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1. Parathënie 

Ligji nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, ka si qëllim:  

a) mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit ujor, të ujërave sipërfaqësore, qofshin të 

përkohshme apo të përhershme, të ujërave të brendshme detare, të ujërave territoriale, zonave 

ekonomike ekskluzive, shelfit kontinental, të ujërave ndërkufitare, të ujërave nëntokësore, si 

dhe të statusit të tyre;  

b) sigurimin, ruajtjen, zhvillimin dhe shfrytëzimin sa më racional të burimeve ujore, të 

domosdoshme për jetën dhe për zhvillimin social e ekonomik të vendit; c) shpërndarjen e 

drejtë të burimeve ujore, sipas qëllimeve të përdorimit dhe drejtimin e administrimin e 

efektshëm të tyre; 

 ç) mbrojtjen e burimeve ujore nga ndotja, shpërdorimi dhe harxhimi mbi nevojat faktike;  

d) përcaktimin e kuadrit institucional, në nivel kombëtar e vendor, për vënien në jetë të një 

politike kombëtare për administrimin dhe menaxhimin e burimeve ujore në të mirë të 

komunitetit dhe interesave socialë dhe ekonomikë të vendit. 

Për të arritur qëllimet e këtij ligji, dy nga objektet e tij janë në veçanti pikat e) dhe ë) 

ku flitet për  

e) monitorimin e statusit të ujërave, përdorimin racional dhe pakësimin e ndotjes;  

ë) parandalimin e përkeqësimit të mëtejshëm, mbrojtjen dhe përmirësimin e gjendjes së 

brigjeve, të ekosistemeve tokësore dhe ligatinave që varen drejtpërdrejt nga ekosistemet 

ujore.  

Pikërisht, nën këtë kuadër, duke marrë shkas nga pikat e) dhe ë) të ligjit për 

“Menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, Qendra e Informacionit Aarhus Shkodër ka 

realizuar këtë raport duke pasqyruar  gjendjen aktuale të Lumit Drin me qëllim lobimin në 

nivel ndërinstitucional dhe të aktorëve të tjerë (biznese, shoqëri civile, institute studimore etj) 

për pakësimin e ndotjes se tij dhe për parandalimin e përkeqësimit të situatës.  

Ky raport është vetëm një hap i parë i hartëzimit të faktorëve ndotës të Lumit Drin në 

Bashkinë Vau-Dejës dhe në Bashkinë Shkodër me angazhim të shoqërisë civile dhe 

komunitetit. Ai vjen si raport i pavarur dhe transparent, kundrejt raportimeve zyrtare nga 

institucionet kombëtare dhe rajonale. Punë e mëtejshme nevojitet për të shtrirë hulumtimet 

përgjatë gjithë Lumit Drin në territorin e Shqipërisë dhe për të përditësuar të dhënat mbi 

cilësinë e tij në formë të vazhdueshme. Hartëzimi i tyre do t’i shërbejë njësive vendore në 

këtë basen për të orientuar më drejt punën e tyre në përcaktimin e masave prioritare për 

ndërhyrje. 
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2. Falënderime 

 

Autorët e këtij raporti dëshirojnë të falenderojnë të gjithë ata që bashkëpunuan për 

realizimin e tij.  

Një falenderim i sinqertë shkon për të gjithë institucionet që treguan gadishmërinë e tyre 

për të ofruar informacionet që zotërojnë lidhur me tematikën e trajtuar dhe më konkretisht 

falenderojmë Z. Arben Gjuraj, Nënkryetar i Bashkisë Shkodër, Zj. Aida Qirjo, Drejtore në 

Drejtorinë e Mjedisit dhe Pyjeve të Bashkisë Shkodër, Z. Edmond Tërthorja, Kryeinspektor i 

Inspektoriatit të Mjedisit dhe Pyjeve në Qarkun Shkodër, Z. Dritan Dhora, specialist i lartë 

pranë Agjencisë Rajonale të Mjedisit Shkodër.  

Një tjetër falënderim shkon për Z. Arjan Laçi, drejtor mjedisi pranë Hidrocentralit Energji 

Ashta i cili ka treguar bashkëpunim të plotë gjatë grumbullimit të të dhënave dhe 

monitorimeve në terren.  

