi përzgjedhjen e aktiviteteve 3R 
të realizueshme në Shqipëri, përgatitjen e Plani Veprimit 3R dhe aktivitetet 3R të 
përzgjedhura në NjQV-të model. 

Gjatë shpjegimit të të dhënave të njësisë së prodhimit të mbetjeve në çdo kategori në NjQV-të, 
pati një pyetje nga përfaqësuesja e Bashkisë Sarandë (Q.1). 

Pas përgjigjes së Q.1, Z. Kusunoki prezantoi Software-in e krijuar nga Projekti për 
formulimin e rrymës së mbetjeve dhe shpjegoi funksionin e tij. Pas shpjegimit, pati pyetje 
nga disa përfaqësues nga bashki të ndryshme (Q.2) dhe Z. Kusunoki u përgjigj. 

Pas përfundimit të Z. Kusunoki, lehtësuesi propozoi kthimin tek pyetja për numrin e 373 
g/frymë/ditë për bashkinë Tiranë, Z. Oda iu bashkua panelit për të argumentuar përgjigjen e 
pyetjes. 

Z. Polikron Horeshka, përfaqësues nga Ministria e Mjedisit u shpreh se për banorët e Tiranës 
shifra e mbetjeve gr/frymë/ditë varion nga 0.7-1.1 kg për arsye se vlera ndryshon nga muaji 
në muaj dhe duhet bërë vëzhgimi gjatë gjithë vitit pasi në muaj të ndryshëm, njerëzit 
konsumojnë në sasi të ndryshme. 

Ndërkohë që Z. Oda po bënte gati grafikun për të shpjeguar sasinë e mbetjeve gr/frymë/ditë, 
Z. Bajraktari, asistent i projektit, shtoi se bazuar në eksperiencën e tij për projektin e 
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mësipërm i cili ka kryer studimet në Tiranë tha se vlera e prezantuar mund të konsiderohet e 
saktë pasi janë bërë shumë matje dhe studime për nxjerrjen e asaj vlere. 

Një pyetje tjetër nga pjesëmarrësit ishte nëse bashkia do të ishte e aftë për të bërë planin 
vendor të menaxhimit të mbetjeve në përfundimin e projektit me të dhënat e nxjerra nga 
JICA, 

Z. Kusunoki u shpreh se rryma e mbetjeve të bashkisë përbëhet nga sasia e të riciklueshmeve 
dhe sasia e depozituar, të gjitha në total dhe se për familjet vëzhgimi është bërë i imtësishëm 
ndërsa për bizneset nuk është vëzhguar me imtësi përbërja e mbetjeve, por e rëndësishme 
është që të bëhen vëzhgime që të kemi rezultate sa më të sakta të mbetjeve që prodhohen. 

Pas një pushimi të shkurtër, Z. Oda shpjegoi me grafik sasinë e mbetjeve gr/frymë/ditë për 
bashkinë Tiranë duke bërë krahasimin ndërmjet mbetjeve të grumbulluara në landfill gjatë 
gjithë vitit, e marrë nga viti 2009-2014 dhe numrin e popullsisë në vitet përkatëse. 

Z. Horeshka shtoi se llogaritjet duhen bërë në bazë të popullsisë që jeton aktualisht pasi 
normativa do dilte më e lartë dhe se matja në landfill është në total dhe jo e ndarë, për këtë 
arsye koefiçienti është i ulët. 

Z. Oda u shpreh se e vlerësonte mendimin por ishte e vështirë gjetja e saktë e numrit të 
banorëve dhe se ky grafik ishte bërë prej tyre sipas të dhënave të tyre. Ai gjithashtu kërkoi 
sygjerime për të patur një rezultat sa më të saktë. 

Në vazhdimësi, përfaqësuesi nga qyteti i Kuçovës shtoi se për bazë duhet marrë numri i 
popullsisë i dhënë nga zyrtarët e bashkisë pasi në qytetin e Kuçovës, sipas gjëndjes civile janë 
30244 banorë, sipas censusit të vitit 2011 janë 16800 banorë ndërsa bashkia Kuçovë di që atje 
jetojnë 20000-21000 banorë dhe se mbi këtë numër duhen bërë llogaritjet. 

Lehtësuesi propozoi se pyetjet e tjera mund ti linin për në fund dhe të vazhdonin me 
prezantimin e projekteve pilot me përfaqësues nga secila bashki. 

Prezantimi i rradhës ishte nga Z. Zija Gerbeti, përfaqësues nga bashkia Vau i Dejës. Z. 
Gerbeti iu rikthye pjesës së mbetjeve gr/frymë/ditë dhe u shpreh se rezultatet nga JICA ishin 
shumë të sakta pasi për zonën e Bushatit, përpara se JICA të bënte llogaritjet, ai i kishte 
llogaritur vetë duke ditur numrin ekzakt të banorëve dhe shifrat e nxjerra prej tij dhe shifrat e 
nxjerra nga JICA ishin të njëjta. Z. Gerbeti bëri edhe shpjegimin e projektit pilot për Bushatin 
deri në fazën e arritur deri më tani, ndryshimet e ndodhura në lidhje me mbetjet dhe zgjidhjen 
e problemeve të ndryshme të zonës. 

Pas tij, përfaqësuesi i bashkisë Tiranë, Z. Sadik Cana shpjegoi projektin pilot për bashkinë 
Tiranë. Znj. Nishi shtoi se të gjitha materialet janë gati dhe pritet që të fillojë zbatimi ditët në 
vazhdim. 

Në vazhdimësi, Z. Qerim Baku nga bashkia Cërrik shpjegoi ecurinë e projektit pilot në 
bashkinë e tij dhe përmirësimin e situatës. 

Me perfundimin e tij, Z. Horeshka ndërhyri duke u shprehur se nuk është bërë ndarja e 
mbetjeve që në burim dhe nuk janë parë kërkesat e legjislacionit. 

Z. Gerbeti u përgjigj se janë në fazat e para të projektit pilot dhe se në muajt e ardhshëm do 
bëhet edhe ndarja e mbetjeve që në burim. 

Znj. Nishi gjithashtu u përgjigj duke thënë se Projekti është i vetëdijshëm me vështirësitë që 
një bashki përball me ndërmarrjen e hapave të duhur për zbatimin e kërkesave legjislative dhe 
për këtë arsye Projekti është duke zhvilluar Udhërrëfyesin 3R nëpërmjet shqyrtimit të 
mundësive të disa prej projekteve pilot 3R. Prandaj, pjesëmarrësit në seminar duhet ti 
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kushtojnë vëmendje ecurisë së projekteve pilot dhe të nxjerrin mësime prej tyre. 

Përfaqësuesi nga bashkia Shkodër kërkoi të dinte efiçencën ekonomike që përfitonin nga këto 
projekte pilot pasi edhe bashkia e tyre në Shkodër kishte ndërmarrë të tilla projekte por kishin 
dështuar pasi nuk kishin gjetur treg shitje për të riciklueshmet. 

Z. Fujita u përgjigj se janë në dy muajt e parë të zbatimit të këtyre projekteve dhe se nuk e 
dinë tamam efiçencën ekonomike por që ata janë duke grumbulluar të riciklueshme të cilave 
u kanë gjetur fillimisht tregun e shitjes. 

Znj. Nishi ndërhyri për të shpjeguar matricën e vlerësimit të Projekteve Pilot e cila shpjegon 
qëndrueshmërinë dhe zbatueshmërinë e çdo PP, dhe kërkoi që pjesëmarrësit ta lexonin vetë 
këtë matricë, pasi koha e seminarit po mbaronte, dhe do ishin të lutur të dërgonin sugjerime 
mbi këtë matricë dhe gjithçka tjetër të paraqitur në këtë seminar. 

Z. Baduni mbylli takimin duke falënderuar pjesëmarrësit për mendimet dhe komentet e dhëna, 
JICA që bëri të mundur materialin e prezantuar dhe shpresuar në vazhdimin e bashkëpunimit 
të nisur për të arritur objektivat e synuara. Gjithashtu, në emër të Ministrisë së Mjedisit, ai 
përcolli gatishmërinë për çdo koment, ndihmë apo sugjerim, për tu ndjerë të lirë që ti 
kontaktojnë. 
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 Seminar për të prezantuar draftin e përfunduar Udhërrëfyesit 3R dhe 6.2.4
raportimin e rezultateve të Projektit Pilot 3R (9 and 10 Mars, 2017) 

A Programi 
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B Lista Pjesëmarrësit 
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C Procesverbali i Seminarit 
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D Presentation Material 

D.1 Vau i Dejes PP 
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D.2 Cerrik PP 
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D.3 Tirana PP 
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D.4 MOE presentation on 3R Guideline 
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D.5 Formulation of 3R Action Plan 
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D.6 3R Action Plan of Ura Vajgurore Municipality 

 



Republika e Shqipërisë JICA 
Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin 3R  Raporti përfundimtar KKC / EXRI 

207 

 

 



Republika e Shqipërisë JICA 
Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin 3R  Raporti përfundimtar KKC / EXRI 

208 

 

 

D.7 3R Action Plan of Konispol Municipality 
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E Foto 

Dita 1 

Znj. Lediana Karalliu nga Ministria e Mjedisit 
duke shpjeguar Udhërrëfyesin 3R të gjithë 
pjesëmarrësve. 

Një seksion me pyetje dhe përgjigje u 
shkëmbye me padurim rreth menaxhimit të 
mbetjeve në përgjithësi. 

Këshilltari Kryesor Z. Fujita i dorëzoi qyteteve 
përkatëse një version të përfunduar të plan 
veprimin 3R (draft) për çdo qytet ku është 
zhvilluar workshop, nga Shtatori deri në 
Dhjetor. 

