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Ky raport eshte realizuar nga AULEDA – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, Vlorë në kuadër të 

projektit “Monitorimi dhe përmirësimi i ofrimit të shërbimeve mjedisore nëpërmjet ‘Teknikave me 

Vëzhgues të Trajnuar’, pjesë e programit “SENiOR II – Mbështetje për Organizatat Mjedisore të 

Shoqërisë Civile në Shqipëri”, i cili zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri dhe 

financohet nga Qeveria Suedeze.  

 
 

 
Përmbajtja e raportit është përgjegjësi vetëm e AULEDA – Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal 

dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si pasqyrim i pikëpamjeve të Ambasadës Suedeze 

dhe/apo të REC Shqipëri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

Hyrje 

 

Mbas Reformës Administrativo Territoriale, bashkitë e vendit kanë një numër më të madh 

banorësh, një shtrirje më të madhe të territorit nën administrim, si dhe një numër funksionesh 

të reja të deleguara nga qeveria qendrore. Sipas ligjit për vetëqeverisjen vendore, misioni i 

bashkive është qeverisja efektive, eficiente dhe në një nivel sa me afër qytetarit. Vlerësimi i 

financimit të shërbimeve mjedisore hartuar në kuadër të programit SENIOR II1 në vitin 2017 

nxori në pah një mungesë financimi nga ana e bashkive për ofrimin e këtyre shërbimeve, 

gjendje e cila mbetet e njëjte deri katër vjet pas reformës administrativo-territoriale.  

 

 

Objektivat e Vëzhgimit 

 

Ky projekt do të ndihmoje në përmirësimin e situatës aktuale mjedisore si dhe të përmirësimit 

të ofrimit të shërbimeve mjedisore, duke siguruar një mjedis me të pastër dhe me të sigurt. 

Gjithashtu ky projekt do të ndikoje direkt ne perceptimin e banoreve për ofrimin e 

shërbimeve mjedisore. 

Nga ana tjetër ky projekt do të ndihmoje njësitë e qeverisjes për arritjen e objektivave të 

strategjisë së decentralizimit në forcimin e demokracisë lokale nëpërmjet rritjes së 

gjithëpërfshirjes qytetare dhe forcimit të strukturave komunitare në nivel vendor. 

 

Projekti synon të kombinoje përpjekjet për përfshirjen e komunitetit në vendim marrje dhe 

mbështetjen e autoriteteve lokale për përmirësimin e situatës aktuale të ofrimit të shërbimeve 

mjedisore. Me specifikisht, projekti do të arrije objektivat specifike si me poshtë: 

1. Krijimi i rrjeti vëzhguesish te kualifikuar për monitorimin e ofrimit të shërbimeve 

mjedisore.  

2. Mbështetja e autoriteteve lokale në përmirësimin e ofrimit dhe financimit  të 

shërbimeve nëpërmjet prioritizimit. 

3. Përfshirjen e komunitetit në prioritizimin e nevojave për ndërhyrje. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Raporti ”Financat Vendore për Shërbimet Mjedisore në Shqipëri 2016-2019”, URI 



                      

 

 

METODOLOGJIA  

 

Ky vëzhgim u bazua ne perdorimin e Teknikes se Vezhguesve te Trajnuar. Kjo teknike 

perdoret per te matur cilesine e ofrimit te sherbimeve nepermjet shqises se te parit. Individe te 

trajnuar te cilet punuan ne grupe vleresuan ofrimin e dy sherbimeve nepermjet nje shkalle 

matese te paracaktuar. Kjo eshte nje procedure e sakte vleresimi e cila ndihmon ne rritjen e 

bashkepunimit midis te qeverisjes vendore dhe qytetareve. 

Ne zbatim te projektit: Permiresimi i ofrimit te sherbimeve mjedisore nepermjet “Teknikes 

me Vezhgues te Trajnuar” jane perzgjedhur dy sherbime bashkiake te cilat jane:  

 Shërbimi i mbledhjes, largimit dhe trajtimit të mbetjeve të ngurta shtëpiake : 

Vlerësimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve dhe kontenierëve 

 Mirëmbajtja e parqeve, lulishteve dhe hapësirave të gjelbra publike 

 

Këto shërbime u vlerësuan nga vëzhguesit e trajnuar nëpërmjet dy komponentëve 

Fotografisë dhe Formularëve të vlerësimit. 

Kjo metodologji per te kryer keto vleresime sipas udhezuesit TVT, mund te perdoret per te 

krahasuar ofrimin e nje sere sherbimesh dhe ne vazhdimesi.  

 

 

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

 

Zona Gjeografike  

 

Bashkia e re e Vlorës kufizohet në veri me bashkinë Fier, në lindje me bashkinë Selenicë dhe 

në jug me bashkinë Himarë. Kryeqendra e bashkisë është qyteti i Vlorës. 

 

Profili i bashkisë 

 

Bashkia e re e Vlorës përfshinë të gjithë zonën bregdetare nga Lumi i Vjosës në veri deri në 

Qafën e Llogarasë në jug, duke përfshirë nominalisht gadishullin e Karaburinit dhe Ishullin e 

Sazanit. Në këtë territor shtrihen tre qendra të rëndësishme të turizmit detar, Vlora, Radhima 

dhe Orikumi, ndërsa bashkisë i shtohen edhe zonat rurale blegtorale të Tragjasit.  Kjo zonë ka 

në përbërje dhe parkun detaro-bregdetar Sazan-Karaburun, që është i vetmi i këtij lloji në 

vedin tonë. Zona ka praninë e minorancave etnike, përkatësisht minorancës Greke në zonën e 

Nartës dhe asaj rome në Novoselë. 

Bashkia Vlorë përbëhet nga 5 njësi administrative, të cilat janë: Vlorë, Orikum , Qendër 

Vlorë, Novoselë dhe Shushicë. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e qarkut 

të Vlorës. Bashkia e re ka nën administrimin e saj dy qytete (Vlorë dhe Orikum) dhe 37 

fshatra.  



                      

 

Qyteti i Vlorës ka një aktivitet të vogël tregtar përmes Portit të Vlorës, i cili përpunoi 64 mijë 

tonë mallra gjatë vitit 2013, rreth 1.6 për qind të volumit të mallrave të përpunuara nëpër 

portet shqiptare. 

Vlora ka si burim kryesor ekonomik turizmin dhe bujqësinë e përqendruar te blegtoria dhe 

ullinjtë. Si një qytet bregdetar, Vlora është edhe një qendër e rëndësishme e peshkimit. 

Qytetet e Vlorës dhe të Orikumit si dhe fshati Radhimë janë përfshirë përgjatë dekadës së 

fundit nga një bum ndërtimi i cili ka krijuar probleme të rënda në mjedis dhe në menaxhimin 

e mbetjeve të gurta si dhe ka krijuar mbingarkesë të madhe mbi shërbimet publike bazë si 

rrugët, ujësjellësi dhe kanalizimet. 