Falenderojmë, gjithashtu, komunitetet që jetojnë përgjatë lumit Drin, shkollën e Mjedës, 

të cilët kanë dhënë kontributin e tyre me informacione të rëndësishme për raportin tonë.  

Një falënderim i veçantë shkon për kolegun tonë, Z. Denik Ulqini, i cili duke qënë njohës 

i mirë i karakteristikave të zonës, ekspert mjedisi dhe aplikues i sitemit GPS, n’a ka ndihmuar 

në çdo hap të këtij raporti.   

Mbështetja e Z. Eduart Cani, ekspert i lartë pranë REC Shqipëri në korrigjimin dhe 

redaktimin e raportit përfundimtar vlerësohet tejmase nga ana jonë.  
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3. Përmbledhje 

Në kuadër të programit ACHIEVE, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian, 

nëpërmjet REC Shqipëri, Qendra e Informacionit Aarhus Shkodër ka patur si qëllim kryesor 

realizimin e hartës së faktorëvë ndotës të Lumit Drin nëpërmjet identifikimit të tyre në terren 

dhe përmes informacioneve që zotërojnë institucionet, bizneset, komunitetet. 

Meqënëse ndotja kryesore e Lumit Drin rezulton përreth zonave më të populluara, puna u 

përqëndrua në Bashkinë Vau Dejës 

dhe në Bashkinë Shkodër. 

Metodika e përdorur për 

realizimin e këtyre hartave është 

menduar e tillë që të përfshijë sa më 

shumë aktorë që ndërlidhen me 

menaxhimin dhe përdorimin e Lumit 

Drin. Nëpërmjet takimeve të 

drejtëpërdrejta, kërkesave për 

informacion, takimeve me 

komunitetin, aktiviteteve 

ndërgjegjësuese dhe monitorimeve 

në terren ne kemi krijuar bazën e të 

dhënave, mbi të cilat janë ndërtuar 

hartat e faktorëve ndotës të 

paraqitura në këtë raport. 

Realizimi i këtij raporti 

alternativ, ka si qëllim kryesor të 

informojë në mënyrë transparente 

institucioneve vendore, rajonale dhe 

kombëtare, organizatave jo fitmprurëse, donatorëve, bizneseve dhe komunitetin mbi 

presionin aktual në Lumin Drin duke nxitur këta aktorë që të: 

- marrin përgjegjësi dhe/ose të lobojnë për një përpjekje më të madhe për pakësimin e 

ndikimit negativ të faktorëve ndotës në këtë lum; 

- orientojnë punën e tyre me prioritete të qarta dhe të realizueshme në ndërhyrjet dhe masat 

që ndërmarrin në dhe për basenin e Lumit Drin; 

- vendosin një dialog dhe bashkëpunim ndërinsitucional, për të kapërcyer sfidat në zbatim të 

ligjit me burime të vogla njerëzore dhe financiare; 

- lehtësojnë informacionin dhe t’i japin më shumë hapësirë komunitetit në njohjen e gjendjes 

dhe angazhimin për menaxhimin e qëndrueshëm të Lumit Drin. 

 

Rezultatet e këtij raporti tregojnë se ndotja e Lumit Drin në këto dy bashki është e 

konsiderueshme, duke vërejtur si veprimtari kryesore ndotëse: aktivitetin njerëzor dhe 

veprimtarinë tregtare.   
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Raporti jep disa rekomandime, të cilat i drejtohen të gjithë aktorëve si përgjegjës në 

përdorimin dhe menaxhimin e Lumit Drin, të tillë si: institucionet, bizneset, komunitetet dhe 

shoqëria civile. 
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4. Hyrje 

 

4.1. Rreth programit ACHIEVE 

Programi ACHIEVE, ndryshe quajtur “Shoqëri civile shqiptare për një Mjedis Evropian 

në Shqipëri” ka si synim të përmirësojë bashkëpunimin mes OshC-ve mjedisore dhe 

autoriteteve shtetërore, pjesëmarrjen aktive dhe cilësore në proceset legjislative, si dhe të 

mbajë një rol aktiv në monitorimin e zbatimit të legjislacionit duke pasur parasysh si nismat 

publike ashtu dhe ato private. Përmes këtyre veprimeve do të ndihmohen OshC-të mjedisore 

edhe për të përmirësuar më tej strukturën e brëndshme organizative, të rrisin cilësinë e stafit 

të tyre, të përfshijnë vullnetarët dhe të rrisin besueshmërinë dhe profilin e tyre në lidhje me 

komunitetet vendore ku ushtrojnë veprimtarinë. 