Z. Sokol Konomi nga JICA, i cili mbajti fjalën 
e mbylljes. 

F Vizitë në terren në bashkinë Cërrik 

Në seminarin e kryer në 9 dhe 10 Mars 2017, ne vizituam qytetin e Cërrikut në ditën e dytë të 
seminarit për të parë si kryhej grumbullimi me qendër zëri. Kronika u postua në You Tube 
nga një stacion televiziv lokal, Best Channel i rajonit Elbasan (link-u më poshtë). 

https://www.youtube.com/watch?v=pNShb8nWYpY 
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Përmbajtja e videos është si më poshtë. 

“Bashkia Cërrik po zbaton projektin për pakësimin e mbetjeve dhe promovimin e 3R-ve. Ky 
projekt po zbatohet me mbështetjen e qeverisë Japoneze. Në ditën e dytë të seminarit, 
përfaqësues nga 61 bashki bënë një vizitë në “Lagja Fermë” në Cërrik, e cila është një nga 
zonat e përzgjedhura për zbatimin e projektit pilot ku shërbimi i grumbullimit të mbetjeve 
është derë më derë. Drejtoria e Shërbimeve Publike në Bashkinë Cërrik, ekspozoi ndaj 
publikut në praktikë grumbullimin e mbetjeve, ku punëtorët e pastrimit trokasin derë më derë 
për grumbullimin e mbetjeve. Sipas Drejtorit të Shërbimeve Publike, Z. Qerim Baku, 
koncepti i seminarit synon të zbatojë në praktikë aktivitetet 3R. 

Z. Qerim BAKU: Sot është dita e dytë e seminarit për promovimin e 3R-ve dhe ne po 
ndjekim nga afër, në praktikë, aktivitetin e grumbullimit të mbetjeve derë më derë. 

Eksperti tha se projekti pilot i JICA në Bashkinë Cërrik ka filluar në Shkurt 2016. Gjatë vitit, 
rezultatet e projektit për pakësimin e mbetjeve kanë qenë pozitive. 

Z. Koji Kusunoki: Rreth një vit më parë, ne filluam zbatimin e projektit në Bashkinë Cërrik 
në lagjen Ferma. Banorët janë familjarizuar me sistemin e grumbullimit derë më derë dhe i 
kanë besuar menaxhimin e mbetjeve të ngurta bashkiake shërbimit të Bashkisë Cërrik. Ne e 
filluam projektin pilot me 100 familje në lagjen e Fermës, ndërkohë që bashkia e ka zgjeruar 
shërbimin në gjithë zonën rurale të territorit. 

Pas largimit nga lagja e Fermës, pjesëmarrësit ndoqën grumbullimin derë më derë në fshatin 
Shtërmen, zona e re e zgjeruar. Bashkia Cërrik ka një bazë materiale të pasur për mbajtjen 
pastër të territorit. Të gatshëm për qytetarët dhe banorët e fshatrave janë 300 kontejnerë të 
rinj për depozitimin e mbetjeve.” 

Dita 2 

Pjesëmarrësit e seminarit për të vëzhguar gjendjen e grumbullimit të mbetjeve me 
grumbullimin me qendër zëri në zonën e Fermës në qytetin e Cërrikut. 
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 Workshop për mbështetjen e NjQV-ve për formulimin e Plan Veprimit 6.2.5
3R në çdo qark (Udhëzime në Tetor 2016) 

A Objektivat e Workshop-it 

Në të kaluarën Projekti ka organizuar workshop-e për shpjegimin e përmbajtjes së 
Udhërrëfyesit 3R dhe hartimin e rrymës së mbetjeve, por më pak se gjysma e njësive vendore 
morën pjesë në to. Arsyet për mungesën në workshop-e nga ana e qeverive vendore 
përfshinte “Largësia nga Tirana ku zhvillohej workshop-i, pjesëmarrësve i nevojitej disa ditë 
pushim nga puna,” “Shumë të zënë me punë,” etj. Pjesëmarrësit kërkuan të kishin më shumë 
kohë për të konsultuar problemet e tyre specifike.  

Duke ndjekur këshillat që dolën nga vlerësimi i ndërmjetëm i Projektit i kryer nga JICA, me 
qëllim pakësimin e vështirësive të hasura nga qeveritë vendore dhe për u dhënë mbështetje 
për hartimin e Planeve të tyre të Veprimit 3R, EEJ së bashku me MeM vizitoi qarqet dhe 
zhvilloi workshop-e lidhur me problemet e tyre. Për më tepër, me kryerjen e procesit të 
ndjekjes së punës me MeM, kjo e fundit do të ndajë procesin e hartimit të Planit të Veprimit 
3R me qeveritë vendore pjesëmarrëse dhe do të forcohen në kuadër aftësimit të tyre për të 
mbështetur qeveritë vendore në kuadër të 3R.  

B Përzgjedhja e Qeverive Vendore të Synuara 

Në Shqipëri, ka 61 bashki në 12 qarqe. Për shkak të kohës dhe kufizimeve të shpenzimeve që 
ka Projekti, qeveritë vendore të synuara për këtë program u pakësuan në 40 bashki në 7 qarqe, 
bazuar në këto kushte si 1) lehtësia e lëvizjes, dhe 2) më pak ndërhyrje nga donatorë të tjerë.  



Republika e Shqipërisë JICA 
Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin 3R  Raporti përfundimtar KKC / EXRI 

213 

 
※ Zonat e ngjyrosura tregojnë bashkitë e synuara 

Figura 31: Bashkitë e synuara për workshop-in 

C Plani i Aktiviteteve 

Aktiviteti u krye në tre faza duke përfshirë 1) workshop, 2) ndjekjen, dhe 3) vizita në çdo 
bashki. Në “1) Workshop”, u shpjegua përmbledhja e Planit të Veprimit 3R dhe informacioni 
lidhur me gjendjen e tanishme të MMN për çdo NjQV. U përfshi edhe praktikimi i zhvillimit 
të rrymës së mbetjeve për secilën NjQV. Gjatë “2) Ndjekjes”, bashkitë u ri-kontaktuan, apo u 
vizituan në rast nevoje, për të përmbushur informacionin mbi MMN. Ato NjQV që kërkuan 
ndjekje të mëtejshme për të plotësuar seksionin e informacionit mbi MMN në Planin e 
Veprimit 3R, u bënë vizita në secilën prej tyre me qëllim për tu siguruar që çdo bashki të jetë 
e aftë të hartojë Planin e saj të Veprimit 3R. 

D Regjistrimi i Aktivitetit 

D.1 Workshop 

U zhvilluan nëntë (9) workshop-e gjithsej në shtatë (7) qarqe gjatë periudhës nga 19 Shtatori 
deri më 13 Tetor 2016. Dyzet (40) bashki u ftuan dhe prej tyre morën pjesë në workshop 32. 
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Gjatë workshop-it u shpjeguan, “1) Çfarë është Plani i Veprimit 3R” dhe “2) Rryma e 
Mbetjeve Bashkiake”. Pastaj u kalua në “3) Plotësimi i informacionit mbi MMN të tanishme 
bashkiake” dhe në fund u krye “Praktikë për hartimin e rrymës së mbetjeve për çdo bashki”. 
Pjesa e informacionit që nuk mund të plotësohej gjatë workshop-it duhej marrë me vete dhe 
plotësuar në bashki dhe më pas duhej dërguar me e-mail pranë EEJ. 

Pjesa në vazhdim përshkruan numrin e bashkive pjesëmarrëse, programin dhe përmbajtjen e 
secilit workshop. 

 
※ Bashkitë pjesëmarrëse janë ngjyrosur me blu 

Figura 32: Harta e bashkive pjesëmarrëse në workshop 
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Tabela 49: Programi i Workshop-it dhe statusi i pjesëmarrësve 

 

Aktivitetet Ora
Pjesëma

rrja
Popullsia 
në 2015

Vendi

1 18-Sep Die Lëvizja nga Tirana në Gjirokastër 12:30 - 16:00

1 Gjirokastër Po 1 38,100

2 Dropull Po 1 4,700

3 Libohovë Po 2 5,400

4 Përmet Po 1 16,000

6 Memaliaj - N/A 14,100
7 Kelcyrë - N/A 8,100

Lëvizja nga Gjirokastra në Tepelenë 9:30 - 10:00

Seminar 1-2 11:00 - 14:00 5 Tepelenë Po 2 9,400 Bashkia Tepelenë

Lëvizja nga Tepelena në Sarandë 14:00 - 15:30
8 Sarandë Po 2 26,900

9 Konispol Po 2 11,000

10 Finiq Po 1 14,000

11 Delvinë Po 2 10,200

Delvinë Landfill 2
5 22-Sep Enj Lëvizja nga Saranda në Vlorë 10:00 - 16:30

12 Vlorë Po 2 139,400

13 Selenice Po 1 21,800

14 Himarë - N/A 10,500
Qarku Vlorë 3

Lëvizja nga Vlora në Tiranë 14:00 - 16:30
7 24-Sep Sht
8 25-Sep Die
9 26-Sep Hën

10 27-Sep Mar
Lëvizja nga Tirana në Fier 7:30 - 9:30

15 Fier - N/A 160,600
16 Mallakastër Po 2 36,000

17 Patos Po 1 30,600

18 Roskvec Po 2 28,900

19 Lushije Po 1 111,400

20 Divjakë Po 1 45,500

Qarku Fier 2

MM 1
Lëvizja nga Fieri në Tiranë 14:00 - 16:15

12 29-Sep Enj
Lëvizja nga Tirana në Berat 7:30 - 10:00

21 Berat - N/A 79,800
22 Kuçovë Po 4 41,600

23 Ura Vajgurore Po 2 36,200

24 Poliçan - N/A 14,500
25 Skrapar Po 1 16,600

Qarku Berat 3

Lëvizja nga Berati në Tiranë 13:30 - 15:30
14 1-Oct Sht
15 2-Oct Die
16 3-Oct Hën
17 4-Oct Mar
18 5-Oct Mër
19 6-Oct Enj
20 7-Oct Pre
21 8-Oct Sht
22 9-Oct Die
23 10-Oct Hën

