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MJEDISI SOT
është një botim periodik i Qendrës Rajonale të 
Mjedisit (REC) Zyra në Shqipëri. Në këtë botim 
periodik do të gjeni informacion për probleme 
mjedisore, lajme të përzgjedhura, opinione e 
komente për çështje të mjedisit nga vendi dhe 
rajoni, informacione për aktivitete për mjedisin 
nga vendi dhe bota etj. Versionin elektronik 
të kësaj reviste mund ta gjeni në faqet: http://
albania.rec.org dhe www.mjedisisot.info

Për të marrë “Mjedisi Sot”, e përditshme 
elektronike, me postë elektronike apo revistën 
“MJEDISI SOT” (botim periodik), dërgoni emrin 
dhe adresën tuaj pranë REC Shqipëri, në:
info.albania@rec.org • www.mjedisisot.info, ose 
telefononi në Tel/Faks: 04 223 29 28.

është një organizatë ndërkombëtare jopar-
tizane, joavokate, jofitimprurëse me mision 
mbështetjen për zgjidhjen e problemeve mje-
disore në Europën Qendrore e Lindore (EQL). 
Qendra e përmbush misionin e saj duke nxitur 
bashkëpunimin ndërmjet organizatave joqeveri-
tare, qeverive, bizneseve dhe aktorëve të tjerë 
mjedisorë, si dhe duke mbështetur shkëmbimin 
e lirë të informacionit dhe pjesëmarrjen e publi-
kut në vendimmarrjen mjedisore. 
REC është krijuar në 1990 nga Shtetet e 
Bashkuara, Komisioni Europian dhe Hungaria. 
Sot REC bazohet ligjërisht në Kartën e REC, 
nënshkruar nga 29 vende dhe Komisioni Euro-
pian dhe në një marrëveshje ndërkombëtare me 
qeverinë hungareze. REC ka zyrën qendrore në 
Szentendre, Hungari dhe zyrat e vendeve në 
secilin prej 17 vendeve përfituese, të cilat janë:  
Shqipëria, Bosnja-Hercegovina, Bullgaria, Kroa-
cia, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, 
Lituania, RIJ e Maqedonisë, Polonia, Rumania, 
Serbia, Mali i Zi, Sllovakia, Sllovenia dhe Turqia. 
Donatorët më të fundit janë Komisioni Evropian 
dhe qeveritë e Shqipërisë, Austrisë, Belgjikës, 
Bosnje-Hercegovinës, Kanadasë, Kroacisë, Re-
publikës Çeke, Danimarkës, Estonisë, Finlandës, 
Gjermanisë, Hungarisë, Italisë, Japonisë, Leton-
isë, Lituanisë, RIJ të Maqedonisë, Hollandës, 
Norvegjisë, Polonisë, Serbi-Malit të Zi, Sllo-
venisë, Suedisë, Zvicrës, Mbretërisë së Bashkuar 
dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe organizata të 
tjera ndërqeveritare dhe institucione private. 
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Ndërkohë që Qeveritë shqiptare ndër vite janë përpjekur të përmirësojnë kuadrin ligjor dhe rregullator për 

energjinë, duke vendosur qëllime ambicioze dhe shumë të dëshiruara, përkthimi i tyre në realitetin e qytetarëve 
të vendit është akoma në nivele modeste. Madje, shumë nga këto politika kanë krijuar amulli duke u përdorur 
në forma, që në vend që të ulnin ndikimin në mjedis, kanë tjetërsuar dhe mjediset e virgjëra në Shqipëri e kanë 
shtuar edhe më shumë ndotjen. Objektivat ambicioze, si objektivi kombëtar për të prodhuar 38% të energjisë që 
konsumohet nga burime të rinovueshme, deri në vitin 2020, ka lëshuar investitorët drejt çdo rryme ujore në vend. 
Një numër i madh (rreth 500 leje) HEC-esh të vegjël kanë nisur punën duke tjetërsuar zona të pasura natyrore 
dhe me rëndësi të veçantë për banorët vendas dhe turistët. 

Skemat mbështetëse për promovimin e përdorimit të energjisë nga burime të rinovueshme në sektorin e 
transportit janë edhe më ambicioze. Shumë shpejt pritet që ligji aktual “Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin 
e bio-karburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport”, të parashikojë që, duke filluar 
nga viti 2016-të, sasia minimale vjetore e bio-karburanteve dhe e lëndëve të tjera djegëse të rinovueshme që 
përdoren për transport, të mos jetë më pak se 10% e totalit të lëndëve djegëse të tregtuara në treg.

Por, sipas Inspektoriatit Qendror Teknik, i cili ka analizuar për rreth një vit cilësinë e karburanteve në tregun 
shqiptar të pakicës, në asnjë rast, asnjë nga kampionet e marra nga pikat e tregtimit, qoftë gas oil apo benzinë, 
nuk i përmbush normat e përcaktuara në ligj. Në raportin e zbardhur nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, në 
nëntor 2014 mësohet se, nga 164 kampione të analizuara, që të gjitha kanë pasur përmbajtje të lartë squfuri, pjesa 
dërmuese e të cilave mbi pesë herë më të lartë se norma e lejuar. 

Kjo, ndërkohë që Shqipëria aplikoi në COP21 për të reduktuar gazet serrë në territorin e Shqipërisë me 7% 
deri në 2030-ën.

Në këto kushte, ku si dhe në shumë sektorë, ka një shkëputje të madhe mes realitetit dhe pritshmërisë, 
Shqipëria ka mbi të gjitha nevojë të vendosë prioritete të mirëmenduara dhe të nisë kryesisht me qytetarin. Suksesi 
me qytetarin (banesën) është me përfitim të dyanshëm, ndaj dhe mundësia për sukses mbetet e lartë. 

Sektorët e tjerë do të duhen vite dhe shumë seriozitet që të mund të prodhojnë rezultate në favor të eficiencës 
dhe uljes së ndikimit në mjedis nga ky sektor.
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Aktualitet

10 arsye kundër investimit tek Parku i 
Liqenit Artificial të Tiranës

1. Këtë investim nuk e duan 
qytetarët e Tiranës. Shoqëria Civile 
dhe grupe të tjera interesi kanë 
protestuar kundër këtij investimi, 
dhe është vështirë të dëgjosh ndonjë 
zë pro ndërtimit të parkut të lojrave, 
përveç zërave të investitorëve.

2. Investimi redukton ndjeshëm 
sipërfaqen e gjelbër të Parkut të 
Liqenit Artificial dhe, rrjedhimisht 
të të gjithë qytetit të Tiranës, duke 
qenë se ky park tashmë është 
një ndër sipërfaqet e rralla të 
gjelbra të këtij qyteti, dhe me të 
drejtë quhet mushkëria e Tiranës.  
Dëmtimi i rreth 1 ha pylli (me 
karakteristikat e pyllit të liqenit) do të 
thotë se Tiranës nuk do t’i pastrohen 
më rreth 300 ton gazra helmuese 
në vit, dhe prerja e 1 peme të vetme 
në park do të thotë shkatërrimin e 
një burimi që prodhon oksigjenin e 
mjaftueshëm për një familje prej 4 
pjestarësh. 

3. Parku i lojërave tek liqeni 
artificial nuk e zgjidh problemin e 
mungesës së hapësirave për fëmijët 
e Tiranës. Si mund të udhëtojë një 
fëmijë (le të themi) 3-8 vjeç i vetëm 
nga Kinostudio,ja Kombinati apo 
Lapraka, që të luajë në park dhe të 
kthehet sërish në shtëpi? Padyshim, 
mund të zgjidhë këtë problem vetëm 
për fëmijët e zonave afër vendit të 
investimit. 

4. Ky investim dëmton rëndë 
biodiversitetin e qytetit të Tiranës, 
në një mjedis ku një pjesë e mirë e 
popullatave të llojeve të ndryshme 
kanë humbur tërësisht ose janë 
zvogëluar në nivel kritik përgjatë 
viteve të fundit. Pjesa ku parashikohet 
të ndërtohet investimi është një ndër 
hapësirat më të parapëlqyera në 
park për shumë lloje shpendësh si: 
Qukapiku Shpinëbardha, Trishtili 
i kaltër, Trishtili i madh, Bishtkuqi 
zeshkan, Avdosa, Gjelbërushja, Cerri, 
Kacavjerrësi i pemëve, Kukuvajka, 
e shumë lloje të tjera, një pjesë e të 
cilave ndodhen në listën e kuqe të 
faunës së Shqipërisë dhe mbrohen me 
ligj.