 

Popullsia  

 

Sipas Censusit të vitit 2011 bashkia e re ka 104.827 banorë. Gjithsesi, në regjistrin civil në 

këtë bashki rezultojnë si popullsi banuese 194.147 njerëz. Bashkia e re e Vlorës ka një 

sipërfaqe prej 616.85 km2. Nëse merren parasysh të dhënat e censusit, densiteti i popullsisë 

në këtë bashki është 169.9 banorë për km2 ndërsa sipas të dhënave të regjistrit civil, densiteti 

është 314.73 banorë për km2. 

Tendencat demografike kanë qenë ato të një qyteti që ka pësuar si emigrimin edhe migrimin 

nga zonat rurale në atë urbane. Në fshatin Nartë, kemi një pakicë etnike greke dhe kryesisht 

banorët e këtij fshati jetojnë në shtetin fqinj kurse fshatrat e thella kanë lëvizur drejt Vlorës. 

Emigrimi i popullsisë dallohet edhe nga diferenca e theksuar mes numrit të popullsisë të 

regjistruar në gjendjen civile dhe numrit të nxjerrë nga censusi. 

 

Shërbimi i mbledhjes, largimit dhe trajtimit të mbetjeve të ngurta shtëpiake  

 

Në Bashkinë Vlorë prej 15 vitesh menaxhimi i mbetjeve realizohet nga firma DUKA sh.p.k. i 

kontraktuar nga Bashkia Vlore, sipas proçedurave ligjore dhe tenderit të realizuar nga kjo e 

fundit. Firma disponon 900 kontenierë metalikë (viti 2018) dhe sipas kontratës aktuale ka 

detyrim që në 24 orë të zbras rreth 70% të sasisë totale të kontenierëve. Per largimin e 

mbeturinave punojne gjashte makina. Numri total i punëtorëve është 18 të organizuar me tre 

punëtorë në secilën makinë teknologjike.  Buxheti për kryerjen e ketij sherbimi eshte ne 

vleren 7 850 000 leke ne muaj. 

Menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë Vlorë me hyrjen në fuqi të reformës territoriale ndodhet 

para sfidave të reja, pasi nevojitet një koordinim më i mirë dhe organizim për të mbuluar 

gjithë territorin e bashkisë dhe për të siguruar mjetet dhe pajisjet e nevojshme për një 

menaxhim sa më të mirë. Në Bashkinë Vlorë prodhohen mesatarisht rreth 50,000 ton mbetje 

në vit. Ato depozitohen në një vendgrumbullim në periferi të qytetit, zonë rezidenciale e 

banuar kryesisht nga banorë të ardhur pas viteve ’90 nga zonat rurale. Aktualisht riciklimi në 

Bashkinë Vlorë realizohet falë nismave individuale sporadike dhe si rezultat i vlerës 

monetare që kanë disa mbetje urbane për të cilat ka treg në Shqipëri, si mbetjet metalike, 

plastike dhe të qelqit. Së shpjeti do te fillojë dhe ndërtimi i një landfilli sipas parametrave të 

Bashkimit Europian, në Bashkinë Vlorë.  

 

 



                      

 

Shërbimi i mirëmbajtjes së parqeve, lulishteve dhe hapësirat e gjelbra publike   

 

Në Bashkinë Vlorë, shërbimi i mirëmbajtjes së parqeve, lulishteve dhe hapësirat e gjelbra 

publike kryhet nga firma Jon -Alb -Flores sh.p.k. me një numër prej 15 punonjës. 

 

Të dhënat mbi disa lulishte: 

  

Sheshi i Flamurit  

2620 m2 bar, 2490 m2 rruge e sheshe, 45 dru, 8 palma, 59 shkurre, 266 bord e gjelber, 20 

stola, sip lule 80 m2.  

 

Universiteti 

524m2 lule, 11200 m2 bar, 1667m2 rruge e sheshe, 189 dru, 41 palma, 246 shkurre, 404 bord 

gjelber, 33 stola, 25  vazo dekorative 

 

Lungomare  

22000m2 bar, 1255 dru, 214 palma, 720 pisha, 365 akacie, 170 albicia, 5 stola 

 

Kali i Trojes  

700m2 rruge e sheshe, 2200m2 bar, 15 dru dekorative 

Buxheti per kete sherbim eshte 1505208 leke me TVSH per 1 vit 

 

 

GJETJET NGA VLERËSIMI NË TERREN  

 

Kuadri ligjor për menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri 

 

Si në çdo fushë tjetër edhe për menaxhimin e mbetjeve urbane është përdorur e njëjta metodë 

e adoptimit të ligjeve nga vendet e zhvilluara perëndimore me një kulturë e traditë të madhe 

në fushën e menaxhimit. Adoptimi i këtyre ligjeve, pa u mbështetur në eksperiencën dhe 

traditën e vendit tonë, ka bërë që edhe pse legjislacioni mund të quhet tejet i kompletuar, 

zbatimi i tyre në praktikë është shumë i kufizuar.Përgjate periudhes 2003-2008 janë aprovuar, 

ligje të reja, vendime dhe rregullore/udhëzime që pasqyrojne direktivat/vendimet e KE dhe 

kërkesat e Konvetave të ndryshme ndërkombëtare. Ligjet që përkufizojnë dhe udhëzojnë e 

sanksionojnë menaxhimin e mbetjeve urbane janë: 

Ligji nr.8934, dt. 05.09.2002 “Mbi mbrojtjen e mjedisit”, ndryshuar nga Ligji no.9890, date 

20.3.2008 dhe Ligji nr.9983, date 8.9.2008;  

Ligji nr.9010, dt.13.02.2003 “Mbi adminsitrimin e mbetjeve te ngurta”; 

Ligji Nr.8094, dt.21.03.1996 “Mbi heqjen publike te mbetjeve”; 

Ligji Nr.8652, dt.31.07.2000 “Mbi organizimin dhe funkisonimin e qeverise lokale”; 



                      

 

Ligji Nr.9663, dt.18.12.2006 “Mbi koncensionet”; 

Ligji nr.9537, dt.18.5.2006 “Mbi administrimin e mbetjeve te rrezikshme”. 

 

Gjithashtu në mbështetje të ligjeve të sipërpërmendura janë miratuar vendime dhe akte si: 

Vendimi nr.803, date 04.12.2003 “Mbi miratimin e rregullave dhe procedurave per 

importimin, riciklimin dhe trajtimin e mbetjeve”;  

Vendimi nr. 99, dt.18.02.2005 “Mbi miratimin e listes Shqiptare per klasifikimin e 

mbetjeve”; 

Norma nr.1, date 30/3/ 2007 “Mbi trajtimin e mbetjeve të ndërtimit dhe prishjes nga krijimi 

dhe transportimi për asgjësimin”; 

Norma nr.6, date 30.11.2007 “Mbi adminsitrimin e mbetjeve spitalore”; 

Udhëzuesi nr.6, date 27.11.2007 “Mbi miratimin e rregullave, përmbajtjes dhe afateve për 

hartimin e planeve për administrimin e mbetjeve të ngurta”. 