Lëvizja nga Tirana në Elbasan 8:00 - 9:00
34 Elbasan Po 2 188,300

35 Cërrik Po 1 36,500

36 Belsh Po 1 35,000

37 Gramsh Po 1 32,100

38 Prrenjas - N/A 24,000

39 Librazhd Po 1 42,500

40 Peqin Po 1 34,700

MM 1
Lëvizja nga Elbasani në Tiranë 14:00 - 15:00

Lëvizja nga Tirana në Shkodër 7:00 - 9:30
26 Shkodër Po 2 180,400

27 Pukë - N/A 14,700
28 Fushë Arrës Po 1 9,800

29 Vau i Dejës Po 1 40,500

30 Malësi e Madhe Po 1 41,100

Qarku Shkodër 2

MoE 1
Lëvizja nga Shkodra në Tiranë 14:00 - 16:30
Lëvizja nga Tirana në Lezhë 8:00 - 9:30

31 Lezhë Po 1 87,300

32 Mirditë Po 2 29,400

33 Kurbin Po 2 61,600

Qarku Lezhë 12
Mun. Env Ins 6

Lëvizja nga Lezha në Tiranë
0 81 1,462,900

Data Pjesëmarrësit

2 19-Sep Hën Seminar 1-1 11:00 - 14:00 Qarku Gjirokastër

3 20-Sep Mar

4 21-Sep Mër Seminar 2-1 11:00 - 14:00 Bashkia Sarandë

6 23-Sep Pre
Seminar 2-2 11:00 - 14:00 Qarku Vlorë

Bashkia Berat

11 28-Sep Mër Seminar 3 10:30 - 13:30 Bashkia Fier

13 30-Sep Pre Seminar 4 10:30 - 13:00

Qarku Shkodër

24 11-Oct Mar Seminar 5 10:30 - 13:30 Qarku Elbasan

25 12-Oct Mër Seminar 6 10:30 - 13:30

Totali

26 13-Oct Enj Seminar 7 10:30 - 12:30 Qarku Lezhë
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D.1.1 Workshop 1-1 (Qarku Gjirokastër)  

Vendi Qarku Gjirokastër 

Datë 11:00～14:00,  E hënë, 19/09/2016 

Bashkitë e 
synuara 

Gjirokastër, Dropull, Libohove, Përmet, Tepelena, Memaliaj, Këlcyrë 

7 bashki gjithsej 

Bashkitë 
pjesëmarrëse 

Bashkitë: Gjirokastër 1, Dropull 1, Libohove 2, Përmet 1 

Përmbledhja e 
workshop-it  

Ndërmjet bashkive pjesëmarrëse, vetëm 1 bashki kishte përgatitur të dhënat që 
më përpara. Niveli i kuptueshmërisë të pjesëmarrësve dukej të ishte mesatar.  

Foto nga 
ëorkshopi 

 
Shpjegime mbi rëndësinë e Udhërrëfyesit 3R 

 

 
Praktikë mbi hartimin e PV 3R në kompjuter 

D.1.2 Workshop 1-2 (Qarku Gjirokastër) 

Vendi Bashkia Tepelenë 

Datë 11:00～14:00, E martë, 20/ 9/2016 

Bashkitë e 
synuara 

Tepelenë 

Bashkitë 
pjesëmarrëse 

Bashkia: Tepelenë  2 
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Përmbledhja e 
workshop-it  

Përfaqësuesit e bashkisë nuk mundën të merrnin pjesë në workshop-in e ditës më 
parë, për këtë arsye ekipi bëri një vizitë në bashki. Niveli i tyre i kuptueshmërisë 
ishte mesatar dhe ata morën pjesë aktivisht.  

Foto nga 
workshop-i 

 
Shpjegimi i PV 3R 

D.1.3 Workshop 2-1 (Qarku Vlorë) 

Vendi Bashkia Sarandë  

Datë 11:00～14:00, E mërkurë, 21/9 /2016  

Bashkitë e 
synuara 

Sarandë, Konispol, Finiq, Delvinë 

Gjithsej 4 bashki  

Bashkitë 
pjesëmarrëse 

Bashkitë: Sarandë 2, Konispol 2, Finiq 1, Delvinë 2 

Të tjerë: Menaxherë të landfillit të Sarandës 2 

Përmbledhja e 
workshop-it  

Morën pjesë të 4 bashkitë. Prej tyre, vetëm 1 bashki erdhi e përgatitur me të 
dhënat e kërkuara, por secila bashki në mënyrë aktive bënte pyetje mbi metodat për 
llogaritjen e numrit të popullsisë dhe njësinë e sasisë së prodhimit të mbetjeve. 
Niveli i kuptueshmërisë mbi përmbajtjen e workshop-it ishte mesatar. 

Foto nga 
workshop-i 

 
Shpjegimi i PV 3R nga Ekipi 
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Praktikë (2 pjesëmarrësit nga e majta janë menaxherë të landfillit) 

D.1.4 Workshop 2-2 (Qarku Vlorë) 

Vendi Qarku Vlorë 

Datë 11:00～14:00, E premte, 23/9/2016 

Bashkitë e 
synuara 

Vlorë, Selenicë, Himara 

Gjithsej 3 bashki  

Bashkitë 
pjesëmarrëse 

Bashkitë: Vlorë 2, Selenice 1 e suksesshme  

Të tjerë: Qarku Vlorë 3 

Përmbledhja e 
workshop-it  

2 bashki morën pjesë, ndërsa Himara jo. Bashkitë në mënyrë aktive bënë pyetje 
mbi metodat për llogaritjen e numrit të popullsisë dhe njësinë e sasisë së prodhimit 
të mbetjeve. Niveli i kuptueshmërisë mbi përmbajtjen e workshop-it ishte 
relativisht i ulët. 

Foto nga 
workshop-i 

 
Praktikë 

D.1.5 Workshop 3 (Qarku Fier) 

Vendi Bashkia Fier  

Datë 10:30～13:30, E mërkurë, 28/ 9/2016 

Bashkitë e 
synuara 

Fier, Mallakastër, Patos, Rroskovec, Lushnje, Divjakë 

Gjithsej 6 bashki  
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Bashkitë 
pjesëmarrëse 

Bashkitë: Mallakastër 2, Patos 1, Roskovec 2, Lushnje 1, Divjakë 1 

Të tjerë: Qarku Fier 2,  

MeM 1 

Përmbledhja e 
workshop-it  

Morën pjesë 5 bashki, ndërsa Fieri jo. Ndërmjet tyre kishte nga ata që kishin 
marrë pjesë në workshop-et e më përparshme të vazhdueshme të Projektit. Disa 
erdhën të përgatitur me të dhënat e nevojshme dhe u bënë shumë pyetje. Dukeshin 
shumë të interesuar në PV 3R.  

Foto nga 
workshop-i 

 
Fjala e hapjes nga Kryetari i Qarkut Fier 

 

Praktikë 

D.1.6 Workshop 4 (Qarku Berat) 

Vendi Bashkia Berat 

Datë 10:30～13:00, E premte, 30/ 9/2016 

Bashkitë e 
synuara 

Berat, Kuçovë, Ura Vajgurore, Poliçan, Skrapar 

Gjithsej 5 bashki  

Bashkitë 
pjesëmarrëse 

Bashkitë: Kuçovë 4, Ura Vajgurore 2, Skrapar 1 

Të tjerë: Qarku Berat 3 

Përmbledhja e 
workshop-it  

Morën pjesë 3 nga 5 bashkitë e ftuara. Të gjithë kishin njohuri të mira mbi 
gjendjen e tanishme të bashkive përkatëse dhe niveli i tyre i kuptueshmërisë mbi 
përmbajtjen e workshop-it ishte i lartë.  
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Foto nga 
workshop-i  

 
Shpjegimi i PV 3R 

 

 
Praktikë 

D.1.7 Workshop 5 (Qarku Elbasan) 

Vendi Qarku Elbasan  

Datë 10:30～13:30, E martë, 11/ 10/2016 

Bashkitë e 
synuara 

Elbasan, Cërrik, Belsh, Gramsh, Përrenjas, Librazhd, Peqin 

Gjithsej 7 bashki  

Bashkitë 
pjesëmarrëse 

Bashkitë: Elbasan 2, Cërrik 1, Belsh 1, Gramsh 1, Librazhd 1, Peqin 1 

MeM: 1 

Përmbledhja e 
workshop-it  

Morën pjesë 6 nga 7 bashkitë e ftuara. Të gjithë kishin njohuri të mira mbi 
gjendjen e tanishme të bashkive përkatëse. Të gjithë ishin të interesuar në 
shpjegimet mbi projektin pilot në bashkinë Cërrik. 
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Foto nga 
workshop-i 

 
Shpjegimi i PV 3R 

  

 
Praktikë 

D.1.8 Workshop 6 (Qarku Shkodër) 

Vendi Qarku Shkodër  

Datë 10:30～13:30, E mërkurë, 12/ 10/2016 

Bashkitë e 
synuara 

Shkodër, Pukë, Fushë Arrës, Vau i Dejës, Malësi e Madhe 

Gjithsej 5 bashki 

Bashkitë 
pjesëmarrëse 

Bashkitë: Shkodër 2, Fushë Arrës 1, Vau i Dejës 1, Malësi e Madhe 1 

Të tjerë: Qarku Shkodër 2,  

MoM 1 

Përmbledhja e 
workshop-it  

Morën pjesë 4 nga 5 bashkitë e ftuara. Të gjithë kishin njohuri të mira mbi 
gjendjen e tanishme të bashkive përkatëse. Të gjithë ishin të interesuar në 
shpjegimet mbi projektin pilot në bashkinë Vau i Dejës 
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Foto nga 
workshop-i 

Shpjegimi i PV 3R 
 

Praktikë 

D.1.9 Workshop 7 (Qarku Lezhë) 

Vendi Qarku Lezhë  

Datë 10:30～12:30, E enjte, 13/ 10/ 2016 

Bashkitë e 
synuara 

Lezhë, Mirditë, Kurbin 

Gjithsej 3 bashki  

Bashkitë 
pjesëmarrëse 

Bashkitë: Lezhë 1, Mirditë 2, Kurbin 2 

Të tjerë: Qarku Lezhë 12, Inspektorati i Mjedisit 6 

Përmbledhja e 
workshop-it  

Morën pjesë të 3 bashkitë. Përveç bashkisë Kurbin, inspektorët e mjedisit nga 
bashkitë morën pjesë dhe niveli i tyre i kuptueshmërisë mbi përmbajtjen e 
workshop-it ishte e ulët.  
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Foto nga 
workshop-i 

 
Praktikë 

 

 
Shpjegimi i PV 3R 

D.2 Ndjekja 

Ndjekja e workshop-eve u krye nga 21 Tetori deri më 11 Nëntor 2016. EEJ telefonoi secilën 
bashki për ti pyetur për progresin në përgatitjen e PV 3R. Bashkitë që munguan në workshop 
u pyetën nëse kishin nevojë për ndonjë instruksion dhe një bashki (Fier) u kontaktua me 
kërkesën e saj. Bashkitë që mund të mbushnin pjesën mbi gjendjen e tanishme të MMN në 
këtë proces iu kërkua që të dërgonin me e-mail dokumentin pranë EEJ.  