5. Materialet (zhavor dhe lëvore 
pemësh të thata) të cilat thuhet se do 
të përdoren për ndërtimin e parkut, 
në vend të betonit, janë materiale 
që akumulojnë ndotje dhe disa prej 
tyre janë mjedis tërheqës jashtëqitjeje 
për disa lloje gjitarësh të vegjël, e 
padyshim edhe për kafshët e rrugës si 
qentë dhe macet. Nëse këto mjedise 
nuk dizinfektohen vazhdimisht, 
mund të jenë vatra të përhapjes së 
infeksioneve të ndryshme. 

6. Ndërhyrja në hyrjen kryesore 
të parkut dhe ngjyrat gri të investimit, 
ndikojnë emocionalisht mijëra 
vizitorë të parkut. Është vërtetuar 
shkencërisht se ngjyra e gjelbër është 

ngjyra e mirëqenies emocionale 
tek njeriu, ngjyra e relaksit dhe e 
shpresës, ndërsa ngjyra gri është 
personifikim i vuajtjes dhe gjendjes 
së rënduar shpirtërore. 

7. Investimi shkatërron 
trashëgiminë e qytetit. Sipërfaqja në 
fjalë është ruajtuar si e tillë dhe është 
frekuentuar nga shumë breza. Prishja 
e këtij peizazhi “iu dhemb” qytetarëve 
të Tiranës, të cilët prej dhjetëra vitesh 
e kanë ruajtur këtë sipërfaqe për vete 
dhe brezat e ardhshëm.

8. Ndërtimi i këtij investimi të 
padëshiruar nga qytetarët e Tiranës, 
shkakton zhgënjim të thellë të tyre 
kundrejt vendimarrëseve, duke ulur 
besimin dhe shpresën se në këtë 
vend zëri i qytetarit dëgjohet dhe 
investimet realizohen në drejtimin e 
duhur. 

9. Ky investim krijon precedent 
dhe arsye për investime të tjera në 
këtë zonë. Deri më tani kjo sipërfaqe 
është ruajtur me fanatizëm, ndonëse 
rrethinat e saj janë tërësisht betonizuar. 
Nëse qytetarët e Tiranës lejojnë këtë 
investim, kush i garanton ata se pas 
këtij nuk do të shpallet një investim 
tjetër, po kaq “i përshtatshëm” sa 
investimi në fjalë?!

10. “Investimi bie në kundërshtim 
me moratoriumin e pyjeve”!

Mirjan Topi
Shoqata e Ruajtjes dhe Mbrojtjes së Mjedisit Natyror Shqiptar
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Aktualitet

Më 11 Shkurt 2016 hyri në 
fuqi moratoriumi i pyjeve 

për një periudhë 10- vjeçare.

Në bazë të këtij moratoriumi ndalohet 
kategorikisht: ushtrimi i veprimtarisë së shfrytëzimit 
të lëndës drusore në fondin pyjor publik/privat, në të 
gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë; tregtimi i 
produkteve të drurit; si dhe eksporti i lëndës drusore 
të papërpunuar, i lëndës së ndërtimit, i drurëve të 
zjarrit dhe i qymyrit të drurit.

Nga fusha e zbatimit përjashtohen: shfrytëzimi i 
lëndës drusore për plotësimin e nevojave të banorëve 
të bashkive për dru zjarri; rastet e ndryshimit të 
destinacionit të fondit pyjor dhe kullosor referuar 
legjislacionit në fuqi; shfrytëzimi i lëndës drusore për 
rigjenerimin, shëndetësimin e pyjeve  dhe pastrimin e 
mbetjeve drusore.

Shkeljet e këtij ligji, kur nuk përbëjnë vepër 
penale, por përbëjnë kundërvajtje administrative do 
të dënohen me gjobë në vlerën 5.000.000 lekë. Afati 
i zbatimit të këtij ligji është 10 vjet nga data e hyrjes 
së tij në fuqi.
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Aktivitete REC

Paketa e Ajrit -produkti më i ri 
i REC- është një mjet edukues, 
i cili po pilotohet për herë të 

parë në Shqipëri dhe në Itali, si një 
mjet edukues për shëndetin dhe 
mjedisin në shkollë. Kjo paketë iu 
drejtohet nxënësve dhe mësuesve 
të shkollave, me qëllim rritjen e 
ndërgjegjësimit për problemet e 
cilësisë së ajrit (fokusuar më tepër 
tek mjediset e brendshme) dhe të 
shëndetit në shkollë. Paketa synon 
të motivojë drejtuesit e shkollave 
tona, mësuesit e fëmijëve tanë, si 
dhe vetë nxënësit për një mjedis 
shkollor të shëndetshëm dhe një 
mënyrë jetese të qëndrueshme.

Ndoshta jo të gjithë e dinë që 
cilësia e ajrit të brendshëm në klasa 
është një nga elementët kryesorë të 
mjedisit dhe shëndetit në shkollë. 
Ajri i brendshëm mund të mbartë 
rreziqe për shëndetin, veçanërisht 
për grupet më të ndjeshme, të tillë 
si fëmijët që vuajnë nga alergjitë 
ose astma. Nxënësit shpenzojnë 
rreth 8 orë çdo ditë në mjediset e 
shkollës dhe në klasën e tyre. Shumë 
studime të Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë kanë treguar se cilësia 
e dobët e ajrit mund të ndikojë në 
shëndetin e personelit të shkollës 
dhe të nxënësve, duke kontribuar 
në shpërndarjen e infeksioneve 

të rrugëve të frymëmarrjes, në 
nxitjen e reaksioneve alergjike 
ose të krizave të astmës, apo në 
shkaktimin e dhimbjeve të kokës 
e lodhje mendore. Për pasojë, 
rritet numri i ditëve kur nxënësit 
sëmuren dhe mungojnë në shkollë, 
duke u ulur shkalla e të mësuarit 
dhe e rezultateve që ata duhet të 
arrijnë në mësime. 

Fëmijët janë, veçanërisht, 
të ndjeshëm ndaj ndikimit të 
kimikateve që mund të ndodhen 
në ajër si pasojë e ndotjes, pasi 
ata thithin një volum më të madh 
ajri në përpjestim me peshën e 

Promovohet 
Paketa e Ajrit 
në shkollat 
9-vjeçare

airpack.rec.
org

Daniela Ruçi
Qendra Rajonale e Mjedisit  
(REC) Shqipëri
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Aktivitete REC

tyre, krahasuar me të rriturit. 
Fëmijët shpesh marrin frymë me 
gojë, duke anashkaluar mbrojtjen 
natyrore të kalimit të ajrit nëpër 
hundë; kanë kontakt më të madh 
të lëkurës me sipërfaqet e bankave 
apo dhe dyshemenë e klasës, për 
shkak të madhësisë së tyre dhe të 
sjelljes; dhe, në ndryshim nga të 
rriturit, janë të pandërgjegjshëm 
për rreziqet e të paaftë për të bërë 
zgjedhje që mbrojnë shëndetin e 
tyre.

Po çfarë është konkretisht 
Paketa e Ajrit? 

Paketa e Ajrit paraqet një sërë 
zgjedhjesh të qëndrueshme, si për 

drejtuesit e shkollave dhe mësuesit 
që të parandalojnë ndotjen e 
ajrit të brendshëm nga burime të 
ndryshme. Informacioni i saj vjen i 
strukturuar në tre kapituj: Mjedisi 
brenda shkollës; Mjedisi i jashtëm 
në shkollë, Unë dhe klasa ime. 
Gjithashtu, pjesë e paketës janë 
dhe Fletët e Punës, me të dhëna dhe 
fakte. Paketa përmban një kënd 
të veçantë informativ - “Këndi i 
Lojës”, me lojëra për kujtesën,  
lojë me pyetje, si dhe eksperimente 
praktike që mund të kryhen në 
klasë. 