Grupi kryesor i synuar në këtë program janë OshC-të mjedisore duke përfshirë dhe 

organizatat me bazë komunitare dhe të rinjtë e vullnetarët. Përveç kësaj, të përfshirë në 

program janë dhe Ministria e Mjedisit me agjencitë e saj si dhe ministritë e linjës dhe 

Komisionet Parlamentare që kanë lidhje me mjedisin. 

Objektivi i përgjithshëm i këtij programi është: Inkurajimi i shoqërisë civile për 

pjesëmarrje aktive në hartim politikash dhe në kontribuimin për plotësimin e detyrimeve të 

Shqipërisë nën Marrëveshjen e Stabilizim Asocijimit Shqipëri – BE.  

Objektivi specifik i tij është: Krijimi i një grupi të qëndrueshëm OShC i aftë të punojë në 

mënyrë profesionale dhe të qëndrueshme dhe duke adresuar – në bashkëpunim me OshC të 

tjera dhe aktorë shtetërorë respektivë – çështjet mjedisore deri në nivel politikash.  

Qendra e Informacionit Aarhus Shkodër është pjesë e këtij programi, në kuadër të të cilit 

është realizuar edhe ky raport, përfitues të të cilit janë Bashkia Shkodër dhe Bashkia Vau 

Dejës. 
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4.2. Përshkrim i përgjithshëm i Lumin Drin 

 

4.2.1. Rrjeti ujor i Lumit Drin 

Lumi Drin është pjesë e Drinit 

ndërkufitar të zgjeruar me vendet fqinje të 

Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malit të 

Zi dhe Greqisë. Ai formohet nga dy burimet 

e tij Drini i Zi dhe Drini i Bardhë. Drini i Zi 

buron nga Liqeni i Ohrit dhe rrjedh në veri 

duke kaluar kufirin ndërmjet Maqedonisë 

dhe Shqipërisë. Ndërsa Drini i Bardhë 

rrjedh nga Kosova. Të dy këto lumenj 

bashkohen në rezervuarin e Fierzës dhe nga 

aty, Drini kalon kaskadën e digave të katër 

rezervuarëve dhe hidrocentraleve si ai i 

Fierzës, i Komanit, i Vau Dejësit dhe i 

Spatharit. Rrjedha e poshtme/fundore e 

Drinit është pjesë e territorit të Bashkisë 

Shkodër. Në këtë nivel, Drini bashkohet 

edhe me prurjet ujore të lumit Kir në 

verilindje të qytetit të Shkodrës. Ky lum 

përfundon udhën dhe humbet emrin e tij 

pikërisht gjatë bashkimit me Lumin Buna i 

cili buron nga Liqeni i Shkodrës dhe 

derdhet në detin Adriatik.  

Sistemi ujor i Lumit Drin është shumë kompleks meqënëse bashkëvepron me lumenj, 

liqene, ligatina dhe ujra nëntokësorë.  

 

4.2.2. Klima 

Nga aspekti klimatik, zona e basenit të Drinit i përket nën-ndarjes së kontinentit 

mesdhetar verior, me verë të nxehtë të thatë dhe dimër të butë e të lagësht. Temperatura 

mesatare vjetore është midis 14.5 dhe 16.5 ° C. Reshjet vjetore mesatare shkojnënga 1.750 

deri 2.070 mm dhe deri në 3000 mm në pjesën malore të zonës. Shirat bien kryesisht nga 

nëntori në mars dhe ka një shumllojshmëri të sasisë dhe të shpërndarjes hapsinore të shiut në 

zonën ujëmbledhëse. Kjo dendësi e lartë reshjesh në stinën e dimrit shoqëruar dhe me 

shkarkimin e kufizuar të Drinit, shkaktojnë fenomenin natyror të rregullt të përmbytjeve në 

ultësirën e tij.  
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4.2.3. Popullsia në zonë 