Me qëllim përzgjedhjen e bashkive që duheshin vizituar individualisht për ndjekje të 
mëtejshme të ecurisë, përmbajtja e pjesës mbi MMN të tanishëm e plotësuar nga bashkia u 
kontrollua duke e krahasuar me atë që kishin plotësuar gjatë workshop dhe ecuria u vlerësua 
sipas pikave të mëposhtme në një shkallë me 5 (5: 80%, 4: 79-60%, 3: 59-40%, 2: 39-20%, 1: 
poshtë 10%). Kjo ka siguruar bazën për të gjykuar se ku duhej të përqendroheshim për të 
ofruar një mbështetje të mëtejshme. 

 gjendja e tanishme e MMN 

 rryma e tanishme e mbetjeve 

 gjendja e tanishme financiare për MMN 

 çështje dhe shqetësime lidhur me MMN 

Tabela më poshtë tregon rezultatet e vlerësimit mbi progresin në çdo bashki. 
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6 bashki pikëzohen me 5 ose 4 si rezultat bazë, 13 pikëzohen me 3 dhe 14 pikëzohen me 1 
ose 2. Mund të arrihet në përfundimin se progresi në përgjithësi nuk është shumë i madh. 
Veçanërisht shumë bashki nuk mund të plotësonin pjesën financiare dhe dukej e nevojshme 
të shkohej në terren. 

Tabela 50: Rezultatet e Vlerësimit mbi Progresin në çdo bashki 

Bashkia 

Vlerësimi mbi ecurinë 

Shënime 
Fillimi 

Gjendja e 
tanishme

Rryma e 
mbetjeve

Gjendja 
financiare

Çështjet dhe 
shqetësimet 

1 Gjirokastër 2.0  1.0  5.0  1.0  1.0   

2 Dropull 3.0  4.0  5.0  1.0  1.0   

3 Libohovë 3.0  2.0  5.0  1.0  5.0   

4 Përmet 5.0  5.0  5.0  4.0  5.0  Dërguar 

5 Tepelenë 4.0  5.0  5.0  1.0  5.0  Dërguar 

6 Memaliaj 0.0          
Mungoi 
në WS 

7 Këlcyrë 0.0      Mungoi 
në WS 

8 Sarandë 4.0  5.0  5.0  1.0  5.0   

9 Konispol 3.0  4.0  5.0  3.0  1.0  Dërguar 

10 Finiq 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0   

11 Delvinë 3.0  3.0  5.0  1.0  1.0   

12 Vlorë 3.0  1.0  5.0  1.0  5.0   

13 Selenicë 3.0  1.0  5.0  1.0  5.0   

14 Himarë 0.0          
Mungoi 
në WS 

15 Fier 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0   

16 Mallakastër 3.0  5.0  5.0  2.0  1.0  Dërguar 

17 Patos 3.0  2.0  5.0  1.0  4.0   

18 Roskovec 2.0  3.0  1.0  1.0  1.0  Dërguar 

19 Lushnjë 3.0  2.0  5.0  1.0  4.0   

20 Divjakë 2.0  2.0  5.0  1.0  1.0   

21 Berat 0.0          
Mungoi 
në WS 

22 Kuçovë 5.0  5.0  5.0  3.0  5.0  Dërguar 

23 Ura Vajgurore 3.0  2.0  5.0  1.0  3.0   

24 Poliçan 0.0          
Mungoi 
në WS 

25 Skrapar 3.0  3.0  5.0  2.0  1.0   

26 Shkodër 2.0  1.0  5.0  1.0  1.0   

27 Pukë 0.0          
Mungoi 
në WS 

28 Fushë Arrës 2.0  1.0  5.0  1.0  1.0   

29 Vau i Dejës 4.0  4.0  5.0  1.0  5.0  Dërguar 

30 Malësi e madhe 2.0  1.0  5.0  1.0  1.0   

31 Lezhë 3.0  3.0  5.0  1.0  1.0   

32 Mirditë 2.0  1.0  5.0  1.0  1.0   
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Bashkia 

Vlerësimi mbi ecurinë 

Shënime 
Fillimi 

Gjendja e 
tanishme

Rryma e 
mbetjeve

Gjendja 
financiare

Çështjet dhe 
shqetësimet 

33 Kurbin 2.0  1.0  5.0  1.0  1.0   

34 Elbasan 2.0  2.0  5.0  1.0  1.0   

35 Cërrik 4.0  5.0  5.0  1.0  5.0  Dërguar 

36 Belsh 1.0  2.0  1.0  1.0  1.0  Dërguar 

37 Gramsh 2.0  1.0  5.0  1.0  1.0   

38 Përrenjas 0.0          
Mungoi 
në WS 

39 Librazhd 3.0  2.0  5.0  1.0  5.0   

40 Peqin 2.0  2.0  5.0  1.0  1.0   

D.3 Vizita individuale në bashki 

Bashkitë e synuara për tu vizituar individualisht ishin ato që kishin më pak se 3 në vlerësimin 
e përmendur më lartë, ndërsa ato me pikëzim 5 ose 4 u mbështetën sa më shumë që ishte e 
mundur nëse kishin ndonjë pjesëz të paplotësuar.  

D.3.1 Metodologjia e vizitave individuale 

Gjatë vizitave individuale në bashki, u dha mbështetje për plotësimin e pjesës që mungonte si 
më poshtë; 

 Duke i dhënë shpjegime të qarta dhe të plota se si duhej plotësuar informacioni dhe 
duke i ndihmuar që ta bënin vetë. 

 Kur nuk e kishin informacionin e nevojshëm, duke pyetur në stafin përkatës të 
bashkisë.  

 Duke kontrolluar drejtpërdrejtë informacionin në vend. 

D.3.2 Rezultatet e vizitave individuale 

Pjesa në vazhdim përshkruan rezultatet e vizitave individuale në bashki. 

Numri gjithsej i bashkive të vizituara individualisht është 24. Si rezultat e vizitave, numri i 
bashkive që mund të plotësonin pjesën e “gjendjen e tanishme të MMN” pothuajse tërësisht 
(pikëzimi fillestar 5 ose 4) u rrit në 28.  
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※ Result in Blue: 5.0, Red: 4.0, Pink: 1.0-3.0, Watery: Abstention 

Figura 33: Bashkitë e vizituara individualisht 

Tabela 51: Rezultatet e vizitave individuale  

Bashkia Data e vizitës 

Vlerësimi mbi Progresin 

Vlerësim
i fillestar

Gjendja 
e 

tanishm
e 

Rryma e 
mbetjev

e 

Gjendja 
financiar

e 

Çështje 
dhe 

shqetësim
e 

1 Gjirokastër 2016/11/23 4.0  4.0  5.0  1.0  5.0  

2 Dropull 2016/11/23 5.0  4.0  5.0  5.0  5.0  

3 Libohovë 2016/11/23 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

4 Përmet dërguar 5.0  5.0  5.0  4.0  5.0  

5 Tepelenë dërguar 4.0  5.0  5.0  1.0  5.0  
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Bashkia Data e vizitës 

Vlerësimi mbi Progresin 

Vlerësim
i fillestar

Gjendja 
e 

tanishm
e 

Rryma e 
mbetjev

e 

Gjendja 
financiar

e 

Çështje 
dhe 

shqetësim
e 

6 Memaliaj N/A 0.0          

7 Këlcyrë N/A 0.0      

8 Sarandë 2016/11/24 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

9 Konispol 2016/11/23 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

10 Finiq － 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  

11 Delvinë 2016/11/24 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

12 Vlorë 2016/11/24 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

13 Selenice － 3.0  1.0  5.0  1.0  5.0  

14 Himarë N/A 0.0          

15 Fier 2016/12/13 4.0  5.0  5.0  1.0  5.0  

16 Mallakastër 2016/12/01 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

17 Patos 2016/12/13 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

18 Roskovec 2016/12/1&13 4.0  5.0  5.0  1.0  5.0  

19 Lushnje 2016/12/06 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

20 Divjakë 2016/12/06 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

21 Berat N/A 0.0          

22 Kuçovë 2016/12/01 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

23 Ura Vajgurore 2016/12/01 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

24 Poliçan N/A 0.0          

25 Skrapar 2016/12/06 5.0  5.0  5.0  4.0  5.0  

26 Shkodër 2016/12/12 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

27 Pukë N/A 0.0          

28 Fushë Arrës - 2.0  1.0  5.0  1.0  1.0  

29 Vau i Dejës dërguar 4.0  4.0  5.0  1.0  5.0  

30 Malësi e madhe - 2.0  1.0  5.0  1.0  1.0  

31 Lezhë 2016/12/12 4.0  5.0  5.0  1.0  5.0  

32 Mirditë 2016/12/12 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

33 Kurbin - 2.0  1.0  5.0  1.0  1.0  

34 Elbasan 2016/12/07 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

35 Cërrik dërguar 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

36 Belsh 2016/12/07 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

37 Gramsh 2016/12/07 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

38 Përrenjas N/A 0.0      

39 Librazhd 2016/12/7 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

40 Peqin 2016/12/7 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  

NA: Nuk morën pjesë në workshop. －: U bë vizita individuale por nuk mund të përfshihet në program.  