Ndërkohë, janë zhvilluar 
disa aktivitete promovuese me 
mësuesit dhe konkurse me nxënësit 
lidhur me njohuritë e tyre mbi 
ndotësit e pranishëm në ajrin e 
brendshëm në shkollat 9-vjeçare 
“Shaqe Mazreku” në Durrës, 
në Shkollën e Kuqe dhe “Edit’h 
Durham” në Tiranë, në prani dhe 
të dy përfaqësuesve nga Sektori i 
Transparencës dhe i Komunikimit 
në Ministrinë e Mjedisit. 

Eksploroni online Paketën e 
Ajrit: airpack.rec.org

airpack.rec.org

Ajo vjen në tre gjuhë: Shqip, 
Anglisht dhe Italisht.  
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“Karvani ecën përpara”, 
drejt Lumit Valbona!

Dragobia dhe Çeremi pre e filozofisë koncesionare
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Tema e NumriT

Intervistë me Gjergji Simakun
Drejtor i Energjisë së Rinovueshme
Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Ndërtesat e banimit në Shqipëri, 
shndërrimi i tyre për shkarkime të ulta 
karboni në të ardhmen

Cilat janë nivelet e sotme lidhur 
me konsumin përfundimtar të 
energjisë elektrike dhe shkarkimet 
e CO2 në sektorin e ndërtesave të 
banimit?

Sipas vlerësimeve tona, konsumi 
përfundimtar i energjisë në vitin 
2015, në sektorin e banimit, për 
shërbimet e energjisë termike, ishte 
4.9 miliardë kWh, nga të cilat 
54% përmbusheshin nga energjia 
elektrike, 37% nga lënda drusore 
dhe 9% nga gazi i lëngët. Sektori 
shkarkoi 96 mijë tonë CO2, i 
bashkëlidhur ky me konsumin e 
gazit të lëngët. 

A ka ndonjë studim në lidhje 
me tendencat e të ardhmes në këtë 
sektor?

Sipas skenarit të referencës, 
ku ruhet e pandryshuar mënyra e 
sotme e veprimit ‘business-as-usual’, 
konsumi përfundimtar i energjisë 

për shërbimet termike pritet të 
zbresë me 17% gjatë periudhës 
2015 - 2030, dhe do të arrijë në 
4.1 miliardë kWh në vitin 2030. 
Duke ndjekur tendencat e tregut, 
ne supozojmë një rritje të shpejtë 
të ngrohjes me energji elektrike 
të banesave ekzistuese. Për këtë 
shkak, gjatë periudhës 2015 – 2030 
konsumi i energjisë elektrike do të 
rritet afërsisht me 2.2%/vit, ndërsa 
konsumi i druve të zjarrit dhe i gazit 
të lëngët do të ulet respektivisht me 
rreth 11% në vit dhe 10% në vit. 
Në vitin 2030 shkarkimet e CO2 
do të zenë 23% të nivelit të tyre në 
vitin 2015, ndikuar kryesisht prej 
ndryshimit në llojin e energjisë dhe 
kalimit nga gazi i lëngët tek energjia 
elektrike.

Kërkesa për energji në ndërtesat 
ekzistuese pritet të zvogëlohet 
pavarësisht rritjes së konfortit 
termik, për shkak të përmirësimeve 

‘business-as-usual’. Këto përmi-
rësime ndodhin kur gjatë periudhës 
së përdorimit të ndërtesës, shkalla 
e rikonstruksionit të asaj ndërtese 
është 2.8% në vit.

Cilat janë segmentet prioritare 
të sektorit për politikë-bërjen në 
sektorin e energjisë?

Në këndvështrimin afatgjatë, 
është e rëndësishme të sigurohet që 
ndërtesat e ndërtuara pas vitit 1991 
të jenë të rikonstruktuara, pasi ato 
do të zenë rreth 43% të konsumit 
përfundimtar të energjisë në këtë 
sektor në vitin 2030. Ndërtesat 
e reja do të konsumojnë 18% të 
konsumit përfundimtar të energjisë 
në vitin 2030. Për këtë arsye, është 
e rëndësishme t’i jepet urgjent 
përparësi hyrjes në fuqi dhe zbatimit 
të kodit të ndërtesave, me qëllim 
që të shmanget domosdoshmëria 
e rikonstruksionit të këtyre 
ndërtesave në të ardhmen. 

Por, dhe shtëpitë e veçuara apo 
gjysëm të veçuara janë një përparësi 
e qartë për politikë-bërjen, sepse 
në vitin 2030, 72% e konsumit 
përfundimtar të energjisë për energji 
termike do të vijë nga këto banesa.

Duhet përmendur që, sot 
ngrohja e hapësirës ze pjesën më të 
madhe të konsumit përfundimtar të 
energjisë, por ajo do të vijë duke u 
zvogëluar në të ardhmen. Në dallim 
me këtë, në të ardhmen pjesa për 
ftohjen e hapësirës pritet të rritet në 
mënyrë të ndjeshme. Në përgjithësi, 

Kërkesa për energji në sektorin e ndërtesave të banimit përbën një sfidë 
të veçantë. Në vitin 2013 konsumi përfundimtar i energjisë në këtë sektor 
ishte i barabartë me 30% të konsumit kombëtar (EUROSTAT 2015), 
ndërkohë që ky sektor ishte përgjegjës për shfrytëzimin në masën 60% 
të energjisë elektrike, si pjesë e konsumit përfundimtar të energjisë (ibid).

Cilësia e shërbimit të pajisjes me energji elektrike është shumë më 
e ulët se mesatarja e Bashkimit Evropian. Shqipëria, si një vend anëtar 
nënshkrues i Traktatit të Komunitetit të Energjisë, është e detyruar të 
zbatojë legjislacionin e BE-së për eficiencën e energjisë. Arritja e këtyre 
objektivave kërkon përpjekje më ambicioze, krahasuar me të sotmen në 
fushën e politikave, dhe investime më të mëdha për eficiencën e energjisë 
prej konsumatorëve. Në më të shumtën e rasteve, banesat shqiptare 
ngrohen, pjesërisht, pak orë në ditë. Përdorimi i vazhdueshëm i sobave të 
vjetra me dru zjarri sjell probleme të shumta për mjedisin dhe shëndetin.



Mjedisi SOT 149 | 2016 | 10

Tema e NumriT

në vitin 2030 ngrohja e hapësirës 
do të jetë përgjegjëse për 56% të 
konsumit përfundimtar të energjisë, 
ndërsa për ngrohjen e ujit kjo do të 
jetë vetëm 15% dhe për ftohjen e 
hapësirës 29%.

Çfarë paketash të politikave 
janë të mundura?

Shqipëria do të fusë stimuj 
financiarë për investitorët në 
sektorin e banimit. Këto përfshijnë 
futjen e kredive me normë të ulët 
interesi për 90% të familjeve në 
shtëpi të veçuara ose gjysëm të 
veçuara, si dhe futjen e ndihmës në 
formë grantesh për pjesën e mbetur 
prej 10% të këtyre familjeve. 
Gjithashtu, këtu përfshihet edhe 
futja e kredive për 10% të banesave 
familjare tashmë të rikonstruktuara 
dhe pallateve me shumë apartamente 
banimi; kjo pjesë supozohet të rritet 
me 90% deri në vitin 2050. 

Sa i madh është kursimi 
përfundimtar i energjisë dhe 
zvogëlimi i shkarkimeve të CO2?

Sipas skenarëve të moderuar 
në kuadër të projektit SLED*, në 
vitin 2030 konsumi përfundimtar i 
energjisë për shërbimin e energjisë 
termike do të zvogëlohet deri në 
3.0 miliardë kWh, ose deri në 
44% të konsumit të energjisë sot. 
Shkarkimet e CO2 të lidhura me to 
do të jenë 73% më të ulta se niveli 
përkatës sot. Pjesa më e madhe 
e energjisë së kursyer do të vijë 

prej ndërtesave të konstruktuara 
në periudhën 1991 dhe 2000, dhe 
ndërtesave të reja. Lidhur me tipin 
e ndërtimit, pjesën më të madhe të 
energjisë përfundimtare të kursyer 
do ta kenë shtëpitë individuale.