 

METODOLOGJIA 

 

Metodologjia e përdorur për këtë analizë përmban elementë të kërkimit cilësor dhe të 

kërkimit sasior. Pavarësisht fakti që ajo  është realizuar sipas metodës RA ( rapid assesment), 

të gjitha elementët përbërës të analizës së situatës janë trajtuar dhe për më tepër është hartuar 

në fund një listë konkluzionesh dhe rekomandimesh, të cilat do të jenë shumë të rëndësishme 

për të gjithë aktorët local dhe kombëtar të interesuar për menaxhimin efikas të mbetjeve 

urbane dhe përmirësimin e situatës aktuale. 

Sipas udhëzimeve të dhëna nga trajnerët e URI dhe AULEDAs për vullnetarët vëzhgues, për 

monitorimin e pikave të grumubllimit u ndoq metodologjia e verifikimit në orare të 

ndryshme, kryesisht paradite herët ose mbasdite vonë dhe e raportimit të gjendjes së 

kontenierëve në të njëjtën ditë pranë AULEDEs 

Për rreth tre javë janë realizuar shumë vizita në pikat e grumbullimit të mbetjeve urbane, në 

orë të ndryshme të ditës për të vlerësuar frekuencën e tërheqjes së mbetjeve nga kontenierët 

nga firma private e pastrimit të qytetit Vlorë, si dhe për të gjykuar mbi nivelin e shërbimit të 

pastrimit për largimin e mbetjeve nga firma që realizon menaxhimin e mbetjeve urbane në 

Bashkinë Vlorë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

MONITORIMI I MENAXHIMIT TE MBETJEVE URBANE, PARQEVE DHE 

LULISHTEVE 

 

Për rreth tri javë, përgjatë muajit Qershor 2018, një grup vullnetarësh prej 20 personash, u 

aktivizuan për të realizuar monitorimin e menaxhimit të mbetjeve urbane në një pjesë të 

konsiderueshme të qytetit Vlorë. Vullnetarët e angazhuar nga AULEDA, pas trajnimit të 

realizuar nga URI, kanë monitoruar gjendjen e menaxhimit të 81 pikave të grumbullimit të 

mbetjeve, duke vlerësuar kryesisht kriteret e shkallës së mbushjes së kontenierëve, sasitë  e 

mbejteve të depozituar në kontenierë, vendqëndrimin e kontenierëve, pastërtinë e pikave të 

grumullimit, si dhe gjendjes fizike të kontenierëve në këto pika grumullimi. Gjatë trajnimit 

vullnetarët u pajisën me njohuri për mënyrën e përcaktimit të koordinatave të çdo pike të 

grumubllimit të mbetjeve që ata do të monitoronin si dhe me mënyrat efikase për të 

përcaktuar sasinë e mbushjes së kontenierëve apo edhe për pastërtinë e secilës pikë, qoftë nga 

mbetjet voluminoze ashtu edhe nga mbetjet inerte 

Përveç kësaj, vullnetarët u trajnuan për të monitoruar parqet dhe lulishtet në zonat përkatëse 

të monitorimint të secilit grup. Në lidhje me parqet, vullnetarët u trajnuan për vlerësimin e 

gjendjes së pemëve dhe shkurreve, pranisë së tyre në parqe dhe lulishte, gjendjen e barit, 

gjendjen e zonës ku janë vendosur lodrat për fëmijë, pastërtinë e parqeve e lulishteve në 

përgjithësi, gjendjen e rrugëve, të stolave si dhe të objekteve sanitare, nëse ato ekzistojnë në 

parqet dhe lulishtet e monitoruara. 

Vullnetarët u ndanë në 6 grupe me nga dy persona secili, duke respektuar barazinë gjinore, 

pra një djal dhe një vajzë në secilin grup. Vlen për t’u përmendur, koordinimi shumë i mirë, 

realizuar nga përfaqësues të AULEDAs për sa i përket dorëzimit të të dhënave dhe fotove në 

të njëjtën ditë kur u krye monitorimi nga secili grup i pikave të grumbullimit të mbetjeve, si 

dhe asistenca e nevojshme për ato grupe që patën disa vështirësi në ditën e parë për të 

realizuar monitorimin në mënyrën e duhur. 

 

 

GJETJET E MONITORIMIT 

 

Qëllimi i këtyre gjetjeve është që të paraqitet gjendja aktuale të menaxhimit të mbetjeve 

urbane si dhe gjendja fizike e kontenierëve apo vendeve te grumbullimit, gjendja e parqeve e 

lulishteve me synimin për të hartuar një sërë rekomandimesh që do t’i shërbejnë të gjithë 

aktorëve lokal dhe kombëtare me pikësynimin final për të përmirësuar gjendjen aktuale. 

Gjithashtu këto gjetje do të shërbejnë për një ndarje më të detajuar sipas nevojave të 

investimeve të Bashkisë për menaxhimin e mbetjeve dhe përmirësimin e gjendjes së pikave të 

grumbullimit, sidomos në aspektin teknik dhe logjistik. 

 



                      

 

 

 



                      

 

 

 

1. PIKAT E GRUMBULLIMI TË MBETJEVE URBANE. 

Vlerësimi i menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Vlorë, u realizua pas të dhënave të 

grumbulluara nga 6 grupe vullnetarësh që monitoruan 81 pika të vendqëndrimit të 

kontenierëve dhe bënë vlerësimin e rreth 234 kontenierëve, 4 parqeve të qytetit në zonën e 

përcaktuar për monitorim dhe përpunimit të të dhënave nga AULEDA. Të ndarë sipas 

kategorive përkatëse të monitorimit, të përcaktuar nga URI dhe AULEDA, gjetjet e secilës 

kategori janë si vijon: 

 

a. Monitorimi për mbetje voluminoze, brenda dhe jashtë kontenierëve. 

 

 
 

Në lidhje me këtë pikë, vlen të theksohet se situata është shumë komode, dhe sipas 

vlerësimeve të kryera gjatë tre javëve, vërehet një përmirësim i lehtë i situatës nga java në 

javë. Bazuar në të dhënat e vullnetarëve në të 81 pikat, të gjithë kontenierët janë të 

mbushur brenda parametrave të lejuar dhe rastet kur ka kontenierë me mbetje voluminoze 

janë sporadike. Gjithshtu edhe përsa i përket  prezencës së mbetjeve në pikat e 

grumbullimit të mbetjeve gjendja paraqitet shumë mirë, pasi ka shumë pak raste të 

prezencës së mbetjeve në zonën përreth kontenierëve. Fakti që në vlerësimin mesatar 

kemi rreth 75% shumë mirë, tregon për një situatë shumë positive të komponentit të 

mbetjeve voluminoze brenda dhe jashtë kontenierëve. 