Nëpërmjet workshop-it, ndjekjes dhe vizitave individuale, 28 bashki hartuan Planin e 
Veprimit 3R (kushtet e tanishme dhe identifikimi i problemeve) dhe identifikuan gjendjen e 
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tanishme të MMN, që është informacion i rëndësishëm për bashkitë në MMN. Për më tepër, 
ai gjithashtu është informacion i rëndësishëm për të kuptuar gjendjen e tanishme MMN 
kombëtare si dhe për të përcaktuar politikat e ardhshme të MMN. Prandaj, rekomandohet që, 
para së gjithash, bashkitë të hartojnë Planin e Veprimit 3R, si dhe të rifreskojnë të dhënat 
rregullisht. Përveç sqarimit të gjendjes së tanishme, më poshtë përmblidhet edhe gjendja e 
tanishme dhe financat për MMN.  

D.3.3 Kushtet e tanishme të MMN 

Pikat dhe metoda e llogaritjes që tregon kushtet e tanishme të MMN përmblidhen në Tabela 
52 dhe informacionet dhe të dhënat e grumbulluara në Tabela 53. 

Tabela 52: Përmbajtja për identifikimin e kushteve të tanishme të MMN 

Pikat Përmbajtja/Përcaktimi/Metoda e llogaritjes 
Sektori që ofron 
shërbimin e grumbullimit 

NjQV / Kompani private grumbullimi / NjQV + privat / Të tjerë 

Lloji i venddepozitimit 
A. Landfill me impiant sanitar / B. Venddepozitim pa impiant 
sanitar / C. Vend i pamiratuar 

Sasia e prodhuar e 
mbetjeve (ton/ditë) 

Sasia e prodhuar e mbetjeve (Sasia e prodhuar e mbetjeve nga 
familjet + Sasia e prodhuar e mbetjeve nga bizneset dhe pastrimi 
publik) dhe sasia e grumbulluar e mbetjeve që llogaritet nga 
programi i rrymës së mbetjeve i zhvilluar në Udhërrëfyesin 3R. 

Sasia e prodhuar e 
mbetjeve për person 
(g/person/ditë) 

Vlera e nxjerrë nga sasia e prodhuar e mbetjeve (treguar më 
sipër) nga popullsia, që tregon sasinë e prodhuar të mbetjeve 
nga 1 person në 1 ditë.  

Norma e grumbullimit të 
mbetjeve (%) 

Nëpërmjet NSSWM, janë nxjerrë norma e grumbullimit të 
mbetjeve të territorit të vjetër. Bazuar në këto të dhëna, janë 
llogaritur raporti i grumbullimit të mbetjeve të NjA dhe gjithë 
NjQV-së.  

Norma e riciklimit (%) 

Raporti i sasisë së ricikluar tek sasia e prodhuar e mbetjeve 
është llogaritur nga programi i rrymës së mbetjeve. “Norma e 
riciklimit” është shuma e normës së riciklimit në burimin e 
prodhimit të mbetjeve, në pikën e zbrazjes dhe venddepozitimin 
përfundimtar.  

Norma e depozitimit 
përfundimtar (%) 

Norma e depozitimit përfundimtar llogaritet nga ndarja e sasisë 
depozitimit përfundimtar nga sasia e prodhuar e mbetjeve.  

Bazuar në informacionin e mësipërm, kushtet e tanishme të MMN në Shqipëri përmblidhen si 
më poshtë.  

 Trendi i sektorit që ofron shërbimin e grumbullimit 

Ndërmjet 28 NjQV-ve, 13 NjQV ofrojnë vetë shërbimin e grumbullimit, 10 NjQV e kryejnë 
me kompani private grumbullimit dhe 5 NjQV kanë shërbim të kombinuar nga vetë NjQV-ja 
dhe kompani private grumbullimi. Në këto 5 NjQV, meqë sektori i shërbimit të grumbullimit 
nuk është unifikuar pas reformës territoriale dhe ofruesit e shërbimit janë të ndryshëm në 
NjA. 

  Gjendja e tanishme e venddepozitimeve përfundimtare 

Në Shqipëri janë këto landfille si më poshtë. 

 Landfilli Bushat (Qarku Shkodër) 

 Landfilli Sharrës (Qarku Tiranë) 

 Landfilli Bajkaj (Qarku Vlorë) 

 Landfilli Elbasan (Qarku Elbasan) 
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Ndërmjet 28 NjQV-ve, 7 NjQV depozitojnë të paktën një pjesë të mbetjeve të grumbulluara 
në landfill sanitar. 

 Sasia e prodhuar e mbetjeve dhe sasia njësi e prodhimit të mbetjeve për person 

Marrëdhënia ndërmjet sasisë së prodhuar të mbetjeve, sasisë njësi të prodhimit të mbetjeve 
dhe popullsisë tregohen në Figura 34. Sasia njësi e NjQV-ve popullsia e të cilave është më 
pak se 50,000 banorë është afërsisht 500 g/person/ditë. Me rritjen e popullsisë vërehet një 
trend rritës i sasisë njësi. Në rastet e NjQV-ve popullsia e të cilave është rreth 200,000 banorë, 
sasia njësi është afërsisht 700 g/person/ditë.   

 

Figura 34: Marrëdhënia ndërmjet sasisë së mbetjeve të prodhuara, sasisë njësi të 
mbetjeve të prodhuara për person dhe popullsisë 

 Norma e grumbullimit të mbetjeve dhe norma e depozitimit përfundimtar 

Marrëdhënia ndërmjet grumbullimit të mbetjeve dhe popullsisë tregohet në Figura 35 dhe 
marrëdhënia ndërmjet normës së depozitimit përfundimtar dhe popullsisë në Figura 36. Si 
norma e grumbullimit të mbetjeve dhe norma e depozitimit përfundimtar në NjQV-të ku 
popullsia është më pak se 50,000 banorë janë rreth 60%. Këto norma rriten drejt 100% me 
rritjen e popullsisë. Meqë nuk ka impiante trajtimi të ndërmjetëm (p.sh.; impiante 
kompostimi apo impiante riciklimi etj.), norma e grumbullimit të mbetjeve është pothuajse e 
njëjtë me normën e depozitimit përfundimtar. Është e rëndësishme të pakësohet norma e 
depozitimit përfundimtar duke ndërmarrë veprime për riciklimin si dhe për pakësimin e 
mbetjeve.  
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Figura 35: Marrëdhënia ndërmjet raportit të grumbullimit të mbetjeve dhe popullsisë 

 

Figura 36: Marrëdhënia ndërmjet raportit të depozitimit përfundimtar dhe popullsisë 
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Tabela 53: Informacion dhe të dhëna të nxjerra nga Plani Veprimit 3R 

 

Nr.
Population in 

2015

Sektori që 
ofron 

shërbimin e 
grumbullimi

Tipi i 
venddepozit

imit

Sasia e 
prodhuar e 
mbetjeve

Sasia e 
grumbulluar 
e mbetjeve

Raporti i 
prodhimit të 

MNB

Raporti i 
grumbullimi
t të MNB

Mbulimi i 
grumbullimi

t të 
mbetjeve

Raporti i 
riciklimit

Raporti i 
depozitimit

1 38,100 Bashkia B 29.52 24.29 775 638 83 11.2 81.5

2 4,700 Bashkia C 1.79 0.82 381 174 56 16.2 45.8

3 5,400 Bashkia B 2.97 1.80 550 333 48 9.4 59.9

4 16,000 Bashkia B 8.85 5.58 553 349 51 8.9 62.5

5 9,400 Bashkia B 5.61 4.64 597 494 83 7.8 82.0

6 14,100 - - 6.11 1.41 433 100 29 13.1 22.9

7 8,100 - - 4.30 2.77 531 342 56 9.5 64.0

8 26,900
Private
Bashkia

A 23.26 19.62 865 729 85 10.7 83.5

9 11,000 Bashkia A 5.17 4.54 470 413 100 12.4 86.8

10 14,000 - B 5.33 3.36 381 240 75 16.5 62.3

11 10,200 Bashkia A 6.57 5.83 644 572 90 5.9 88.7

12 139,400 Private B 115.75 98.03 830 703 93 10.6 83.9

13 21,800 - B 9.35 3.52 429 161 36 13.4 37.4

14 10,500 - - 5.32 1.23 507 117 37 9.8 23.3

15 160,600
Private
Bashkia B 103.42 86.91 644 541 90 12.3 89.5

16 36,000
Private
Bashkia B 17.27 11.21 480 311 63 11.6 64.3

17 30,600 Bashkia B 23.30 19.98 761 653 92 11.4 84.9

18 28,900 Bashkia B 13.31 10.89 461 377 92 12.1 81.4

19 111,400 Private B 65.96 49.02 592 440 81 12.7 73.6

20 45,500 Bashkia B 21.24 15.83 467 348 81 12.2 73.8

21 79,800 - - 57.97 47.63 726 597 84 11.6 81.3

22 41,600 Private B 21.69 16.42 521 395 77 10.2 74.9

23 36,200 Private B 17.14 12.52 473 346 78 12.0 72.3

24 14,500 - - 7.50 4.10 517 283 42 10.1 54.1

25 16,600 Bashkia B 8.20 4.28 494 258 42 10.9 51.7

26 180,400
Private
Bashkia A 126.93 108.75 704 603 93 11.8 84.8

27 14,700 - - 7.28 4.84 495 329 65 11.1 65.8

28 9,800 - - 4.88 3.17 498 323 63 10.7 64.5

29 40,500 Privete A 18.94 13.62 468 336 75 11.8 71.2

30 41,100 - - 17.41 6.48 424 158 35 13.8 36.9

31 87,300 Private A 44.96 31.65 515 363 74 13.7 69.8

32 29,400 Private B 17.33 13.19 589 449 70 7.5 75.4

33 61,600 - - 47.89 21.77 777 353 49 7.7 45.0

34 188,300 Private A(rurali B) 131.22 104.66 697 556 82 11.8 79.0

35 36,500 Bashkia B 21.08 17.01 578 466 87 10.9 79.9

36 35,000 Bashkia B 13.94 11.79 398 337 89 9.7 83.7

37 32,100
Private
Bashkia B 16.12 8.20 502 255 39 10.6 50.4

38 24,000 - - 15.33 9.87 639 411 66 12.2 9.77

39 42,500 Private B 19.40 7.83 456 184 34 12.3 40.0

40 34,700 Private B 16.15 12.12 465 349 81 12.3 74.3

A Venddepozitim me objektet sanitare

B Venddepozitim i aprovuar pa objektet sanitare

C Venddepozitim i pa aprovuar
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D.3.4 Kushtet e tanishme financiare në MMN 

Me qëllim kuptimin e gjendjes së tanishme të MMN, financat janë faktori më i rëndësishëm i 
MMN. Pikat dhe metodat e llogaritjes së kushteve të tanishme financiare të MMN 
përmblidhen në Tabela 54. Të dhënat e grumbulluara dhe treguesit përmblidhen në Tabela 56.  