Por, sa është stoku i ndërtesave 
të banimit në Shqipëri? 

Sipas regjistrimit të fundit, i 
realizuar në vitin 2011, numri i 
përgjithshëm i ndërtesave të banimit 
në Shqipëri ishte 598.267, për një 
popullsi prej 2.821.977 banorësh 
(53.5% e popullsisë jetonte në 
zona urbane dhe 46.5% në zona 
rurale). Numri total i banesave ishte 
1.012.062, prej të cilave 722.262 
ishin shtëpive private. Sipas të 
dhënave të po këtij regjistrimi, 
vetëm 709.865 e banesave ishin të 
banuara.

Në kuadër të modelimeve të 
ndryshme që duhet të ndjekim, të 
realizuara për paketat e politikave 
energjitike, stoku i ndërtesave 
klasifikohet në 20 tipe të ndryshme 
ndërtesash. Shtëpitë private të 
ndërtuara ndërmjet viteve 1991 
- 2000 përfaqësojnë grupin më 
të madh me 108.752 ndërtesa. 
Apartamentet e ndërtuara ndër vitet 
1961–1980 dhe 1981–1990 janë 
grupi tjetër i rëndësishëm, përsa i 
takon banesave dhe studimeve në 
lidhje me konsumin e energjisë. 

Apartamentet përfaqësojnë 
vetëm 3.7% të stokut të banesave, 

ndonëse këto ndërtesa me shumë 
kate përfshijnë një numër të madh 
banesash (duke zënë 35% të të 
gjithë banesave). Pjesa që zenë 
shtëpitë e ndara me një mur është 
9.4%, ndërsa ajo e ndërtesave në 
varg është më e vogël.

Nga i gjithë stoku i ndërtesave 
të banimit në Shqipëri, 85% janë 
shtëpi një katëshe, 10% kanë dy 
kate, 4% kanë pesë kate dhe vetëm 
1% e ndërtesave kanë 6 apo më 
shumë kate.

Çfarë mund të themi  në lidhje 
me situatën e izolimit të ndërtesave? 

Pas vitit 1960, ndërtesat 
e banimit janë ndërtuar duke 
përdorur teknologjinë e para-
fabrikimit me një lloj izolimi tip 
‘sandwich’, i cili ishte pjesë e 
panelit të ndërtimit. Ndërtesat e 
ndërtuara në vitet e pikut, në vitet 
1990, kishin izolim të pjesshëm 
ose të pamjaftueshëm. Por, edhe në 
vitet 2000 kodet e ndërtesave nuk 
ishin shumë shtrënguese dhe shumë 
ndërtesa nuk i përmbushën kriteret 
e përcaktuara në to. Përgjithësisht, 
izolimi i ndërtesave është i dobët 
dhe konsumi i energjisë është i lartë.

Ajo çka vemë re sot është që, 
një pjesë e stokut të ndërtesave po 
rinovohen megjithëse ndërhyrjet më 
të zakonshme janë thjesht izolimi i 
çatisë dhe zëvendësimi i dritareve/
vetratave tek-xham me dopio-
xham. 

Ky botim ka qëllim të mbështesë me informacionin e nevojshëm hartimin e 
politikave për eficencën e energjisë dhe zbutjen e ndikimeve të ndryshimeve klimatike 
për sektorin e ndërtesave të banimit në Shqipëri. Këtu do të gjeni të përshkruar njëzet 
kategori përfaqësuese të ndërtesave të banimit, të cilave ju është llogaritur performanca 
energjetike termike në tre zona klimatike, janë hartuar paketat e standartizuara të 
rikonstruksionit, është llogaritur kursimi i mundshëm i energjisë, dhe investimet e 
kërkuara në varësi të tipit të ndërtesës. Kemi përcaktuar shkallën dhe strukturën e 
konsumit të energjisë në të tashmen dhe në të ardhmen sipas kategorisë së moshës së 
ndërtesës, tipit të ndërtesës, zonës klimatike, dhe përdorimit fundor të energjisë.

Tipologjia e stokut të ndërtesave të banimit në Shqipëri dhe modelimi i 
shndërrimit të tyre për shkarkime të ulta karboni në të ardhmen

BOTIM I RI
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Njohuritë për përdorimin e biomasës 
të shkëputura nga energjia

Suksesi i pritshëm i moratoriumit 
të pyjeve nuk duhet kuptuar dhe 
nuk mund të vijë vetëm nga ndalimi 
i prerjeve të lëndës drusore për 
qëllime tregtie. Edhe sikur të arrihej 
kjo gjë, pyjet tona nuk do mund 
të rimëkëmbeshin brenda një kohe 
relativisht të shkurtër (10 vjeçare), 
nëse nuk ndryshojmë qëndrimin 
dhe sjelljen tonë ndaj pyllit dhe 
shërbimeve që ekosistemi pyjor i 
ofron natyrës dhe shoqërisë. Le të 
marrim si shembull një çeshtje, atë të 
pyllit si burim shumë i rëndësishëm 
i prodhimit të biomasës. Vetë 
moratoriumi i pyjeve nxorri në 
pah nevojën për mirëqeverisje të 
pyjeve edhe si burim biomase dhe 
përdorimi të saj. 

Së pari, biomasa është energji. 
Lënda drusore zë ende rreth 35-
40% të energjisë për ngrohje në 
banesa, kryesisht në zonat rurale. 
Biomasa është lënda e parë, e 
cila është më e përshtatshme për 
marrjen e njëkohëshme të energjisë 
elektrike dhe termike (ngrohje), 
pra arrihet i ashtuquajturi 
bashkëprodhim (kogjeneration). 

Së dyti, biomasa na rrethon 
kudo – në mbetjet e ekonomive 
pyjore, në bujqësi, në akuakulturë, 
në zonat ligatinore (kallamishtet), 
në jetën tonë të përditshme, etj. 
Kjo është dhe një nga përparësitë 
e saj kryesore, sepse instalimet 
për energji termike ose elektrike 
të biomasës janë kryesisht lokale, 

shumë afër konsumatorit. Kështu, 
kursehen shpenzimet për transport 
dhe shpërndarje, karakteristike për 
energjinë e erës ose fotovoltaikët, 
shpenzimet e të cilave janë shumë 
më të larta.

Së treti, biomasa ka një 
tjetër përparësi – bëhet fjalë për 
karakterin socio-ekonomik të 
biomasës, pasi ajo mund të çojë 
në krijimin e shumë vendeve të 
reja të punës. Në dallim nga era 
dhe dielli, biomasa mund të merret 
nga vendet ku është grumbulluar 
dhe të transportohet në distanca të 
shkurtra. Për më tepër, bëhet fjalë 
për hapjen e vendeve të punës në 
rajone të largëta, me pak popullësi, 
madje për njerëz me arsimim të 

Kristi Bego
Student në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Dega Biologji
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pakët, të cilët gjejnë shumë vështirë 
punë. Pikërisht, ky efekt socio-
ekonomik i biomasës duhet të 
tërheqë më shumë vëmendjen e 
qeverisjes qendrore dhe vendore në 
vendin tonë, pasi “biomasa krijon 
shumë vende pune, shumë më 
tepër se energjia hidrike, diellore 
apo ajo e erës”. Në vend që të 
digjen mbetjet, çka mund të çojë 
në rreziqe të tjera nga shpërthimi 
i zjarreve apo ndotja e ajrit me 
dioksina, mbetjet e drurit, kashta, 
kallamishtet dhe mbetjet e tjera 
mund të përdoren për prodhimin 
e energjisë dhe për ngrohje. Ne 
duhet të përdorim biomasën, duke 
marrë parasysh të gjitha mundësitë 
e saj. Bëhet fjalë jo vetëm për 
prodhimin e energjisë, por dhe për 
ngrohjen, duke përdorur jo vetëm 
biomasën që mund të vjelim nga 
pyjet (rallimi, pastrimi, cungimi) 
apo kashtën nga bujqësia, por 
edhe më gjerë. Një pjesë e zonave 
ligatinore dhe kënetore të vendit 
tonë mund të prodhojnë sasi të 
mëdha  biomase, e cila mund 
të mblidhet nga menaxhimi i 
kallamishteve, të cilat duke mos u 
përdorur po mbathin, eutrofizojnë 
dhe ulin vlerat e tyre ekologjike, 
siç është rasti i pjesës shqiptare të 
liqenit të Prespës së Vogël, kënetës 
së Mertemës, kënetës së Vaines, 
kënetës së Orikumit, liqenit të 
Bufit (PK Butrint). Instalimet për 
prodhim energjie, për ngrohje dhe 
biogazi nga biomasa nuk ekzistojnë 
ende te ne, por mundësitë janë të 
shumta. 