Popullsia në basenin e Drinit varion dukshëm. Ajo është shumë sporadike deri në 

territorin e Bashkisë Vau Dejës dhe Bashkisë Shkodër ku ka përqëndrim shumë më të lartë në 

krahasim me territoret e tjera të cilat përshkohen nga Lumi Drin. Numri i popullsisë në këtë 

zonë nuk ka ndryshuar dukshëm për shkak se numri i komunitetit të larguar nga fenomeni i 

emigrimit është kompensuar me numrin e banorëve të ardhur nga zona të tjera, kryesisht 

malore. Përkatësisht në Bashkinë Vau Dejës rezultojnë 50130 banorë ndërsa në Bashkinë 

Shkodër numërohen 112,276 banorë.  Megjithatë, vitet e fundit, vërehet një shtim i numrit të 

aktiviteteve ekonomike në zonë. 

 

4.2.4. Vlerat natyrore dhe aktiviteti njerëzor 

Përveç shumë vlerave natyrore/mjedisore, me një biodiversitet të lartë, shumë i pasur 

me specie endemike, Lumi Drin është shumë i rëndësishëm edhe për ekonominë dhe jetesën e 

banorëve jo vetëm të vendit tonë por edhe të shteteve të tjera në të cilët kalon. Veprimtaritë 

kryesore në këtë lum lidhen me energjinë, bujqësinë, blegtorinë, peshkimin, akuakulturën, 

turizmin, kohën e lirë (bar-restorante), kanalizimet por edhe me furnizimin me ujë për 

popullatën. Aktivitete të tjera ekonomike, më industriale, në zonë janë të tipit: fabrika të 

vogla të përpunimit të drurit, fabrika të përpunimit të qumështit, fabrika për përpunim 

alumini, mermeri, materialesh  inerte etj. 
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5. Konteksti aktual dhe problematikat që mbart 

 

Përdorimet e ndryshme dhe jo të përshtatshme të burimeve të Lumit Drin si dhe përqasjet 

jo të duhura në menaxhimine tij, gjatë një periudhe të gjatë kohore, kanë shkaktuar 

degradimin e tij. Lumi Drin dhe baseni i tij përballen sot me dukuri të tilla si: 

- ndotja e sipërfaqes dhe ujërave nëntokësorë nga presioni i lartë njerëzor; 

- erozion të përshpejtuar të tokës për shkak të shpyllëzimit dhe shfrytëzimit pa kriter të 

inerteve të këtij lumi; 

- degradim të ekosistemeve për shkak të ndotjes, hidrocentraleve, peshkimit dhe 

gjuetisë së paligjshme;  

- përmbytje të shpeshta. 

 

Ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar në uljen e cilësisë natyrore të Lumit Drin janë : 

- në aspektin e ndëryhrjes njerëzore: menaxhimi i paqëndrueshëm apo mungesa e 

menaxhimit të mbetjeve urbane dhe të ngurta, shkarkimi i ujërave të zeza direkt në 

lum, keqpërdorimi i tokës, urbanizimi kaotik, tej shfrytëzimi i ujërave dhe zhavorreve, 

praktikat bujqësore të papërshtatshme, shpërdorimi i pyjeve, peshkimi dhe gjuetia e 

paligjshme, e pakontrolluar dhe me mjete shfarosëse; 

- në aspektin institucional: mangësi në mekanizmat e bashkëpunimit ndërinstitucional  

dhe në burimet njerëzore/financiare/operacionale/logjistike të tyre ashtu si mangësi në 

kompletimin e kuadrit ligjor për menaxhimin e integruar të ujërave. 

- në aspektin global: rritja e efekteve të ndryshimeve klimatike, të cilat kanë sjellë një 

numër më të shpeshtë të përmbytjeve dhe me pasoja më të rënda për popullatën dhe 

mjedisin. 

Siç u parashtrua, problematikat në Lumin Drin janë të shumtë dhe të konsiderueshëm. 