Tabela 54: Përmbajtja e kushteve të tanishme financiare mbi MMN  

Pikat Përcaktime dhe metoda e llogaritjes  

Të dhëna financiare lidhur 
me MMN 

Është e vështirë të përcaktohen të dhënat financiare për 2015 
dhe 2016 pasi ka qenë periudhë tranzicioni e reformës 
territoriale. Rekomandohet që të dhënat financiare të 
organizohen bazuar në llogaritë e kaluara. 

 

Buxheti gjithsej i 
NjQV-së 

 

Kosto e MMN 

Shuma e gjithë llojeve të shpenzimeve për MMN (grumbullimi, 
trajtimi i ndërmjetëm, depozitimi përfundimtar, pastrimi publik, 
menaxhimi i makinerive, kosto punës, kosto të tjera menaxhimi 
etj.) 

Tarifa e mbetjeve 
(Familje) 

Norma e tarifës së mbetjeve (tarifa e grumbullimit dhe pastrimit) 
e ndarë sipas kategorive; familje ose biznese. Ka ndryshime 
ndërmjet bizneseve sipas madhësisë. Këtu është marrë 
parasysh vetëm tarifa për familjet.  

Grumbullimi i tarifës 
së mbetjeve 

Mbledhja e tarifës së grumbullimit të mbetjeve në 1 vit 

Norma grumbullimit 
tarifës së mbetjeve 

Norma e grumbullimit të tarifës së mbetjeve 

Treguesit e mëposhtëm për vlerësimin e kushteve të tanishme të MMN janë nxjerrë nga të 
dhënat financiare dhe sasia e grumbulluar e mbetjeve.  

 Kosto e menaxhimit të mbetjeve për sasinë e grumbulluar të mbetjeve (lekë/ton) = (Kosto 
vjetore e MMNB) / (Sasinë vjetore të mbetjeve të grumbulluara) 

 Norma e kostos vjetore për MMNB në buxhetin vjetor të NjQV-së (%) = (Kosto vjetore e 
MMNB) / (Buxhetin vjetor të NjQV-së)*100% 

 Përqindja e mbledhur e tarifës së mbetjeve që mbulon koston vjetore të menaxhimit të 
mbetjeve (%) = (Tarifa e mbledhur e mbetjeve) / (Koston vjetore të menaxhimit të 
mbetjeve)*100% 

Të dhënat e nxjerra për çdo NjQV nga Plani Veprimit 3R dhe treguesit e nxjerrë bazuar në të 
dhëna përmblidhen në Tabelën 1-8. Këta tregues shfaqin gjendjen financiare të MMN për çdo 
NjQV si më poshtë.   

1. NjQV ku taksa e grumbullimit të mbetjeve mbulon koston për MMN ku ka një normë 
të duhur për taksën e mbetjeve dhe norma e grumbullimit të taksës së mbetjeve është 
e mirë (No.8, 19, 20, 23, 26, 34). 

2. Shumë nga NjQV-të e përmendura në pikën 1 e kanë taksën e mbetjeve më shumë se 
2,000 Lekë/vit për familje. 

3. Shumë nga NjQV-të që taksën e mbetjeve për familje e kanë më shumë se 2,000 
Lekë/vit kanë mjaftueshëm buxhet për MMN dhe përqindja e mbledhjes së tarifës së 
mbetjeve që mbulon koston vjetore të menaxhimit të mbetjeve është e ulët. 

4. Hamendësohet që NjQV-të që kanë përqindje të ulët të grumbullimit të tarifës së 
mbetjeve që mbulon koston vjetore të menaxhimit të mbetjeve është e ulët ka këto 
karakteristika; 1) norma e grumbullimit të tarifës së mbetjeve është shumë e ulët, 2) 
norma e grumbullimit është shumë e ulët, të dyja (Nr. 3, 16, 32, 36). 
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5. Koncepti i kostos njësi 

6. Nuk ka standard të përcaktuar për koston njësi. NjQV që kanë popullsi dhe mjedis 
urban të ngjashëm duhet të kenë vlera të njëjta të kostos njësi. Megjithatë, kosto njësi 
ndryshon prej faktorëve të mëposhtëm. 

 Kushtet e kontratës ndërmjet kompanisë private për grumbullimin e mbetjeve (Nëse 
aplikohet) 

 Efikasiteti i grumbullimit: Në zonat rurale dhe kodrinore efikasiteti duket më i ulët se në 
zonat urbane. 

 Distanca nga zona e grumbullimit në vendin e depozitimit përfundimtar 

 Tarifa e venddepozitimit përfundimtar 
Prandaj, rezultatet e krahasimit të kostos njësi ndërmjet NjQV-ve që kanë popullsi dhe mjedis 
urban të njëjtë mund të shpjegojnë problemet lidhur me koston e MMN. 

7. Norma e kostos vjetore për MMNB në buxhetin vjetor të NjQV-së 

Nuk ka standard të përcaktuar për normën e kostos vjetorë për MMNB në buxhetin vjetor të 
NjQV-së. NjQV-të që kanë popullsi dhe mjedis urban të ngjashëm duhet të kenë vlera të 
ngjashme të normës. Gjithsesi, norma varion varur nga këta faktorë. Prandaj, rezultatet e 
krahasimit të normës ndërmjet NjQV-ve që kanë popullsi dhe mjedis urban të ngjashëm 
sqaron problemet lidhur me gjendjen financiare të MMN. 

 Shkalla financiare 

 Norma e tarifës së grumbullimit të mbetjeve dhe raporti i grumbullimit 

 Kosto e depozitimit 
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Tabela 55: Tarifa e përafërt ideale e mbetjeve 

 

 
  

A B C D E F E/C G=E/(F/100) H=C/G I=DxH

Nr.
Popullsia në 

2015

Sasia e 
grumbulluar 
e mbetjeve

Buxheti 
total i 

bashkisë

Kostoja e 
MMN

Taksa e 
mbetjeve 

për familje

Taksa e 
mbetjeve e 
grumbulluar

Përqindja e 
taksës së 

grumbulluar

Raporti që 
kostoja vjetore e 
MMN u mbulua 

nga taksa e 
mbetjeve

Taksa e 
mbetjeve e 

grumbulluar 
nëse përqindja 

e taksës së 
grumbulluar 

Raporti i 
taksës së 
mbetjeve i 

kërkuar për të 
mbuluar 

koston për 

Taksa e 
mbetjeve e 
kërkuar për 

familje për të 
mbuluar koston 

për MMN

ton/ditë mil lekë mil lekë lekë/vit mil lekë % % mil lekë % lekë/vit

3 5,400 1.80 80.08 2.02 500 0.09 25% 4.5% 0.37 5.45 2,725

8 26,900 19.62 862.00 53.20 2,880 50.07 100.0% 94.1% 50.07 1.06 3,053

9 11,000 4.54 124.00 7.20 300 1.00 100.0% 13.9% 1.00 7.20 2,160

11 10,200 5.83 163.00 13.00 800 6.4 100.0% 49.2% 6.40 2.03 1,624

17 30,600 19.98 432.69 31.56 900 18.23 79% 57.8% 23.02 1.37 1,233

19 111,400 49.02 932.65 71.82 2,400 71.82 100.0% 100.0% 71.82 1.00 2,400

20 45,500 15.83 228.00 15.32 2,400 13 60.0% 84.9% 21.67 0.71 1,704

22 41,600 16.42 329.94 32.01 1,500 12.67 60.0% 39.6% 21.12 1.52 2,280

23 36,200 12.52 200.00 12.64 900 10 80.0% 79.1% 12.50 1.01 909

26 180,400 108.75 1,655.45 142.00 3,800 156.00 97% 109.9% 160.82 0.88 3,344

32 29,400 13.19 154.90 28.7 700 4.45 50% 15.5% 8.90 3.22 2,254

34 188,300 104.66 2,524.27 89.66 2,400 86.00 77.0% 95.9% 111.69 0.80 1,920

35 36,500 17.01 1,200.00 15.00 700 7.41 90% 49.4% 8.23 1.82 1,274

36 35,000 11.79 180.00 9.34 500 1.02 34.0% 10.9% 3.00 3.11 1,555

37 32,100 8.20 261.00 11.50 2,000 5.60 82.4% 48.7% 6.80 1.69 3,380

39 42,500 7.83 308.86 15.00 1,000 5.20 76% 34.7% 6.84 2.19 2,190

40 34,700 12.12 252.70 25.68 1,000 12.00 100% 46.7% 12.00 2.14 2,140
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Tabela 56: Të dhënat financiare dhe treguesit e MMN të dala nga Plani Veprimit 3R 