Moria e lëndëve në universitetet 
tona në fushën e shkencave 
mjedisore ende nuk i orienton shumë 
studentët drejt zgjidhjeve që rritin 
përdorimin e biomasës nga pyjet 
dhe zonat e mbrojtura, pa dëmtuar 
biodiversitetin. Universitetet tona 
duhet të orientohen më shumë 
drejt aspektit praktik, që studenti 
të jetë më i orientuar nga tregu dhe 
nevojat e vendit për ndryshim dhe 
zhvillim. Në këtë këndvështrim, 
ekosistemet pyjore, shkurretat dhe 
zonat e mbrojtura mund të nxjerrin 
fitime nga përdorimi i biomasës, 
nëse mirëmenaxhohen në mënyrë 
të integruar dhe të qëndrueshme.

Kurrikula universitare 
dhe tregu i eficiencës së 
energjisë
Rodon Miraj
Inxhinier mjedisi

Çdo student inxhinierie merr 
njohuri, në mënyrë të tërthortë ose 
të detajuar mbi energjinë.

Për shkak të natyrës së çështjeve 
të energjisë, shumë tema studimi 
janë multidisiplinore, pra lëndët 
përmbajnë elementë të njëra-tjetrës.  

Çështjet e energjisë janë 
komplekse dhe nuk përfshijnë 
vetëm çështje teknike, por edhe 
ekonomike apo arkitektonike, çka 
kërkon një vazhdimësi të idesë nga 
njëra lëndë në tjetrën, në mënyrë 
që të mundësonte dhe ballafaqimin 
e projekteve me botën reale, me 
çmime dhe kosto.

Për t’u aftësuar në këtë pjesë, 
kurrikula parashikon edhe një 
periudhë stazhi në institucione apo 
kompani private. Me keqardhje 
kuptuam se ndryshe nga degët e 
tjera, praktikën duhet ta siguronim 
vetë. Fusha e drejtpërdrejtë në 
të cilën mund të ndikojmë si 
inxhinierë të rinj është puna në 
projektimin e impianteve ngrohje-
ftohje, si praktikantë sigurisht.

Eficienca e energjisë ka vetinë 
të ketë investim fillestar të lartë 
dhe të amortizojë kostot ndër 
vite. Kjo përbën pengesë në një 
treg si Shqipëria, ku përgjithësisht 
zgjedhja e parë është gjithmonë më 
e lira. 

Kontributi më i prekshëm 
në eficiencë është në sektorin e 
banesave, në sistemet teknike si 
ngrohje-ftohje ose izolim, fushë 
në të cilën njerëzit hezitojnë të 
investojnë për shkak të kostos. Kjo 
e kufizon aftësimin praktik të një 

të sapodiplomuari në zbatimin e 
masave eficiente.

Aktivitete të tilla, përveçse 
të stimulojnë mendjen e 
pjesëmarrësve, nuk kanë mundur 
të arrijnë ndryshime të prekshme, 
për shkak se tregu në parim është 
vetërregullues. 

Ligjet e reja që po miratohen, 
nëse do të shoqërohen me 
akte nënligjore dhe politika  të 
mirëmenduara, do të kenë një 
ndikim të shpejtë dhe domethënës 
në uljen e konsumit të energjisë.

Më në fund njerëzit do të 
ndërgjegjësohen, jo për zgjedhje, 
por sepse do të jetë e vetmja rrugë 
që do të bëjë sens ekonomik. Tregu 
do të rregullojë veten. 

Kjo do të stimulojë edhe 
studentët e rinj të ndjekin 
studimet në këtë fushë dhe ta 
konsiderojnë seriozisht si mënyrë 
jetese. Universitetet përkatëse, të 
ballafaquara me një kërkesë në 
rritje të dëshirës për të studiuar në 
to, do të shtojnë kuotat, dhe me 
shumë gjasa do të përmirësojnë dhe 
cilësinë e mësimdhënies. Inxhinierët 
e rinj që do të diplomohen nuk 
do të mjaftohen me njohuri të 
shpërndara në fushën e energjisë, 
por do ju duhet medoemos të jenë 
të përgatitur mirë për të përballuar 
një treg konkurrues.

Për të përmbushur nevojat e 
një vendi për masa të eficiencës së 
energjisë duhet të zhvillohet një 
treg i ri e të krijohen vende të reja 
pune, duke filluar nga konsulenca e 
deri tek prodhimi.
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Mbrojtja e mjedisit dhe 
kontribuimi aktivisht në zhvillimin 
ekonomik, me përgjegjshmëri 
sociale dhe mjedisore, është një 
komponent qendror i misionit të 
grupit ProCredit.

Ndjeshmëria për çështjet 
mjedisore dhe eficiencën e energjisë 
është artikuluar prej një kohe të 
gjatë në ProCredit Bank, që në 
vitin 2009, duke qenë banka e parë 
në Shqipëri që promovoi kredinë 
Eko. Kjo kredi përfshin financimin 
e masave të eficiencës së energjisë, 
energjive të rinovueshme, si dhe 
financim të investimeve të tjera 
miqësore me mjedisin, si në banesa 
ashtu dhe në sektorin e biznesit/
agrobiznesit. 

Arsyet që sot po përmendet 
gjithmonë e më tepër eficienca 
e energjisë, lidhen me një sërë 
faktorësh, ku mund të përmendim 
ndryshimet klimatike, rritjen 
e popullsise, ngrohjen globale, 
pakësimin e burimeve ujore, etj. 
Prandaj, është tepër e rëndësishme 
investimi në teknologji të 
përparuara për një përdorim 
sa më eficient të energjisë, si 
dhe shfrytëzimi i burimeve të 
rinovueshme të energjisë. 

Individët që janë duke rinovuar 
banesat e tyre, mund të ndërmarrin 
masa të ndryshme eficiente, të tilla 
si termoizolimin e banesës së tyre 
me materiale izoluese, vendosjen 
e vetratave apo dritareve të 
mirëizoluara (p.sh me xham të 
dyfishtë ose të trefishtë, me profile 
të termoizoluara,  mbushje  me gaz 
argon etj.), vendosjen e një sistemi 
efikas për ngrohje apo ftohje, 
ndriçimin me llampa eficiente 
floureshente ose llampa LED, 
blerjen e pajisjeve elektroshtëpiake 
eficiente (p.sh. frigoriferë, furra, 
lavatriçe etj.) të klasës A, A+, A++, 

Banka ProCredit, investimet Eko në 
banesa dhe biznese
Suada Mansaku
ProCredit Bank

të cilat përdorin më pak energji në krahasim me pajisjet e klasave më të ulta 
energjetike. Përfitimet e këtyre investimeve janë të shumta, si reduktimi i 
shpenzimeve mujore të energjisë, sigurimi i komoditetit dhe i kushteve 
më të mira të jetesës, p.sh. termoizolimi redukton humbjet termike dhe 
lagështirën, si dhe pakëson zhurmat e jashtme dhe zhurmat e brendshme 
duke e bërë banesën më komode. Një investim tjetër Eko, që këshillohet 
për individët, janë dhe panelet diellore,pasi vendi ynë ka klimë shumë të 
favorshme për instalimin e paneleve (kolektorëve) diellorë për sigurimin e 
ujit të ngrohtë. Në këtë mënyrë ulen ndjeshëm shpenzimet e energjisë, pasi 
në vend të energjisë elektrike përdoret energjia diellore. 

Tashmë tregu shqiptar po bëhet gjithmonë e më konkurrues dhe, 
si pasojë, bizneset apo agrobizneset, për të pasur një zhvillim sa më të 
qëndrueshëm dhe afatgjatë, duhet të shkojnë drejt automatizimit të 
makinerive, linjave dhe teknologjive bashkëkohore. 