 

b. Monitorimi i gjendjes së vendqëndimeve të kontenierëve. 
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Përgjatë monitorimit të pikave të vendqëdnrimit të kontenierëve, si kriter bazë është 

përcaktuar fakti nëse ka një vend të posaçëm/xhep për kontenierët, dmth a është ndërhyrë në 

rrugë apo tortuar për ta bërë evident vendin e qëndrimit si dhe të jetë i rrethuar nga të tre anët 

me materialin e përcaktuar nga Bashkia. Nga të dhënat e grumbulluara vlen te theksohet se 

kemi një situatë afër mesatares, pasi në shumë raste nga dy komponentë të domosdoshëm të 

vlerësimit (ka një vendqendrim/xhep dhe rrethimi) mungojnë krejtësisht dhe në shumicën e 

rasteve të vlerësimit mirë, kemi vetëm vendqëndrimin/xhepin, por jo rrethimin. 

 

 

c. Pastërtia rreth kontenierëve 

 

 

Në lidhje me këtë komponent, duhet theksuar se përgjithësisht kemi një gjendje që varion 

midis mirë dhe shumë mirë. Në shumicën e pikave të monitoruara, nuk ka patur papasterti, 

gjë që përkthehet me rritjen e përgjegjshmërisë qytetare për të respektuar rregullat dhe 

hedhjen e mbetjeve brenda kontenierëve. Gjithashtu kjo tregon edhe punën e mirë të firmës 

së pastrimit që respekton frekuencat e tërheqjes së mbetjeve në kohën e duhur, duke mos 

krijuar papasterti në pikat e vendqëndrimit të kontenierëve.  

 

 

d. Shkalla e mbushjes së kontenierëve. 

 

 

Nga të dhënat e grumbulluara nga vullnetarët dhe përpunimi i tyre vërejmë se kemi dominim 

të vlerësimit pozitiv mbi atë negative, pra kemi rreth 85% të kontenierëve të monitoruar që 

kanë qenë të mbushur në shkallën e duhur dhe jo të mbingarkuar. Kjo do të thotë që kemi një 

shpërndarje gjeografike të mirë, qoftë të pikave të depozimit të mbetjeve ashtu edhe të numrit 

të kontenierëve për secilën pikë, sigurisht në varësi të pozicionit, lagjes dhe vendit ku 

ndodhet pika. 
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e. Gjendja fizike e kontenierëve. 

 

 

Po t’i referehemi grafikut dhe të dhënave, shikojmë se mbi 90% e numrit total të kontenierëve 

të monituruar janë në një gjendje të keqe dhe për më tepër, 6% janë në një gjendje shumë të 

keqe. Kjo është një e dhënë e cila do të jetë goxha e debatueshme me aktorët local, pasi mund 

të ketë kundërshtime  për mënyrën se si është vlerësuar secili kontenierë dhe çfarë kriteri 

është përdorur. Megjithatë, realiteti tregon se shumica e kontenierëve në pikat e monitoruara, 

janë të amortizuar, u mungojnë rrotat si dhe kapakët, gjë që ngre problemin e zëvendësimit të 

tyre, pavarësisht faktit që kërkon një investim kapital të konsiderueshëm, qoftë për firmën që 

realizon menaxhimin, ashtu edhe për Bashkinë. 
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Foto nga monitorimi i Shërbimit të mbledhjes, largimit dhe trajtimit të mbetjeve të ngurta 

shtëpiake : Vlerësimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve dhe kontenierëve 

 

           

    

 

 

     

  

 

   



                      

 

 

 

 



                      

 

2. PARQET DHE LULISHTET 

 

Monitorimi i parqeve dhe lulishteve, përfshin zonat që ndodhen brenda zonës së qytetit 

Vlorë, të përcaktuar për monitorimin e menaxhimit të mbetjeve dhe ky monitorim u 

realizua nga të njëtjët persona/vullnetarë që monitoruan vendqëndrimet e kontenierëve, 

veçse jo në ditët e monitorimit të kontenierëve por në ditë të ndryshme. Edhe për 

monitorimin e parqeve, grupet vullnetare, realizuar tre monitorime, në orë të ndryshme të 

javëve të ndryshme. Madhësia e parqeve dhe lulishteve të monitoruara (4 gjithsej) është e 

ndryshme, megjithatë, të dhënat e grumbulluara u përpunuan duke marrë parasysh kriteret 

e përcaktuara qysh në fillim për vlerësimin e tyre. Më poshtë janë vlerësimet për secilin 

component të monitorimit të parqeve dhe lulishteve: 

 

a. Vlerësimi i gjendjes së pemëve dhe shkurreve në parqe. 

 

 

 

Nga të dhënat e grumbulluara në lidhje me vlerësimin për shkurret dhe pemët e 4 parqeve 

dhe/ose lulishteve në zonën e monitoruar në qytetin e Vlorës, vërehet se kemi një gjendje 

të mirë të pemëve dhe shkurreve, çka do të thotë se pemët janë të mirëmbajtura, të 

krasitura mirë dhe me kriter, nuk ka pemë të thara apo degë të thyera e të varura në asnjë 

rast. Kjo pasqyron punën e mirë të Nd. së Shërbimeve dhe kujdesit të vazhdueshëm të 

tyre për mirëmbajtjen e pemëve dhe shkurreve dekorative që ndodhen në parqet dhe 

lulishtet e monitoruara. 

 

b. Vlerësimi i mirëmbajtjes së barit. 
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Sipas të dhënave për këtë komponent, kuptojmë se përgjithësisht bari në lulishte dhe 

parqe, mirëmbahet, kositet rregullisht, hapësirat e përcaktuara për bar në lulishte janë të 

gjelbëruara dhe shumë pak ka hapësira pa bar ose të pa kositura. Nga vetë rezultatet, 

verehet se 75% e sipërfaqes me bar është në gjendje të mirë dhe pjesa tjetër paraqitet keq.  

 

 

c. Vlerësimi i zonës së lojrave. 

 

 

 

Duket se kemi një vlerësim pozitiv të kesaj kategorie, mirëpo e vërteta është se këndet e 

lojrave në lulishtet e monitoruara mungojnë, sepse ky vlerësim i përgjigjet vetëm një 

lulishteje, asaj që është edhe më e reja, e sapopërfunduar, në Lungomare. Vlerësimi i saj 

pozitiv lidhet me faktin se është e re dhe nuk ka konsumimi të lodrave të vendosur aty, 

pra realiteti për mirëmbajtjen e lodrave në këtë lulishte do të duket në vitet që vijnë me 

fillimn e konsumimit të lodrave. 