 

A B C D E F C/A C/B E/C

Nr.
Popullsia në 

2015

Sasia e 
grumbulluar 
e mbetjeve

Buxheti 
total i 

bashkisë

Kostoja e 
MMN

Taksa e 
mbetjeve 

për familje

Taksa e 
mbetjeve e 
grumbulluar

Përqindja e 
taksës së 

grumbulluar

Kostoja e MMN 
për sasinë e 

grumbulluar të 
mbetjeve

Raporti që kostoja 
vjetore e MMN zë në 
buxhetin total vjetor 

të Bashkisë

Raporti që 
kostoja vjetore e 
MMN u mbulua 

nga taksa e 
mbetjeve

ton/ditë mil lekë mil lekë lekë/vit mil lekë % lekë/ton % %

1 38,100 24.29

2 4,700 0.82 124.00 1.50 1.50 90% 5,012 1.2% 100.0%

3 5,400 1.80 80.08 2.02 500 0.09 25% 3,068 2.5% 4.5%

4 16,000 5.58

5 9,400 4.64

6 14,100 1.41 - - - - - - - -

7 8,100 2.77 - - - - - - - -

8 26,900 19.62 862.00 53.20 2,880 50.07 100.0% 7,429 6.2% 94.1%

9 11,000 4.54 124.00 7.20 300 1.00 100.0% 4,345 5.8% 13.9%

10 14,000 3.36 - - - - - - - -

11 10,200 5.83 163.00 13.00 800 6.4 100.0% 6,109 8.0% 49.2%

12 139,400 98.03 7,000.00 245.09 97.4 6,850 3.5% 39.7%

13 21,800 3.52 - - - - - - - -

14 10,500 1.23 - - - - - - - -

15 160,600 86.91

16 36,000 11.21 44.00 5.20 500 1.30 15.0% 1,271 11.8% 25.0%

17 30,600 19.98 432.69 31.56 900 18.23 79% 4,328 7.3% 57.8%

18 28,900 10.89

19 111,400 49.02 932.65 71.82 2,400 71.82 100.0% 4,014 7.7% 100.0%

20 45,500 15.83 228.00 15.32 2,400 13 60.0% 2,651 6.7% 84.9%

21 79,800 47.63 - - - - -

22 41,600 16.42 329.94 32.01 1,500 12.67 60.0% 5,341 9.7% 39.6%

23 36,200 12.52 200.00 12.64 900 10 80.0% 2,766 6.3% 79.1%

24 14,500 4.10 - - - - - - - -

25 16,600 4.28 373.80 12.27 1,600 4.27 100.0% 7,854 3.3% 34.8%

26 180,400 108.75 1,655.45 142.00 3,800 156.00 97% 3,577 8.6% 109.9%

27 14,700 4.84 - - - - - - - -

28 9,800 3.17 - - - - - - - -

29 40,500 13.62

30 41,100 6.48 - - - - - - - -

31 87,300 31.65 640.00 70.952 3,700 27.00 70% 6,142 11.1% 38.1%

32 29,400 13.19 154.90 28.7 700 4.45 50% 5,961 18.5% 15.5%

33 61,600 21.77 - - - - - - - -

34 188,300 104.66 2,524.27 89.66 2,400 86.00 77.0% 2,347 3.6% 95.9%

35 36,500 17.01 1,200.00 15.00 700 7.41 90% 2,416 1.3% 49.4%

36 35,000 11.79 180.00 9.34 500 1.02 34.0% 2,170 5.2% 10.9%

37 32,100 8.20 261.00 11.50 2,000 5.60 82.4% 3,842 4.4% 48.7%

38 24,000 9.87 - - - - - - - -

39 42,500 7.83 308.86 15.00 1,000 5.20 76% 5,249 4.9% 34.7%

40 34,700 12.12 252.70 25.68 1,000 12.00 100% 5,805 10.2% 46.7%
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Qëllimi i projektit pritet të arrihet nëse 28 NjQV-të të cilat pothuajse kanë plotësuar plan 
veprimin 3R (Gjendja aktuale dhe problemi) do të marrin pjesë në seminarin për formulimin 
përfundimtar të plan veprimit 3R dhe plotësojnë plan veprimin 3R duke përfshirë edhe planin 
e ardhshëm. 

D.3.5 Vizita individuale 

a Përmbledhje e vizitave individuale (1) 

Bashkia e 
vizituar 

01: Bashkia Gjirokastër 

Koha dhe 
data e vizitës 

9:00-, Mër, 23/11/2016 

Vendi Lokali pranë ndërtesës se bashkisë 

Pjesëmarrës Z. Anastas Sotiri (Specialist) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

Të dhënat financiare ishin të pamjaftueshme dhe të dhënat shtesë është e 
nevojshme që të plotësohen. 

Foto nga 
vizita 

 

b Përmbledhje e vizitave individuale (2) 

Bashkia e 
vizituar 

02: Bashkia Dropull 

Koha dhe 
data e vizitës 

13:00-, Mër., 23/ 11/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Leonidha Kaçi (Inxhinier Topograf) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 



Republika e Shqipërisë JICA 
Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin 3R  Raporti përfundimtar KKC / EXRI 

237 

Foto nga 
vizita 

 

c Përmbledhje e vizitave individuale (3) 

Bashkia e 
vizituar 

03: Bashkia Libohovë 

Koha dhe 
data e vizitës 

10:30-, Mër., 23/ 11/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Gazmend Çulla (Administrator) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 

 

d Përmbledhje e vizitave individuale (4) 

Bashkia e 
vizituar 

08: Bashkia Sarandë 

Koha dhe 
data e vizitës 

11:20-, Enj., 24/ 11/2016 
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Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Znj. Areti Papadhima (Specialiste Mjedisi) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 

 

e Përmbledhje e vizitave individuale (5) 

Bashkia e 
vizituar 

09: Bashkia Konispol 

Koha dhe 
data e vizitës 

15:00-, Mër., 23/ 11/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Znj. Teuta Cokall (Specialiste Mjedisi) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 
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Foto nga 
vizita 

 

f Përmbledhje e vizitave individuale (6) 

Bashkia e 
vizituar 

11: Bashkia Delvinë 

Koha dhe 
data e vizitës 

9:00-, Enj., 24/ 11/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Fatmir Bulaj (Bordi i Kullimit) 
Z. Olsi Rexha (Specialist, Drejtoria e Shërbimeve) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 

 
 
  



Republika e Shqipërisë JICA 
Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin 3R  Raporti përfundimtar KKC / EXRI 

240 

 

g Përmbledhje e vizitave individuale (7) 

Bashkia e 
vizituar 

12: Bashkia Vlorë 

Koha dhe 
data e vizitës 

15:00-, Enj., 24/ 11/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Znj. Valbona Çobani (Drejtore e Shërbimeve) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 

 

h Përmbledhje e vizitave individuale (8) 

Bashkia e 
vizituar 

16: Bashkia Mallakastër 

Koha dhe 
data e vizitës 

8:30-, Enj., 1/ 12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Nënkryetari 
Z. Elsid Zekaj (Specialist Mjedisi) 
Z. Anesti Skenderaj (Specialist i Transportit Publik) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 
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Foto nga 
vizita 

 

i Përmbledhje e vizitave individuale (9) 

Bashkia e 
vizituar 

18: Bashkia Roskovec 

Koha dhe 
data e vizitës 

11:00-., Enj., 1/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Selman Çepele (Shef i Sektorit Financiar) 
Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 

 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

Eshtë dhënë shpjegim i plotë mbi të dhënat financiare të kërkuara. Bashkia 
do ia dërgojë të dhënat EEJ. 
Ndjekja është e nevojshme për statusin aktual të MMN dhe çështjet, si dhe 
rrjedha e mbetjeve. 

Foto nga 
vizita 

－ 

 
Bashkia e 
vizituar 

18: Bashkia Roskovec 

Koha dhe 
data e vizitës 

11:00-., Mar., 13/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Selman Çepele (Shef i Sektorit Financiar) 
Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 

 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

Eshtë dhënë shpjegim i plotë mbi të dhënat financiare të kërkuara. Bashkia 
do ia dërgojë të dhënat EEJ. 
Gjendja aktuale përjashtuar pjesën financiare dhe çështjet në PV-3R janë 
plotësuar. 
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Foto nga 
vizita 

 

j Përmbledhje e vizitave individuale (10) 

Bashkia e 
vizituar 

23: Bashkia Ura Vajgurore 

Koha dhe 
data e vizitës 

12:30-, Enj., 1/ 12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Znj. Valentina Jançe (Shefe e Sektorit të Shërbimit Publik) 
Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 

 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 

 
 
  



Republika e Shqipërisë JICA 
Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin 3R  Raporti përfundimtar KKC / EXRI 

243 

 

k Përmbledhje e vizitave individuale (11) 

Bashkia e 
vizituar 

22: Bashkia Kuçovë 

Koha dhe 
data e vizitës 

14:30-, Enj., 1/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Adriatik Çarka (Drejtor i Shërbimeve Publike) 
Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 

 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 

 

l Përmbledhje e vizitave individuale (12) 

Bashkia e 
vizituar 

20: Bashkia Divjakë 

Koha dhe 
data e vizitës 

8:20-, Mar., 6/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Mario Maçi (Inspektor Mjedisor) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 
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Foto nga 
vizita 

 

m Përmbledhje e vizitave individuale (13) 

Bashkia e 
vizituar 

19: Bashkia Lushnjë 

Koha dhe 
data e vizitës 

10:30-, Mar., 6/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Besnik Dervishi (Drejtor i Shërbimeve) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 
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n Përmbledhje e vizitave individuale (14) 

Bashkia e 
vizituar 

25: Bashkia Skrapar 

Koha dhe 
data e vizitës 

13:30-, Mar., 6/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Znj. Sonila Hysenbelli (Specialiste Mjedisi) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 