Efekti i teknologjive Eko në biznese shkon përtej kursimit të energjisë, 
prandaj kursimi i saj nuk duhet parë si qëllim më vete, por si një kontribues 
i rëndësishëm në rritjen ekonomike dhe zhvillimin social të vendit. 

Bizneset/agrobizneset prodhuese, që ofrojnë cilësi të qëndrueshme në 
treg dhe në të njëjtën kohë çmim konkurrues, do të jenë ato biznese që 
investojnë në teknologji të reja dhe eficiente. Në sektorin e prodhimit, duke 
zëvendësuar makineritë ekzituese me linja të reja prodhimi eficiente, të 
cilat konsumojnë më pak energji për të njëjtat orë pune, bizneset jo vetëm 
do të reduktojnë kostot operacionale, por do të përmirësojnë proceset, 
produktet, kushtet e punës, duke fituar kështu avantazh konkurrues në 
tregun vendas dhe jo vetëm. Gjithashtu, ato biznese që investojnë në 
produkte Eko, përmirësojnë imazhin e kompanisë së tyre si një biznes që 
investon në cilësi dhe kujdeset për mjedisin. 

Në sektorin e shërbimit, p.sh. hotelet, duke investuar në termoizolimin 
e ndërtesës me materiale izoluese eficiente, sigurojnë kushte më komode 
për klientët e tyre. Duke pasur parasysh që sektori i transportit është një 
nga kontribuesit kryesorë të shkarkimeve të gazeve ndotëse në atmosferë, 
banka mbështet të gjitha investimet në mjete transporti me përdorim 
eficient të lëndëve djegëse. Në sektorin e tregtisë, p.sh. supermarketet, duke 
investuar në frigoriferë eficiente, në sisteme qendrore efikase të ngrohjes e 
ftohjes, përveç kursimit të energjisë përmirësojnë më tej kushtet e tyre të 
brendshme.

Banka ProCredit mbështet dhe financon edhe përdorimin e burimeve 
të rinovueshme të energjisë, të tilla si energjinë diellore, ujin, biomasën 
(p.sh. soba apo kaldaja me pellets). Gjithashtu mbështet dhe investime 
“miqësore” me mjedisin, të tilla si investime për riciklim të materialeve 
të ndryshme, menaxhim të mbetjeve, investime për mbrotjen e tokës, ajrit 
dhe ujit, filtra për pastrimin e ajrit, ujit, etj. 

Përveç të qenit aktiv në rritjen e ndërgjegjësimit mjedisor në vend, duke 
promovuar kreditë Eko te klientët e saj, individë, biznese dhe agrobiznese, 
ProCredit Bank Shqipëri shkon më tej duke i ofruar të gjithë klientëve të 
saj norma preferenciale interesi për këto kredi.
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Qendrat shëndetësore në Orosh, Fierzë dhe Peshkopi tashmë kanë 
fatin e përdorimit të ideve novatore të energjisë diellore. Falë një projekti 
të mbështetur nga GEF/UNDP dhe zbatuar nga shoqata “Together for 
Life”, këto qendra shëndetësore do të jenë një shembull i mirë i përdorimit 
të energjive të rinovueshme. Pak muaj më parë këto qendra shëndetësore 
vuanin nga mungesa e ujit të ngohtë dhe e ndriçimit. 

Mungesa e energjisë elektrike ishte e shpeshtë, çka sillte edhe cënimin 
e shërbimit shëndetësor ndaj qytetarëve. Gjithashtu, edhe stafi mjekësor 
punonte me shumë vështirësi.

Projekti mbështetet në shfrytëzimin e energjisë diellore për përfitimin 
e energjisë elektrike. Energjia e përftuar përdoret kryesisht si sistem 
‘back-up’ në furnizimin me energji elektrike të pajisjeve teknologjike dhe 
mjediseve të veçanta, duke bërë të mundur mosndërprerjen e energjisë.

Pak kush e di që qendra shëndetësore e Fierzës, e cila është vetëm pak 
metra larg hidrocentralit, i mungonte energjia elektrike shpeshherë. Tashmë 
ky problem është zgjidhur një herë e mirë për këto qendra shëndetësore. 

Drejtori i qendrës shëndetësore në Peshkopi, Elton Pana, theksoi se ky 
investim ishte shumë i rëndësishëm dhe tashmë qendra e tyre punon me 
standarde më të mira në dhënien e shërbimit ndaj qytetarëve. “Shërbimet 
shëndetësore janë jetike dhe të rëndësishme. Mendoni sa të vështirë mund 
ta ketë një mjek të punojë pa energji elektrike dhe pa ujë të ngrohtë. Tashmë 

Qendrat shëndetësore, shembuj në 
përdorimin e energjive të rinovueshme
Eglantina Bardhi
Shoqata “Together for Life”, Tiranë

këtë problem e kemi të zgjidhur falë 
këtij projekti”, theksoi Pana.

Në rajone të veçanta të 
Shqipërisë vazhdon mosfurnizimi 
i rregullt me energji elektrike dhe 
ndërprerja e saj për shkaqe nga 
më të ndryshmet. Për këtë qëllim 
u zgjodhën edhe këto qendra 
shëndetësore.

Gjithashtu, në qendrat 
shëndetësore e përzgjedhura në këtë 
projekt, ne mundësojmë dhe bëjmë 
të realizueshme idenë e përdorimit 
të energjisë diellore për aplikime të 
ndryshme.

Në të tre qendrat në Orosh, 
Peshkopi dhe Fierzë u përdorën 
sistemet më të fundit të paneleve 
fotovoltaike dhe panele për ujë të 
ngrohtë.
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Qendra e Informimit për 
Efiçensën e Energjisë ndodhet në një 
nga godinat e zyrave të Agjencisë 
Kombëtare të Burimeve Natyrore 
(AKBN) dhe është mundësuar 
përmes financimit prej 15 mijë 
eurosh, dhënë nga Ministria e 
Bashkëpunimit të Republikës 
Federale të Gjermanisë, nëpërmjet 
GIZ - Fondet e Hapura Rajonale 
për Efiçensën e Energjisë. Qëllimi 
është informimi i publikut mbi 
efiçensën e energjisë në ndërtesa 
dhe në mënyrë të veçantë në ato të 
banimit. 

Informacioni mbi këtë fushë 
jepet nga një specialist i  fushës, 
i cili me anë të një udhëzuesi të 
thjeshtë dhe maketeve që ka kjo 
Qendër, tregon zbatimin e masave 
të efiçensës së energjisë në një 
ndërtesë banimi. Në këtë Qendër 
informacioni mbi efiçensën e 
energjisë dhe masat që duhen 
marrë për përmirësimin e saj 
jepen, gjithashtu, edhe nëpërmjet 
broshurave dhe dokumentarëve 
filmikë të përcjella nëpërmjet 
ekranit. 

Një nga informacionet që jepet 
aty është edhe pëmbajtja dhe 
mënyra e dhënies së Çertifikatës 
së Performancës Energjetike 
të Ndërtesës. Çertifikata e 
Performancës Energjetike e 
Ndërtesës (ÇPE) apo e një pjese të 
saj është një dokument i hartuar 
nga një ekspert i licensuar për këtë 
qëllim, i miratuar dhe regjistruar 
nga institucioni përgjegjës për 
efiçensën e energjisë, e cila 
përcakton performancën e energjisë 
në ndërtesa, duke e klasifikuar 
atë në një shkallë nga G në A, ku 
ndërtesa e vlerësuar me A është 

ndërtesa me nivelin më të lartë të efiçensës dhe ndërtesa e vlerësuar me G 
është ndërtesa me nivelin më të ulët të saj .