Megjithatë, një ndër shqetësimet kryesore ngelet ndotja e lartë dhe e vazhdueshme e tij 

sidomos në ato zona ku numri i popullsisë dhe përqëndrimi i aktivitetit ekonomik është mjaft 

i theksuar.  
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6. Krijimi i bazës së të dhënave 

 

6.1. Metodat e përdorura për mbledhjen e informacionit 

Për përcaktimin e metodës së grumbullimit të të dhënave, e kemi parë të arsyeshme të 

mbështeteshim paraprakisht në informacionet që zotërojnë aktorët e ndryshëm për faktorët 

ndotës të Lumit Drin dhe më pas të proçedonim me realizimin e monitorimeve në terren. Në 

këtë sens, kemi identifikuar aktorët kryesorë nga të cilët mund të merrnim informacione të 

cilët janë:  

Institucionet: Drejtoria e Mjedisit dhe Pyjeve në Bashki të Shkodrës, Drejtoria e Shërbimeve 

Publike në Bashki të Shkodrës, Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve Shkodër, 

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Shkodër.  Nëpërmjet takimeve të drejtëpërdrejta dhe shkresave 

për kërkesë informacioni, ne kemi arritur të mbledhim të dhënat që ata disponojnë në lidhje 

me faktorët ndotës të Lumit Drin.  

Hidrocentrali i Ashtës: Nëpërmjet një vizite në Hidrocentralin e Energji Ashta dhe takimi me 

drejtorin e mjedisit të këtij subjekti, ne kemi marrë informacion zyrtar mbi sasinë e mbetjeve 

urbane që ata grumbullojnë nga Lumi Drin përpara hyrjes së ujit në turbinat e portës së parë 

të hidrocentralit. 

Komuniteti: Përmes një aktiviteti ndërgjegjësues në terren me përfshirjen e të rinjve dhe 

studentëve të fshatrave të Mjedës, Ashtës, Stajkës, Kosmaçit, nëpërmjet diskutimeve me ata, 

kemi marrë informacione të vlefshme mbi ndotësit e Lumit Drin në Bashkinë Vau-Dejës.   

 

6.2. Metodologjia e monitorimit në terren 

Sa i përket monitorimit në terren, paraprakisht kemi studiuar terrenin nëpërmjet hartave 

on-line, aksesin në brigjet e Drinit, zonat që do të monitoronim, metodën dhe mjetet e 

monitorimit, periudhat e monitorimit etj.  

Mënyra e monitorimit: Vëzhgim pamor dhe sipërfaqësor i pasqyres ujore të Lumit Drin dhe 

përgjatë brigjeve të tij aty ku aksesi ishte i mundur. 

Periudha e monitorimit: monitorimi është bërë në dy periudha të ndryshme (periudhë e thatë 

dhe e lagësht), në tetor 2016 dhe në shkurt 2017, për të verifikuar nëse ka luhatje të ndotjes së 

Drinit në bazë të reshjeve. 

Mjetet e monitorimit: fotografim i zonave të ndotura apo agjentëve ndotës, shoqëruar me 

aparaturë GPS në mëyrë që të identifikoheshin koordinatat e sakta të vendndodhjes së tyre. 

Zonat e monitoruara: Fshatrat Vau Dejës, Mjedë, Spathar, Ashtë, të Bashkisë Vau Dejës 

duke vijuar më pas në territorin e Bashkisë Shkodër, në Njësisë Administrative Bërdicë, 

përgjatë fshatrave Mllojë dhe Gjonmarkaj deri tek Ura e Bahçallekut në hyrje të Shkodrës 

ashtu si dhe në krahun tjetër të Lumit Drin ku ndërthuret edhe me Lumin Kir, nga lagjia Mar’ 

Lula në lagjen Tepe, duke vijuar në lagjen Ajasëm e deri në rrugën Alibegaj ku Drini 

bashkohet me lumin Buna. 
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6.3. Përpunimi dhe trajtimi i të dhënave 

Për të gjitha informacionet e grumbulluara si nga aktorët e ndryshëm ashtu dhe nga 

monitorimet në terren për identifikimin e ndotësve të Lumit Drin, ne kemi përcaktuar 

vendndodhjen dhe tipologjinë e tyre. Përmes sistemit GPS me fotografim, gjatë vëzhgimeve, 

kemi përcaktuar koordinatat e sakta të ndotësve. Ndërsa për bizneset të cilat nuk i kemi 

identifikuar në terren por që rezultojnë operuese pranë basenit të Drinit nga Agjencia 