 

 

d. Vlerësimi i pastërtisë së parqeve/ lulishteve 

 

 

 

Ky vlerësim ka të bëjë më mirëmbajtjen e parkut, jo vetëm me frekuencën e pastrimit të tij 

nga ndërmarrja e shërbimeve të qytetit/bashkisë, por edhe me përgjegjshmërinë qytetare të 
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banorëve, përdoruesve të këtyre hapësirave, pasi aty ka përditë banorë që kalojnë kohën e 

lirë, sidomos mosha e tretë, e për pasojë përgjatë monitorimit është vlerësuar pastërtia e 

hapësirave në kohë të ndryshme sidomos mbasdite kur ka edhe shumë banorë që pushojnë 

aty. Nga monitorimet, vihet re se rreth 50% e sipërfaqes së parqeve dhe lulishteve është 

shumë e pastër, por ajo që vihet re eshtë se tendenca ka qenë jo për ta përmirësuar nga java në 

javë por përkundrazi. 

 

e. Vlerësimi i rrugëve të kalimit 

 

 

Nga të dhënat e paraqitura kuptohet lehtë se situate e rrugëve të kalimit është shumë e mirë, 

ato janë mirëmbajtur shumë pastër dhe tendenca për përmirësim. Të gjitha rrugët kanë 

parametra të mirë, qoftë të shtruara apo edhe me bordura anësore e kufizime, c’ka tregon për 

rëndësinë që i kushtohet mirëmbajtjes së rrugëve nëpër parqe e lulishte. 

 

 

f. Mirëmbajtja e stolave 

 

 

Mirëmbajtjes së stolave i është kushtuar një rëndësi e veçantë nga Bashkia Vlorë, dhe kjo më 

së miri duket në grafikun e paraqitur pas përpunimit të të dhënave të monitorimit të rreth 110 

stolave, ku vetëm 1% e tyre rezulton në gjendje të keqe dhe pjesa tjetër është shumë mirë dhe 

mirë. Sigurisht që këtu vlerësohet edhe kujdesi i treguar nga qytetarët për të mos i dëmtuar 

stolat, apo për të mos i keqpërdorur ata. 
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g. Vlerësimi i objekteve sanitare në brëndësi të parkut. 

 

 

Nga të gjitha komponentët e monitoruar, gjendja e objekteve sanitare që ndodhen brenda 

hapësirave të parqeve dhe lulishteve është kritike, shumë e keqe. Amortizimi i këtyre 

objekteve dhe mungesa e investimeve për ambjente të reja ose rikonstruktimi i atyre 

ekzistuese, ka bërë që këto objekte të degradohen dhe në shumicën e rasteve të jenë jashtë 

përdorimit për publikun. Vlerësimi i gjendjes së tyre me 100% shumë keq, flet vetë dhe nuk 

ka nevojë për shumë komente. Kjo situatë është një tregues i qartë për domosdoshmërinë e 

ndërhyrjes nga ana e Bashkisë në këto objekte. 
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Foto nga monitorimit i parqeve, lulishteve dhe hapësirave të gjelbra publike 

    

  

 

  

       

   

 

 



                      

 

 

 

Si përfundim mund të themi se pas një pune intensive të realizuar nga AULEDA dhe 

vëzhguesit e trajnuar prej stafit të saj dhe URIt, kemi një situatë e cila kërkon vëmendjen e 

pushtetit vendor për të lexuar me kujdes gjetjet e këtij studimi, pasi si një qytet turistik 

bregdetar, Vlora ka nevojë për përmirësim të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane për 

vetë faktin se dinamika e zhvillimi është e tillë që kërkon një vëmendje të vazhdueshme dhe 

gjithpërfshirëse.  

Nga të dhënat dhe gjetjet e paraqitura më lart, mund të shohim se ndërhyrjet dhe investimet 

që nevojiten për këtë shërbim vlerësohen në ndërhyrje emergjente (gjendja fizike e 

kontenierëve dhe objekteve sanitare në parqe) dhe në ndërhyrje afatmesme por të 

vazhdueshme, me qëllim që të mos neglizhohen e të arrihet në një pikë ku do të nevojitet 

zëvendësimi i të gjithë kontenierëve apo investimi për pikat e grumbullimit. Ky raport i 

detajuar ka nevojë të lexohet me kujdes dhe me dashamirësi pa komplekse dhe pa xhelozi, 

për të mundëuar një bashkëpunim konstruktiv me aktorë të ndryshëm local e grupe interesi 

për përmirësimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve. Teknikat e përdorura në këtë 

studim, janë lehtësisht të transmetueshme dhe mund të përdoren nga Bashkia nëse një gjë e 

tillë ju duket me vlerë dhe frytdhënëse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

 

KONKLUZIONE MBI GJETJET E PROJEKTIT 

 

 Bashkia Vlorë ka bërë progres në menaxhimin e mbetjeve urbane përsa i përket 

shpeshtësisë së tërheqjes së mbetjeve nga pikat e grumbullimit në qytetin e Vlorës; 

 

 Gjithashtu ka progres në pastërtinë e pikave të grumbullimi të mbetjeve si rezultat I 

bashkëpunimit të Bashkisë me Firmën e pastrimit dhe monitorimeve periodike; 

 

 Është bërë një punë e lavdërueshme në ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe banorëve të 

Bashkisë Vlorë, e pasqyruar kjo në rritjen e përgjegjshmërisë për të mos mbingarkuar 

kontenierët me mbetje apo për të mos i hedhur mbetjet përreth kontenierëve në pikat e 

grumbullimit; 

 

 Bashkëpunimi midis pushtetit lokal dhe Firmës së pastrimit të mbetjeve është evident në 

tërheqjen në kohë të mbetjeve në të gjitha pikat, duke eleminuar erërat e këqija dhe sasinë 

e madhe të mbetjeve; 

 
 

 Bashkia tregon kujdes dhe vëmendje për mirëmbajtjen e parqeve dhe lulishteve në 

përgjithësi, dhe shumicës së elementëve ekzistues brenda territorit të parqeve dhe 

lulishteve; 

 

 Mungojnë në një masë të konsiderueshme vendqëndrimet e kontenierëve të pikave të 

grumbullimit të mbetjeve të përcaktura qartë, gjë që do të ndalonte lëvizjen dhe 

ndryshimin e vendndodhjes së tyre me dhe pa kriter nga persona të ose të pa autorizuar; 

 

 Vihet re një neglizhencë e instituioneve përkatëse për të marrë masa në zëvendësiin pjesë – 

pjesë ose tërësisht të kontenierëve të dëmtuar në pikat e grumbullimit të mbetjeve; 

 

 Ka mangësira të dukshme në rrethimin e pikave të grumbullimit në shumicën e pikave të 

monitoruara, gjë që dëmton estetikën dhe paraqitjen vizuale të këtyre pikave të 

grumbullimit; 

 

 Situata është jo e kënaqshme përsa i përket objekteve sanitare në brëndësi të parqeve dhe 

lulishteve, dhe si pasojë e mungesës së investimeve në këto objekte, ato janë amortizuar në 

masën, që mund të konsiderohen pa frikë, të papërdorshme për publikun e gjerë duke 

ndikuar në këtë mënyrë në shtimin e papastërtisë dhe higjenës së parqeve e lulishteve. 