Sasia e përdorimit të energjisë në ndërtesë (banesë), e përcaktuar në 
certifikatë, bazohet në karakteristikat e ndërtimit të saj (orientimi, muret, 
dyshemetë, tarraca/çatia, dyert dhe dritaret), ekzistencën apo jo të burimeve 
të rinovueshme të energjisë në banesë, sistemet e ventilimit (natyral ose 
mekanik), tipin e sistemit të kondicionimit të ajrit dhe prodhimit të ujit 
të ngrohtë sanitar. Në këtë vlerësim nuk futet konsumi i energjisë për 
ndriçim dhe pajisje elektroshtëpiake. Vlerat treguese të energjisë janë 
të llogaritura në m2 të sipërfaqes së banesës për një vit. Ky dokument 
(CPE) paraqet, gjithashtu, masat e mundshme që duhen zbatuar për 
përmirësimin e performancës energjetike dhe komfortit, duke i parë ato 
nga këndvështrimi i leverdisshmërisë ekonomike. Identifikimi dhe studimi 
i masave përmirësuese është një nga arsyet e kryerjes së llogaritjeve që 
bëhen për hartimin e çertifikatës. 

Certifikata paraqet një tabelë me një përshkrim të shkurtër të masave të 
identifikuara për përmirësimin e efiçensës, dhe gjithashtu, përmban kostot 
e vlerësuara të investimit, reduktimin e faturave të energjisë dhe kohën e 
vetshlyerjes së investimit.

Një informacion i rëndësishëm që jepet në këtë Qendër, gjithashtu, 
është ai për termoizolimin e ndërtesave si nje masë shumë efikase për 

Një Qendër Informimi për  
Efiçensën e Energjisë
Teuta Thimjo
Specialiste për Efiçensën e Energjisë
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore

...ngrohja e hapsirave të banimit përfaqëson 
afërsisht 50-60% të energjisë së përdorur në 
ndërtesë?

...humbjet e nxehtësisë nëpërmjet mureve 
rrethuese të ndërtesës është rreth 20% të 
energjisë për ngrohje të përdorur në të?

...nga dritaret humbet deri në 50% e 
nxehtësisë për shkak të transmetimit dhe 
ventilimit nëpërmjet tyre?

...humbjet e nxehtësisë nga dyshemeja 
janë 10%?

...humbjet e nxehtësisë nga çatia/tarraca 
janë 20%?
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përmirësimin e performancës energjetike në to. Energjia në banesa, siç 
dihet, përdoret për të plotësuar të gjitha nevojat jetësore të njeriut. Energjia 
ne banesë përdoret për t’u ngrohur dhe për t’u freskuar, për ujë të ngrohtë 
dhe për gatim, për ndriçim dhe për pajisjet elektrike dhe elektronike. Çdo 
gjë që kryhet në banesë është e lidhur me energjinë, në të gjitha format e 
saj.

Një pjesë e energjisë së konsumuar në banesë humbet nëpërmjet 
strukturës mbështjellëse të saj, siç janë muret, dritaret, tarraca/çatia 
dhe dyshemeja. Ndërtesat që kanë struktura të vjetra dhe që nuk kanë 
termoizolim, kanë humbje më të mëdha të energjisë së konsumuar në të.

Tek ne, vendimi për të blerë një banesë, është padyshim i përcaktuar 
shumë herë nga çmimi për një metër katror si dhe nga vendndodhja e 
saj. Ndodh rrallë që blerësit e saj të pyesin për cilësinë e ndërtimit 
dhe performancën energjetike të banesës që ata blejnë. Kjo ndodh për 
shkak të mos dijes dhe informacionit jo të mjaftueshëm mbi këtë fushë. 
Përgjithësisht, ndërtesat e banimit tek ne kanë cilësi të dobët ndërtimi dhe 
rrallë janë të termoizoluara. Zvogëlimi  i humbjeve të nxehtësisë me anë të 
marrjes së masave të efiçensës së energjisë dhe, si rrjedhim, ulja e konsumit 
të energjisë për m2 do të reflektonte jo vetëm ulje në faturat mujore të 
energjisë, por dhe cilësi e komoditet në banesë.

Vendosja e termoizolimit dhe përmirësimi i strukturës mbështjellëse të 
ndërtesës sjell ndër te tjerash:

• Rinovim dhe transformim shumë të shpejtë dhe të dukshëm të 
ndërtesave të vjetra dhe një pamje shumë më të mirë të tyre;

• Komoditet termik të ndërtesës;

• Shmangie të formimit të nyjeve termike dhe kondesimit të avujve 

A e dini se vendi ynë ka më shumë se 240 ditë me diell dhe se përdorimi i 
panelit diellor për ujë të ngrohtë sanitar mbulon me shume se 60% të 
nevojës së energjisë të përdorur për ngrohjen e ujit të ngrohtë?

Ky studim vlerëson efektin e skenarëve për dekarbonizimin e sektorit të energjisë 
elektrike në Shqipëri. Vlerësimi është kryer bazuar në Modelin e Tregut të Energjisë 
Elektrike në Evropë (EEMM: European Electricity Market Model), zhvilluar prej 
Qendrës Rajonale të Kërkimit për Politikat Energjetike (REKK) dhe modelit të rrjetit 
të Qendrës për Koordinimin për Energjinë Elektrike (EKC). EEMM është modelim 
i hollësishëm, simulimi ekonomik nga poshtë-lart që mbulon Rrjetin Evropian të 
Operatorëve të Sistemit të Transmetimit për Energjinë Elektrike (ENTSO-E) në rajon, 
ndërsa modeli i rrjetit EKC mbulon rrjetin e voltazhit të mesëm dhe të lartë të rajonit 
të Evropës Juglindore (EJL).

Mbështetje për Zvogëlimin e Shkarkimeve të Karbonit në Evropën 
Juglindore (SLED)

BOTIM I RI

të ujit në ndërtesë;

• Mbrojtje të fasadës së ndërtesës 
kundrejt agjentëvë të jashtëm atmosferikë;

• Jetëgjatësi në kohë për fasadën në 
pamje dhe funksion.

Gjithashtu, në këtë Qendër, nëpërmjet 
broshurave dhe maketeve jepet një informacion 
i plotë mbi përdorimin e energjive të 
rinovueshme në ndërtesë. P.sh, aty demostrohet 
se nëpërmjet përdorimit të një paneli diellor, 
me sipërfaqe 4 - 6 m2 dhe depozitë uji 300 
litra, të instaluar në tarracën/çatinë e ndërtesës 
(banesës) për ngrohjen e ujit sanitar, kursen 
më shumë se 60% të energjisë së përdorur 
për këtë qëllim. Përdorimi i paneleve diellore 
për ujë të ngrohtë, normalisht, projektohet në 
mënyrë që gjatë periudhës së ngrohtë të vitit 
të përmbushë deri në 100% të nevojave për 
ujë të ngrohtë për një familje me 4 persona, 
kurse gjatë periudhës së ftohtë të plotësojë 50-
70% të këtyre nevojave. Gjithashtu, aty jepet 
informacion mbi ndriçimin efiçent, dritaret 
dhe fasadat e xhamit efiçente etj.

Kjo Qendër do të thonim që është një portë 
e mirë për të marrë informacionin e duhur për 
çdo masë efiçense që mund të merret në një 
ndërtesë banimi. 
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Fuqizimi i sistemit të menaxhimit 
të mbetjeve në Bashkinë Dibër

Nëpërmjet këtij projekti, Bashkia Dibër synon:

1. Të hartojë dhe miratojë një plan menaxhimi të mbetjeve për të gjithë territorin.

2. Të sigurojë që njësia administrative e Peshkopisë ushtron shërbimin në të gjithë njësinë 
(100%) me sistem të ri menaxhimi.

3. Të shtrijë zonën e shërbimit me 36%, duke e shtrirë shërbimin në nivel Bashkie në 58% të 
popullsisë (njësitë administrative Melan, Maqellarë dhe Tomin ushtrojnë shërbimin e 
menaxhimit të mbetjeve).

4. Të rrisë kohezionin social nëpërmjet sinjaleve të qeverisjes së mirë të shërbimeve.

5.   Të hartojë dhe të zbatojë një fushatë ndërgjegjësimi për rëndësinë e menaxhimit të mbetjeve.

Projekti do të zbatohet në katër aktivitete kryesore, të cilt do të jenë të detajuar më tej në bazë të 
dokumenteve përkatës, që do të hartohen për secilin nga objektivat speci�ke të projektit. Disa nga këto 
aktivitete janë: 

1.1 Hartimi i planit të menaxhimit të integruar të mbetjeve për Bashkinë Dibër.

2.1 Prokurimi dhe vendosja e sistemit të ri të menaxhimit të mbetjeve në të gjithë territorin e synuar.

2.3 Përmirësimi i kapacitetit mbajtës dhe rritja e standardit të fushës aktuale të depozitimit.

3.1 Përgatitja e një fushate informimi dhe ndërgjegjësimi për menaxhimin e mbetjeve në Bashkinë Dibër.

3.2 Organizimi i veprimtarive komunitare për informim-ndërgjegjësimin për të gjithë territorin.

zbatuar nga: �nancuar nga:

Projekti “Fuqizimi i sistemit të menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Dibër” është hartuar për të 
përmirësuar gjendjen e shërbimit të mbetjeve në Bashkinë e re të Dibrës.