Rajonale e Mjedisit në Shkodër, ne kemi kërkuar koordinatat e sakta që paraqiten në 

dokumentacionet e tyre pranë këtij institucioni. Meqënëse, kemi hasur vështirësi në gjetjen e 

bizneseve në bazë të këtyre koordinatave (koordinata të paraqitura me gjeoportale dhe 

sisteme të ndryshme koordinative), në hartë janë hedhur vetëm ata aktivitete të cilët ne i kemi 

identifikuar në terren, me koordinatat e sakta të tyre, bazuar në gjeoportalin zyrtar shqiptar 

www.asig.gov.al me sistemin koordinativ UTM. Të gjitha koordinatat e disponuara janë 

hedhur në hartë për të dhënë një pamje të përgjithshme të faktorëve ndotës të Lumit Drin. 

Ndërsa, lidhur me përcaktimin e tipologjisë së ndotësve, gjatë vëzhgimeve në terren kemi 

mbajtur shënime mbi llojin e ndotjes për çdo faktor ndotës të hasur.  Këto të dhëna janë 

klasifikuar në 2 kategori: 1) ndotje urbane dhe 2) ndotje nga veprimtaria ekonomike. Brenda 

kategorisë së dytë kemi bërë një ndarje tjetër sipas tipologjisë/sektorit të biznesit.  

Këto informacione mbi tipologjinë e ndotësve paraqiten, gjithashtu, në hartë duke i 

caktuar çdo kategorie një ikonë përkatëse. 

Duke u nisur nga kjo ndarje, në raport kemi paraqitur 3 harta ku: 

- harta e parë paraqet të gjithë ndotësit të vënë bashkë;  

- harta e dytë paraqet pikat e nxehta të mbetjeve urbane apo venddepozitimeve ilegale; 

- harta e tretë paraqet bizneset të cilat operojnë dhe ndikojnë në këtë zonë. 

Kjo metodologji e përdorur për trajtimin e të dhënave ka patur për qëllim jo vetëm të 

pasqyrojë të gjithë faktorët ndotës të Lumit Drin por edhe peshën e ndikimit që këta faktorë 

kanë në të.  

  

http://www.asig.gov.al/
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7. Rezultatet 

7.1. Informacionet e grumbulluara nga institucionet 

7.1.1. Informacionet e marra nga Bashkia Shkodër: Kolektori i ujërave të 

zeza 

Bashkia Shkodër na ka vënë në dispozicion një dokument i cili tregon për cilësinë e 

ujërave të Lumit Drin sipas matjeve të vitit 2015. Duke u bazuar tek ky dokument rezulton se 

“përsa i përket ujërave të zeza theksojmë se asnjë qendër urbane në qarkun tonë nuk ka 

impiant trajtimi për këto ujëra. Ato derdhen në resurse ujore siç është rasti i qytetit të 

Shkodrës që i derdh në lumin Drin, para hyrjes në qytet, ujëra disi të trajtuara me sistem 

filtrimi”. 

Pamje nga kolektori i ujrave të zeza të Shkodrës të cilat derdhen në Lumin Drin. Fotografim gjatë 

monitorimit në terren 

 

Parametrat e ujërave të Drinit në stacionin e matjes Bahçallek sipas këtij dokumenti 

rezultojnë si më poshtë: 

Vlerat e radioaktivitetit :  

- Pranverë 2015:  Aktiviteti alfa total mBq/L rezulton 28.07 ± 2.78, ndërsa aktiviteti 

beta total mBq/L rezulton 689.71 ± 68.13. 

- Vjeshtë 2015: Aktiviteti alfa total mBq/L rezulton 25.94 ± 3.01, ndërsa aktiviteti beta 

total mBq/L rezulton 792.58 ± 80.36. 

PH ka vlera me luhatje jo shumë të ndjeshme, nga 7.7 në 8.2 (brenda normave) në ujërat e 

lumit Drin. Mineralizimi i përgjithshëm është brenda normës së standartit Shqipëtar. Janë 

ujëra të ëmbla me mineralizim të përgjithshëm Mp<1 gr/l.Mp variojnë nga 2.1- 58 mg/l. 