 

 

 

 

 



                      

 

 

REKOMANDIME 

 

1. Të merren në konsideratë gjatë hartimit të buxhetit afatmesëm të Bashkisë Vlorë, 

mendimet, sugjerimet, idetë dhe propozimet e grupeve të ndryshme të interesit për të 

përmirësuar gjendjen aktuale të menaxhimit të mbetjeve urbane; 

 

2. Nevojitet një shtesë në buxhetin e Bashkisë Vlorë për zëvendësimin e kontenierëve 

dhe ndërtimin e vendqëndrimit të tyre, gjë që mund të kryhet në bashkëpunim me 

firmën e pastrimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Vlorë; 

 

3. Të rritet roli i Rajoneve të Bashkisë në ndërgjegjësimin e banorëve për të mbajtur 

pastër ambientin dhe për të diskutuar mbi shpërndarjen e pikave të kontenierëve në 

mënyrë sa më efikase brenda lagjeve e blloqeve të pallateve; 

 

4. Të rikonstruktohet atje ku është e mundur, dhe/ose të ndërtohen objekte të reja 

sanitare,  brenda hapësirës së parqeve dhe lulishteve; 

 

5. Të rritet numri i këndeve të lodrave në parqe e lulishte, me qëllim orientimin e 

fëmijve dhe të rinjve, drejt aktiviteteve sportive e argëtuese e minimizimin e 

përdorimit të teknollogjisë; 

 

6. Të nxitet në forma e mënyra të ndryshme, riciklimi dhe ripërdorimi i mbetjeve, duke 

forcuar bashkëpunimin me aktorë local, si shoqëria civile, kompani të riciklimit, 

qytetar aktive etj; 

 

7. Të hartohet një plan ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi për banorët në lidhje me oraret e 

përshtatshme të hedhjes së mbetjeve në kontenierë; 

 

8. Të hartohet një raport vjetor nga ana e Bashkisë për situatën aktuale të menaxhimit të 

mbetjeve urbane, e të bëhet publik për të gjithë grupet e interesit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

Një përafrim të buxhetit, se sa do ti kushtonte bashkisë nëse të gjithë 

komponentët e vlerësuar gjatë projektit, të kenë nivelin e vlerësimit Shumë 

mirë (1) investime kapitale  

 

Nr. 1 

Projekti: Vlerësimi i shërbimit të mirëmbajtjes 

së parqeve, lulishteve dhe hapësirave të gjelbra 

publike në Bashkinë Vlorë 

Lloj i shërbimit: Shërbim Publik 

Funksioni: Parqet, lulishtet dhe hapësirat e 

gjelbra publike 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata aktuale e ofrimit të shërbimit (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhënat për zonën e 

monitoruar) 

(Shembull -  të përshtatet me specifikimet teknike të ofrimit të shërbimit në secilën Bashki). 

Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra në bashki realizohet nga buxheti i Bashkisë, përmes 
mjeteve logjistike dhe fuqisë punëtore të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, përkatësisht nga sektori i 
gjelbërimit. Struktura e sektorit të gjelbërimit ka në përbërje 15 punonjës që punojnë me kohë të plotë për 
realizimin e këtyre shërbimeve.  

Sipërfaqja e parqeve të vëzhguar është : 

Sheshi i Flamurit  

2620 m2 bar, 2490 m2 rrugë e sheshe, 45 dru, 8 palma, 59 shkurre, 266 bord e gjelbër, 20 stola, sip.lule 80 
m2   

Universiteti 

524m2 lule, 11200 m2 bar, 1667m2 rrugë e sheshe, 189 dru, 41 palma, 246 shkurre, 404 bord gjelbër, 33 
stola, 25  vazo dekorative 

Lungomare  

22000m2 bar, 1255 dru, 214 palma, 720 pisha, 365 akacie, 170 albicia, 5 stola 

Kali i Trojës  

700m2 rrugë e sheshe, 2200m2 bar, 15 dru dekorative 

Plotësoni komponentët e mëposhtëm duke vlerësuar gjendjen aktuale të parqeve të vëzhguara si dhe duke 
evidentuar problematikat kryesore të dala. 

1. Pemët dhe shkurret  
Nga të dhënat e grumbulluara për 4 parqet dhe/ose lulishtet në zonën e monitoruar në qytetin e Vlorës, 
vërehet se kemi një gjendje të mirë të pemëve dhe shkurreve, çka do të thotë se pemët janë të 
mirëmbajtura, të krasitura mirë dhe me kriter, nuk ka pemë të thara apo degë të thyera e të varura në 
asnjë rast. 
2. Cilësia e barit   

Sipas të dhënave për këtë komponent, kuptojmë se përgjithësisht bari në lulishte dhe parqe, mirëmbahet, 
kositet rregullisht, hapësirat e përcaktuara për bar në lulishte janë të gjelbëruara dhe shumë pak ka hapësira 
pa bar ose të pa kositura. Nga vetë rezultatet, verehet se 75% e sipërfaqes me bar është në gjendje të mirë 
dhe pjesa tjetër paraqitet keq.  

3. Zona e lojërave  
Në 3 nga 4 parqet e monitoruar mungon një hapësirë argëtuese për fëmijët. Kemi një vlerësim pozitiv 



                      

 

vetëm për një lulishteje, asaj që është edhe më e reja, e sapopërfunduar, në Lungomare. 
4. Pastërtia  
Nga monitorimet, vihet re se rreth 50% e sipërfaqes së parqeve dhe lulishteve është shumë e pastër. 
5. Rrugët e kalimit  

Nga të dhënat e paraqitura kuptohet lehtë se situate e rrugëve të kalimit është shumë e mirë, ato janë 
mirëmbajtur shumë pastër dhe tendenca për përmirësim. Të gjitha rrugët kanë parametra të mirë, qoftë të 
shtruara apo edhe me bordura anësore e kufizime, c’ka tregon për rëndësinë që i kushtohet mirëmbajtjes së 
rrugëve nëpër parqe e lulishte. 