Projekti do të ketë një shtrirje 1 vjeçare, janar – dhjetor 2016, dhe ka si qëllim të përgjithshëm “Dibra e 
pastër dhe e shëndetshme”. Projekti do të zbatohet në tre komponentë kryesorë, të cilët përbëjnë dhe 
objektivat speci�ke të projektit, të cilat janë:

1. Bashkia Dibër ka hartuar dhe miratuar Planin e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve brenda vitit 
2016, për të gjithë territorin, në përputhje me dokumentet rajonale dhe kombëtare.

2. Bashkia Dibër ushtron shërbimin e grumbullimit dhe largimit të mbetjeve në 100% të territorit të 
njësisë administrative Peshkopi brenda vitit 2016 dhe mbulon më shërbim të ngjajshëm për rreth 
58% të popullsisë brenda vitit 2016.

3. Qytetarët (femra dhe meshkuj) e Bashkisë Dibër në të gjithë territorin janë informuar për 
rëndësinë e menaxhimit të mbetjeve dhe më shumë se 50% e atyre që për�tojnë shërbim do të 
paguajnë tarifën në vitin 2017. 
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Shqipëria mes 17-të më të mirëve 
në Indeksin e Performancës së 
Infrastrukturës së Energjisë 2016

Në kuadër të tendencave të fundit 
dhe të tranzicionit që po ndërmerr 
energjia, Indeksi i Performancës së 
Infrastrukturës së Energjisë 2016 
mundëson, përmes disa treguesve, 
vëzhgimin e progresit dhe ofrimin 
e perspektivave të reja që sfidojnë 
ekonomi të ndryshme në botë. 
Përpiluar nga Forumi Ekonomik 
Botëror, ky raport e rendit vendin 
tonë në 20 shtetet më të mira 
botërore për nga infrastruktura 
e energjisë. Shqipëria gjendet në 
vendet kryesore të listuara për nga 
pikët më të larta të këtij studimi, e 
renditur e 17-ta nga 125 ekonomi 
të ekzaminuara.

Shqipëria lë pas vende të tjera të 
rajonit si Serbia e 74-ta dhe Bosnja 
e Hercegovina e 94-ta. Por, duket 
se, krahasuar me një vit më parë, 
vendi ynë ka humbur 2 shkallë. 
Një ndër treguesit e përmirësuar 
të vendit tonë është, sipas raportit, 
nxitja e gjenerimit të energjisë 
elektrike të dekarbonizuar, gjë që 

reflektohet në rezultatet mesatare 
të qëndrueshmërisë mjedisore. 
Sipas raportit, tre vendet me 
performancën më të mirë janë: 
Zvicra, Norvegjia dhe Suedia. 
Tre të fundit janë Jemeni, Libia, 
Bahreni.

Studimi është mbështetur në 
tregues si të dhënat e përgjithshme, 
ripërdorimi, cilësia, mbulimi, 
përshtatja etj. Ndërsa tre kapilarët 
kryesorë të marrë në konsideratë 
janë zhvillimi ekonomik, përshtatja 
e mjedisit dhe aksesi në energji.

Raporti, pavarësisht renditjes, 
jep disa sugjerime për shtetet 
e ekzaminuara, përfshirë edhe 
Shqipërinë. Pavarësisht përpjekjeve 
të konsiderueshme të politikave 
në mbarë botën, të progresit në 
përmirësimin e intensitetit të 
energjisë, ende një pjesë e tyre nuk 
kanë arritur zhvillimin e duhur.

Kalimi në një sistem me më 
pak energji të karbonit intensiv 

po ndodh, por ngadalë. Më 
shumë se një e treta e vendeve 
kanë një përqindje prej 10 % të 
burimeve jo-karbon në furnizimin 
e përgjithshëm të energjisë primare.

Varësia nga importi është në 
rritje në shumë vende, megjithatë 
duket se kjo pikë po përmirësohet, 
përmes rritjes së diversitetit të 
furnizimit, me një mesatare prej 
0.69 për këtë tregues.

Qasja në energji (aksesi) mbetet 
një sfidë e rëndësishme për numrin 
e ekonomive më pak të avancuara.

Burimi: Forumi Botëror për Ekonominë
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Pas 35 vjetësh, në oqeane do të 
ketë më shumë materiale plastike 
sesa peshq. Parashikimi i errët 
vjen nga një raport i publikuar 
nga Forumi Ekonomik Botëror. 
Sipas këtij raporti, të paktën 1/3 
e mbetjeve plastike të hedhura në 
mjedis përfundojnë në oqeane. 
Gjetjet e këtij raporti erdhën pak 
para konferencës mbi mjedisin, 
që pritet të mbahet në Davos 
të Zvicrës, ku organizatat do të 
kërkojnë më shumë riciklim dhe 
do të hedhin propozime për gjetjen 
e zgjidhjeve të reja të problemit të 
mbetjeve plastike. Raporti është 
një përfundim i qartë pas analizës 
së 200 studimeve.

Në studim janë përfshirë 
mbi 180 ekspertë të çështjeve të 
mjedisit. Statistikat tregojnë se 
ne prodhojmë 20 herë më shumë 
lëndë plastike se 50 vjet më parë, 
kryesisht për ambalazhe, dhe ky 
prodhim pritet të dyfishohet në 20 
vitet e ardhshme. “Në vitin 2050 ne 
do të kemi trefish më shumë mbetje 
plastike”, shkruan “Washington 
Post”. Në ditët e sotme, 95 % e 
produkteve plastike hidhen pas një 
përdorimi të vetëm. Edhe pse 14 % 
e kësaj sasie riciklohet, pjesa tjetër 
përfundon në venddepozitime, apo 
edhe në rrugë, për të gjetur më pas 
rrugën drejt oqeanit. Ekspertët që 
kanë hartuar raportin thonë se nëse 
nuk merren masa, në vitin 2025-të 
raporti plastikë-peshq në ujërat e 
deteve do të jetë përkatësisht 1 me 
3, ndërsa në vitin 2050-të plastika 
do të kalojë sasinë e peshqve.

Në 2050-ën, 
në oqeane 
do të ketë 
më shumë 
plastikë se 
peshq

Leonardo DiCaprio më në fund ka fituar një çmim Oscar në rolin e 
tij në filmin “The Revenant”, si aktori më i mirë në rol kryesor.

Si një aktivist mjedisor i përkushtuar, i cili në vitin e fundit ka 
premtuar 30 milion dollarë në përpjekjet për ruajtjen e natyrës, 
DiCaprio i ka kushtuar një pjesë të fjalës së tij në marrjen e çmimit 
Oscar çështjes së ndryshimeve të klimës.

Filmi “The Revenant” trajton marrëdhënien e njeriut me botën 
natyrore”, ka thënë DiCaprio, i cili ka deklaruar se viti 2015 ishte 
viti më i nxehtë i raportuar në histori. “Ndryshimi i klimës është i 
vërtetë dhe po ndodh tani. Ai është kërcënimi më urgjent me të cilin 
po përballet njerëzimi sot dhe të gjithë ne duhet të punojmë së bashku 
në mënyrë kolektive e mos të zvarritemi më tej”, përfundoi DiCaprio.

DiCaprio e mbylli fjalimin e tij 202me fjalët: “Le të mos e marrim 
këtë planet si të mirëqenë, unë nuk e marr këtë mbrëmje si të mirëqenë.”

Burimi: Revista Forbes

“Le të mos e marrim 
këtë planet si të 
mirëqenë, unë nuk e 
marr këtë mbrëmje si 
të mirëqenë.”