Saliniteti ka vlera fare të vogla me rreth 0.1 g/kg. Alkaliniteti në këtë lum paraqitet me 

vlerat maksimale prej 433 mg/l. Përmbajtja e O2 rezulton në 9.2 mg/l (brenda normave të 
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vendit tonë: jo më pak se 8 mg/l). NKO rezulton në 19 mg/l. NH4+ konstatohet nën normat 

maksimale të lejuara prej 0.05 mg/l në vlerat nga 0.036-0.007 mg/l . Për vlerat e NO2 gjendja 

rezulton përgjithësisht nën normat maksimale të lejuara prej 0.05 mg/l, në vlerat 0.077 mg/l. 

Përmbajtja e nitrateve NO3 rezulton brenda normave të lejuara. Vlerat e saj luhaten nga 0.04 

– 0.6 mg/l. 

 

7.1.2. Informacionet e marra nga Agjencia Rajonale e Mjedisit Shkodër 

Nga ky institucion kemi kërkuar dhe marrë listën e të gjithë bizneseve që ushtrojnë 

aktivitetin e  tyre pranë brigjeve të Lumit Drin në zonën e studimit së bashku me koordinatat 

e tyre. Kjo listëështë paraqitur si më poshtë: 

Lista e subjekteve me ndikim në mjedis në afërsi të Lumit Drin në zonën e studimit 

Nr 

rendor 

Koordinatat 

e biznesit 

sipas ARM 

Tipologjia e 

biznesit 

 

Titullari/Firma 

 

Vendndodhja 

 

1 

Mungojnë 

koordinatat Pikë karburanti xxxxxxxx 

500 m përpara Urës së 

Bahçallekut, Bashkia 

Shkodër  

2 

42.037911 

19.498436  Perpunim druri xxxxxxxx 

Rr.Alibegaj, L. 

Bahçallek, Bashkia 

Shkodër 

3 

42.008109 

19.636609 

Servis 

automjetesh xxxxxxxx 

Rr. e Hidrocentralit të 

Vau Dejës, Bashkia Vau 

Dejës 

4 42.040488 

19.488458 

Servis 

automjetesh xxxxxxxx 

Rr.Alibegaj, Bahçallek -

Bashkia Shkodër 

5 42.008192 

19.644295 Pikë karburanti xxxxxxxx Bashkia Vau Dejës 

6 

42.317232 

19.383516 

Magazinim 

skrapi/ 

hekurishtesh xxxxxxxx 

Rr.Sarajet e Hotit, 

Bashkia Vau Dejës  

7 

42.000529 

19.361654 

Prodhim i 

produkteve prej 

plastike xxxxxxxx 

Fshati Mjedë, tek Ura e 

Spatharit, B. Vau Dejës  

8 

42.19.12 

19 46 30 

Trajtim dhe 

përpunim 

qumështi 

 

xxxxxxxx 

Fshati Mjedë, Bashkia 

Vau Dejës 

9 43.772961 

46.545835 

Pike larje dhe 

pastrim mbetjesh 

 

xxxxxxxx 

Fshati Beltojë, Bashkia 

Shkodër 

10 Mungojnë 

koordinatat 

Repart përpunim 

peshku xxxxxxxx Vau i Dejës-Shkodër 

11 41.591312 

19.360383 

Repart prodhimi 

mobiljesh xxxxxxxx 

Rr. Pistulli, Bashkia Vau 

Dejës 

12 

41.993515 

19.608546 

Prerje, gdhendje 

dhe lustrimi i 

gurit xxxxxxxx 

Fshati Shelqet, Bashkia 

Vau Dejës 

13 41.992877 Repart prodhim xxxxxxxx Fshati Shelqet, Bashkia 
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19.607602 druri Vau Dejës 

14 

41.935257 

19.544879 

Trajtim dhe 

përpunim 

qumështi xxxxxxxx 

Rr.Hasan Rizaja, 

Bashkia Vau Dejës 

15 Mungojnë 

koordinatat 

Repart përpunim 

druri 

 

xxxxxxxx 

Rr.Qendër, Fshati Ashtë, 

Bashkia Vau Dejës 

16 Mungojnë 

koordinatat 

Repart prodhim 

druri 

 

xxxxxxxx 

L.Ajasëm,  Rr.Bexheni, 

Bashkia Shkodër 

17 

42.000053 

19.617306 

Trajtim dhe 

përpunim 

qumështi 

 