 

o Përmbledhje e vizitave individuale (15) 

Bashkia e 
vizituar 

39: Bashkia Librazhd 

Koha dhe 
data e vizitës 

8:30-, Mër., 7/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Eduart Allkja (Specialist Mjedisi) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 
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Foto nga 
vizita 

 

p Përmbledhje e vizitave individuale (16) 

Bashkia e 
vizituar 

34: Bashkia Elbasan 

Koha dhe 
data e vizitës 

10:30-, Mër., 7/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Sami Ballkoçi (Shef i Seksionit të Mjedisit) 
Z. Mustafa Liçi (Mbikëqyrës i Shërbimit të Pastrimit) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 
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q Përmbledhje e vizitave individuale (17) 

Bashkia e 
vizituar 

40: Bashkia Peqin 

Koha dhe 
data e vizitës 

12:30-, Mër., 7/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Znj. Anita Dehima (Drejtore e Shërbimeve Publike) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 

 

r Përmbledhje e vizitave individuale (18) 

Bashkia e 
vizituar 

36: Bashkia Belsh 

Koha dhe 
data e vizitës 

14:00-, Mër., 7/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Qemal Rusta (Shef i Seksionit të Shërbimeve) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 



Republika e Shqipërisë JICA 
Projekti Mbështetje për Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin 3R  Raporti përfundimtar KKC / EXRI 

248 

Foto nga 
vizita 

 

s Përmbledhje e vizitave individuale (19) 

Bashkia e 
vizituar 

37: Bashkia Gramsh 

Koha dhe 
data e vizitës 

15:00-, Mër., 7/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Afrim Shtylla (Drejtoria e Shërbimeve) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 
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t Përmbledhje e vizitave individuale (20) 

Bashkia e 
vizituar 

32: Bashkia Mirditë 

Koha dhe 
data e vizitës 

8:30-, Hën., 12/12/16 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Vladimir Gjeta (Krye Inspektor) 
Znj. Adelina Simoni (Zëvendës Krye Inspektore) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 

 

u Përmbledhje e vizitave individuale (21) 

Bashkia e 
vizituar 

26: Bashkia Shkodër 

Koha dhe 
data e vizitës 

12:00-, Hën., 12/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Erkam Boriçi (Specialist Mjedisi) 
Znj. Linda Bala (Specialiste, Shërbimet Publike) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 
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Foto nga 
vizita 

 

v Përmbledhje e vizitave individuale (22) 

Bashkia e 
vizituar 

31: Bashkia Lezhë 

Koha dhe 
data e vizitës 

15:00-, Hën., 12/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Z. Indrit Torba (Drejtor i Shërbimeve Publike) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 

Foto nga 
vizita 
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w Përmbledhje e vizitave individuale (23) 

Bashkia e 
vizituar 

15: Bashkia Fier 

Koha dhe 
data e vizitës 

11;00-, Mar., 13/12/2016 

Vendi Lokali pranë ndërtesës se bashkisë 

Pjesëmarrës Znj. Alba Balilaj (Specialiste Mjedisi) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

Eshtë dhënë shpjegim i plotë mbi të dhënat financiare të kërkuara. Bashkia 
do ia dërgojë të dhënat EEJ. 
Gjendja aktuale përjashtuar pjesën financiare dhe çështjet në PV-3R janë 
plotësuar. 

Foto nga 
vizita 

 

x Përmbledhje e vizitave individuale (24) 

Bashkia e 
vizituar 

17: Bashkia Patos 

Koha dhe 
data e vizitës 

13:30-, Mar., 13/12/2016 

Vendi Bashkia 

Pjesëmarrës Znj. Blerina Troka (Specialiste Mjedisi) 

Përmbajtje  Vëzhgimi në terren 
 Intervistë me seksionet përkatës 
 Grumbullimi i të dhënave/informacioneve të nevojshme  
 Tjetër 

Statusi i 
PV-3R 

(Gjendja aktuale dhe çështjet në PV-3R janë plotësuar.) 
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Foto nga 
vizita 

 

 Përmirësimi i Mundësive Mbështetëse të Qeverisjes Vendore nga MM 6.3

  Udhëzim për të mbështetur formulimin e Plan Veprimit 3R 6.3.1

Duke ndjekur rekomandimet e dhëna nga vlerësimi përfundimtar i Projektit, EEJ ofroi 
udhëzim për tre zyrtarë përkatës në Ministrinë e Mjedisit në lidhje me mbështetjen e MM për 
formulimin e Plan Veprimit 3R, në 18 Janar 2017. Udhëzimi përfshinte aspektet e 
mëposhtme duke përdorur eksperiencën e EEJ, kur ata kryen aktivitetet mbështetëse vitin e 
kaluar; 1) workshop-e në nivel vendi, 2) ndjekje me telefonata dhe e-mail, dhe 3) vizita 
individuale në NjQV-të. 

Gjithashtu shpjegohej 1) se si të vlerësohen në nivel teknik zyrtarët e NjQV-së, të ngarkua me 
MMN; 2) programi i zbatimit, dhe 3) kostoja përkatëse e kërkuar. 

MM pati mendimin që pasja e vetëm tre zyrtarëve dhe mbështetja e të gjitha 61 bashkive 
mund të haste vështirësi në zbatimin e aktiviteteve të tilla. Megjithatë, nëse MM merr 
përgjegjësinë për të kontraktuar një OJQ ose çfarëdo konsulenti për këtë aktivitet mbështetës, 
puna e kontraktuar konsiderohet e njëjtë me punën nga MM. Për më tepër, MM duhet të 
kuptojë përmbajtjen e punës që duhet kontraktuar në mënyrë që të menaxhojë një kontratë të 
tillë. Zyrtarët e MM ranë dakort në këtë pikë. Manuali i ndarë me ta tregohet më poshtë. 
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  Udhëzime për rinovimin dhe rishikimin e Udhërrëfyesit 3R 6.3.2

Pas udhëzimit për të mbështetur formulimin e Plan Veprimit 3R, u ofrua gjithashtu udhëzim 
për përditësimin dhe rishikimin e Udhërrëfyesit 3R. Aspektet e mëposhtme u shpjeguan:  

 Përditësimi dhe rishikimi i Udhërrëfyesit 3R duhet të bazohet në informacionin e ofruar 
nga NjQV-ja për MM.  

 Informacioni nga NjQV-ja duhet të grumbullohet sipas formatit që do të dërgohen dhe 
grumbullohen nëpër qarqe nga MM. Nëpërmjet këtij procesi, qarqet pritet të bëhen të 
vetëdijshëm për aktivitetet e NjQV-ve. 

 Përditësimi i Udhërrëfyesit 3R duhet të bëhet çdo vit, duke shtuar praktikat e mira dhe 
aktivitetet e reja, të cilat nuk janë të përfshira ose ndryshojnë nga Udhërrëfyesi 3R i 
tanishëm, bazuar në informacionin e ofruar nga NjQV-ja. 

 Rishikimi i Udhërrëfyesit 3R duhet të bëhet një herë në pesë vjet. Bazuar në 
informacionin e NjQV-ve të mbledhur në pesë vitet e fundit, “lista e aktiviteteve 3R dhe 
teknologjitë” Udhërrëfyesi duhet të rishikohet për të përfshirë aktivitetet 3R të cilat do 
zbatohen momentalisht dhe konsiderohen më të realizueshme në Shqipëri. 

 Udhërrëfyesi 3R është bazuar në Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin e Mbetjeve të 
Ngurta dhe Plan Veprimin Kombëtar. Prandaj, kur njëri prej tyre është rishikuar, pjesët 
përkatëse në Udhërrëfyesin 3R duhen rishikuar përkatësisht.  

Prezantimi i përdorur në udhëzim tregohet më poshtë. 
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 Marrëdhëniet me Publikun 6.4

A Buletini 

A.1 Përmbledhje e publikimit 

 

Çështja Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 
Koha e 
lëshimit 

Prill 2015 Shkurt 2016 Nëntor 2016 Shkurt 2017 Maj 2017

Shpërndarja Gjuha Shq Ang Poster Shq Ang Shq Ang Shq Ang Shq Ang

(1)Bashki Tirana 1,100 0 12 1,200 0 720 0 720 0 720 0

Vau i Dejës 500 0 3 500 0 500 0 500 0 500 0

Cërrik 100 0 3 500 0 500 0 500 0 500 0

(2)Qeveria 
Qendrore 

MM 50 0 2 50 0 50 0 50 0 50 0

MTI 50 0 2 50 0 50 0 50 0 50 0

MZHU&I 50 0 2 50 0 50 0 50 0 50 0

(3)Pala 
Japoneze 

JICA 50 50 2 50 50 50 50 50 50 50 50
EEJ 50 50 0 50 50 80 50 80 50 80 50

Totali 1,950 100 26 2,450 100 2,000 100 2,000 100 2,000 100
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A.2 Nr. 1 
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A.3 Nr. 2 
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A.4 Nr. 3 
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A.5 Nr. 4 
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A.6 Nr. 5 
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B Informacioni publik 

Informacioni i mëposhtëm u lëshua në çdo faqe interneti për palët e interesuara për ta marrë 
atë. 

B.1 Vëzhgimi Mbarëkombëtar mbi Praktikat e Menaxhimit të Mbetjeve 
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MOE Web site 

http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Projekte/Rezultatet_e_Studimit_Kombetar.pdf 

B.2 Buletini 

MOE Web site (Only forAlbanian) 

No. 1: http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Projekte/Buletini_nr._1.pdf 

No. 2: http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Projekte/No.2_Newsletter_Alb.pdf 

No. 3: http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Projekte/No.3_Newsletter_ALB_(Final).pdf 

No. 4: http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Projekte/No4_Newsletter_AL_(web).pdf 

No. 5: http://www.mjedisi.gov.al/files/userfiles/Projekte/No5_Newsletter_AL.pdf 

 
JICA Web site (English and Alnanian) 

https://www.jica.go.jp/project/albania/002/newsletter/index.html 
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