6. Stolat  
Pas përpunimit të të dhënave të monitorimit të rreth 110 stolave, vetëm 1% e tyre rezulton në gjendje të 
keqe dhe pjesa tjetër është shumë mirë dhe mirë. 
7. Objekte sanitare  
Nga të gjitha komponentët e monitoruar, gjendja e objekteve sanitare që ndodhen brenda hapësirave të 
parkut tek Sheshi i flamurit është kritike, shumë e keqe. Amortizimi i këtyre objekteve dhe mungesa e 
investimeve për ambjente të reja ose rikonstruktimi i atyre ekzistuese, ka bërë që këto objekte të 
degradohen dhe në shumicën e rasteve të jenë jashtë përdorimit për publikun. Vlerësimi i gjendjes së tyre 
me 100% shumë keq, flet vetë dhe nuk ka nevojë për shumë komente. Ndërkohë që në 3 parqet e tjera 
objektet sanitare mungojne. 

ii. Synimet për përmirësimin e në shërbimit  

o Përmirësimi i hapësirave të gjelbra brenda parkut (krasitje dezinfektim, punim, plehërim, zëvendësim 

dhe mbjellje pemësh, shkurreve dhe mbjelljen e barit);  

o Ofrimi i shërbimeve argëtuese për fëmijët dhe sigurimi i kushteve lehtësuese për nënat që frekuentojnë 

këto hapësira.  

o Shtimi i komoditetit dhe mobilitetit në parqe (vendosje dhe rinovimi i stolave, rrugët në parqe, kosha, 

etj.) 

o Krijimi i kushteve sanitare në parqet e vëzhguara. 

Shënim 

 Propozohet të ndërtohet një kënd lojërash në rast se vlerësimi i dhënë nga vëzhguesit është “nuk ka” ose 

4, sipas shkallës së vlerësimit në udhëzues. 

 Propozohet të blihen stola në rast se vlerësimi i dhënë nga vëzhguesit është “nuk ka” ose 4, sipas shkallës 

së vlerësimit në udhëzues, të cilët konsiderohen jo funksional. 

 Propozohet të ndërtohet një objekt sanitar në rast se vlerësimi i dhënë nga vëzhguesit është “nuk ka” ose 

4, sipas shkallës së vlerësimit në udhëzues. 

iii. Aktivitetet kryesore të planifikuara për përmirësimin e shërbimit (Veprimet që duhet të ndërmerren 

për të zgjidhur problemet e evidentuara) 

Aktivitetet kryesore që propozohen të kryhen janë si më poshtë: 

1. Ndërtimi i një këndi lojërash në parkun:  Sheshit i Flamurit, Kali i Trojës dhe Qendra Rinore  

2. Ndërtimi i objekteve sanitare në parkun Sheshi i Flamurit, Kali i Trojës, Qendra Rinore dhe 

Lungomare  

 

Zbatimi i aktiviteteve do të kryhet nga punëtoret e sektorit të gjelbërimit sipas planit të punës, duke zbatuar 

me korrektësi kushtet teknike të shërbimit të bimëve. Monitorimi i zbatimit të aktiviteteve do të realizohet nga 

shefi i sektorit dhe vëzhguesit e trajnuar.   

b) Rezultate të pritura nga përmirësimi i shërbimit 

o Shërbim i ofruar sipas standardeve ligjore në gjithë sipërfaqet e gjelbra të qytetit; 

o Hapësira funksionale për pushim për banorët dhe vizitorët potencial (stola të vendosura dhe rinovuara, 

rrugë të shtruara në parqe, kosha të vendosur, etj.); 

o Hapësira argëtuese të ngritura për fëmijët dhe kushte lehtësuese për nënat që frekuentojnë këto hapësira.  



                      

 

o Kushte të përshtatshme sanitare në parqet e vëzhguara. 

c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me projektin dhe që 

ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në 

projekt (kush do të kontribuojë për 

këtë projekt, financiarisht etj.) 

1. Drejtoria e Shërbimeve Publike 

2. Vëzhguesit e trajnuar 

3. Komuniteti 

 Buxheti i Bashkisë 

e) Shpenzimet e llogaritura (për çdo aktivitet të mësipërme (pika iii) 

Shpenzime sipas aktiviteteve të propozuara 
Totali  

(lek) 
Operative Kapitale 

A1 Ndërtimi i 3 kënde lojërash në 3 parqet e sipërpërmendur  1080000 - 1080000 

A2 Ndërtimi i 8 objekteve sanitar në 4 parqet e  sipërpërmendur 240000  240000 

Shuma 1320000  1320000 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 

 Janar 2019 - Dhjetor 2019  

(Programi Buxhetor Afatmesëm 2019-2021) 

 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 

projektit 

Përgatiti: Organizata AULEDA – 

Agjencia e Zhvillimit Ekonomik 

Lokal Vlore 

Ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Shërbimeve 

Publike/Vëzhguesit e trajnuar 

 

Çmime referencë1 

Investimi  Vlera e parashikuar 

Kënd lojërash 360,000 – 1,500,000 lekë 

Objekt sanitar (toi-toi) 27,000 – 43,000 lekë/m2 

Stol (1.7 m gjatësi) 17,000 lekë 

Kosha të vegjël për mbeturina 50 litër 
metalik 

13,852 lekë 

Kosha të vegjël për mbeturina 50 litër betoni 25,168 lekë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 

 

Nr. 2 
Projekti: Vlerësimi i shërbimit të pastrimit 
dhe depozitimit të mbetjeve urbane në 
Bashkinë Vlorë 

Lloji i shërbimit: Shërbim Publik 

Funksioni: Mbledhja, largimi dhe trajtimi i 
mbetjeve urbane. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit 

i. Situata (Shpjego problemin, aspektet negative, të dhënat për zonën e monitoruar) 

(Shembull -  të përshtatet me specifikimet teknike të ofrimit të shërbimit në secilën Bashki). 

Shërbimi i pastrimit në qytet realizohet nga buxheti i Bashkisë nga mjetet logjistike dhe fuqia punëtore e 

Drejtorisë së Shërbimeve (sektori i shërbimeve). Në strukturën e sektorit të shërbimeve ka 1 supervizore te 

sherbimit te pastrimit, 18 punonjës kontejnerësh në makina teknologjike, të cilët punojnë me kohë të plotë për 
realizimin e këtyre shërbimeve.          

Zonat e vëzhguara sipas lagjeve, rrugëve, etj. Janë Rrugët: Zona A - Cameria, Shyqyri Alimerko, Pirro Stava, 

Shaban Demiraj, Haziz Xhyheri, Reshat Osmani, Zenel Murra 

Zona B - Hasan Kushta, Fejzo Mema, Hasan Kushta, Gaq Vishi, David Selenica, Dervish Ali Dukati, Gjergj 

Araniti, Blv Ismail Qemali 

Zona C - Hotel Sazani, Liria, At Kristo Negovani, Jeronim de Rada, Xhamia e Plumbit, Onufri, Hajredin Haxhi, 

Fiqirete Musta, Naim Frasheri, Lef Sallata, Omonia, Transballkanike, 7 Nentori 

Zona D - Rr. Kosova, Transballkanike, Qendra Rinore, Kinema Verore, Shyqyri Alimerko, Pelivan Leskaj  

Zona E  - Gjergj Araniti, Sadik Zotaj, Gjergj Kastrioti, Cajupi,  

Zona F - Hasan Kushta, Misto Mele, Zef Skira, Riza Salati, Pilo Begaj, Sadik Zotaj, Veledin Kollozi, Anita 

Bitri, Fejzo Mema  

_______________________________________________________ 

Plotësoni komponentët e mëposhtëm duke vlerësuar gjendjen aktuale të pikave të grumbullimit të mbetjeve sipas 

zonave të vëzhguara si dhe duke evidentuar problematikat kryesore të dala.  

1. Mbetjeve voluminoze brenda dhe përreth kontejnerëve  

Në përgjithesi situata në zonën e monitoruar paraqitet e pastër, me pak mbetje voluminoze. Bazuar në të dhënat 

e grumbulluara në të 81 pikat, të gjithë kontenierët janë të mbushur brenda parametrave të lejuar dhe rastet kur 

ka kontenierë me mbetje voluminoze janë sporadike. 

2. Vend qëndrimi i kontejnerëve  

Përgjatë monitorimit të pikave të vendqëdnrimit të kontenierëve, si kriter bazë është përcaktuar fakti nëse ka një 

vend të posaçëm/xhep për kontenierët. Nga të dhënat e grumbulluara vlen te theksohet se kemi një situatë afër 

mesatares, pasi në shumë raste nga dy komponentë të domosdoshëm të vlerësimit (ka një vendqendrim/xhep 

dhe rrethimi) mungojnë krejtësisht dhe në shumicën e rasteve të vlerësimit mirë, kemi vetëm 

vendqëndrimin/xhepin, por jo rrethimin. 

3. Pastërtia e pikës së grumbullimit 

Në lidhje me këtë komponent, duhet theksuar se përgjithësisht kemi një gjendje që varion midis mirë dhe 

shumë mirë. 

4. Shkalla e mbushjes së kontejnerit  

Në zonën e monitoruar, shkalla e mbushjes së kontejnerëve ka qenë e mirë, pak të mbushur. Kemi rreth 85% të 

kontenierëve të monitoruar që kanë qenë të mbushur në shkallën e duhur dhe jo të mbingarkuar 

5. Gjendja fizike e kontejnerëve 

Po t’i referehemi të dhënave, shikojmë se mbi 90% e numrit total të kontenierëve të monituruar janë në një 

gjendje të keqe dhe për më tepër, 6% janë në një gjendje shumë të keqe. Këto të dhëna tregojnë se shumica e 

kontenierëve në pikat e monitoruara, janë të amortizuar, u mungojnë rrotat si dhe kapakët, gjë që ngre problemin 



                      

 

e zëvendësimit të tyre, pavarësisht faktit që kërkon një investim kapital të konsiderueshëm, qoftë për firmën që 
realizon menaxhimin, ashtu edhe për Bashkinë. 

ii. Synimet për përmirësimin e në shërbimit 

o Rritja e performancës së ofrimit të shërbimit të pastrimit dhe depozitimit të mbetjeve urbane në qytet. 

Shënim 

 Propozohen të hapen vendqëndrimi në ato raste kur vlerësimi i dhënë është 3, sipas shkallës së vlerësimit në 

udhëzues. 

 Propozohet të blihen kontejnerë në rast se vlerësimi i dhënë nga vëzhguesit është “nuk ka” ose 4, sipas 

shkallës së vlerësimit në udhëzues, të cilët konsiderohen jo funksional. 

 Propozohet të ndërtohet një vendqëndrim në rast se vlerësimi i dhënë nga vëzhguesit është “nuk ka” ose 3, 

sipas shkallës së vlerësimit në udhëzues. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që duhet të ndërmerren për të zgjidhur problemet e evidentuara) 

Aktivitetet kryesore që propozohen të kryhen gjatë vitit 2019 janë si më poshtë: 

1. Ndërtimi e vendqëndrimeve për kontejnerë (xhepi) në rrugë, në zonën:  

Zona A 6 vendqendrime; Zona B 4 vendqendrime; Zona C 6 vendqëndrime; Zona D 3 vendqëndrime; Zona E 6 

vendqëndrime; Zona F 7 vendqëndrime;  

2. Blerja e kontejnerëve të rinj në zonën Zona A 7 Kontejner; Zona B 3 kontejner;Zona E 2 kontejner; Zona F 2 

kontejner  

3. Blerja e kapakëve për 216 kontejnerët në  zonën e monitoruar  

Zbatimi i aktiviteteve do të kryhet nga punëtoret e sektorit të shërbimit sipas planit të punës. Monitorimi i 

zbatimit të aktiviteteve do të realizohet nga shefi i sektorit dhe vëzhguesit e trajnuar.   

b) Rezultatet që prisni  

o Ofrimi i shërbimit të pastrimit dhe depozitimit të mbetjeve urbane sipas standardeve ligjore në të gjithë 

bashkinë. 

o Shtimi i pikave të vendqëndrimit të kontejnerëve dhe numrit të kontejnerëve në një vendqëndrim për t’i 

shërbyer më mirë qytetarëve. 

c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me projektin dhe që 

ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt 

(kush do të kontribuojë për këtë projekt, 
financiarisht etj.) 

1. Drejtoria e Shërbimeve Publike 

2. Vëzhguesit e trajnuar 

3. Qytetaret 

 Buxheti i Bashkisë 

e) Shpenzimet e llogaritura (për çdo aktivitet të mësipërm (pika iii) 

Shpenzime sipas aktiviteteve të propozuara Totali (000 lek) Operative Kapitale 

A1 Blerja e 14 kontejnerëve të rinj  420000 - 420000 

A2 Ndërtimi i 32 vendqëndrimeve (xhepi) në rrugë 704704 - 704704 

A3 Blerja e rrotave për kontejnerët - - - 

A4 Blerja e 216 kapakëve për kontejnerët - - - 

Shuma 1124704 - 1124704 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 

 Janar 2019 - Dhjetor 2019  

(Programi Buxhetor Afatmesëm 2019-2021) 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit 

Përgatiti: Organizata AULEDA Agjencia e 

Zhvillimit Ekonomik Lokal Vlore 

Ndjek realizimin e projektit: Drejtoria e 

Shërbimeve Publike/Vëzhguesit e trajnuar 



                      

 

 

 

Çmime referencë2 

Investimi  Vlera e parashikuar 

Kontejner metalik 1.1 m3 30,000 lekë 

Kontejner plastik 1.1 m3  

Rrotat e kontejnerit 1000 lekë/copa 

Kapakët e kontejnerit  

Vendqëndrimi (platformë betoni për 
bazamentet e 2 kontejnerëve) 

22,022 lekë 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Çmimet referencë janë propozuar në bazë të eksperiencës e URI-it. 