xxxxxxxx Rr.Nacionale Mjedë-

Vau Dejës 

18 46.52484 

43.78457 

Magazinim 

pesticidesh 

 

xxxxxxxx 

Fshati Mjedë, Bashkia 

Vau Dejës 

19 42.007261 

19.636147 Pikë karburanti 

 

xxxxxxxx Laç  Vau Dejës 

20 42.007093 

19.638678 Ambulancë 

xxxxxxxx 

Bashkia Vau Dejës 

21 41.014003 

19.341635 Pikë karburanti 

 

xxxxxxxx NJA Gur i Zi, Shkodër 

22 42.012491 

19.519207 

Repart përpunim 

druri 

 

xxxxxxxx 

Fshati Beltojë, Rr. 

Shkodër-Lezhë 

23 41.961611 

19.536073 

Servis 

automjetesh 

 

xxxxxxxx 

NJA Bushat, Bashkia 

Vau Dejës 

24 42.003338 

19.524743 

Magazinim 

kimikatesh  

 

xxxxxxxx 

L.Ashtë,  Rr. Shkodër-

Lezhë 

25 

41.970898 

19.545118 

Trajtim dhe 

përpunim 

qumështi 

 

xxxxxxxx L.Shimaj, Bashkia Vau 

Dejës  

26 44.75643 

45.79879 Prodhime plastike 

 

xxxxxxxx 

L.Ajasëm, Bashkia 

Shkodër 

27 

 Mungojnë 

koordinatat 

Fabrikë trajtimi 

dhe përpunimi të 

qumështit 

 

 

xxxxxxxx 

L. Bahçallek, në hyrje të 

Urës së Bunës  

 

7.1.3. Informacioni i marrë nga ISHMP Shkodër 

Përmes një takimi të drejtëpërdrejtë me kryeinspektorin e këtij institucioni, duke 

shqyrtuar hartën e zonës sonë të studimit, u theksuan si problematika kryesore të ndotjes së 

Lumit Drinkryesisht dy “hot spot-e” të mbetjeve urbane dhe të ngurta si: 

1)  vend-depozitimi ilegal i mbetjeve të ngurta dhe urbane në zonën ndërmjet lagjes së 

Tepes dhe lagjes Ajasëm, pranë ish repartit ushtarak dhe në afërsi të brigjeve të lumit 

Kir. Ky vend-depozitim dikur ka shërbyer si zonë për grumbullimin e mbetjeve të 

ngurta të qytetit por në ditët e sotme, edhe pse është kategorizuar si vend-depozitim 

ilegal, mbetjeve të ngurta të dikurshme, i shtohen edhe sot e kësaj dite mbetje të tjera 

të ngurta dhe urbane. 

2) vend-depozitimi ilegal i mbetjeve urbane që hidhen nëzonën e varrezave të 

dëshmorëve(në qytetin e Shkodrës) në shtratin e lumit Kirdhe mbetjet urbane që 

hidhen nga lagjia Mar’ Lulaj dhe Tepe e qytetit të Shkodrës dhe nga Fshati Kuç 
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Njësisë Administrative Gur i Zi në brigjet e Lumit Kir, kalojnë në Lumin Drin gjatë 

bashkimit të dy lumenjve. 

Hot-spotet e përcaktuara nga kryeinspektori i ISHMP Shkodër. Të shënuara me të kuqe 

 

 

Pamje të zonës ndërmjet Fshatit Kuç, Lagjes së Tepesnë shtratin e Lumit Kir nga monitorimi në terren 

 

7.1.4. Informacionet e grumbulluara nga Hidrocentrali Energji ASHTA 

Gjatë takimit me drejtorin e mjedisit të Energji Ashtës dhe vizitës në terren ne 

morrëm këto informacione mbi sasinë e mbetjeve urbane që ky hidrocentral grumbullon në 

stacionin e parë të tij (ASHTA 1).  
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Tabelat e sasisë së mbetjeve të grumbulluar nga Energji Ashta gjatë 3 viteve të fundit 

  

  
Pamje të situatës së ndotjes në argjinaturat e Mjedës dhe Ashtës nga monitorimi në terren 

 

    Fig 1. Argjinatura e Mjedës                                           Fig. 2 Argjinatura e Ashtës 

7.1.5. Informacionet e grumbulluara nga komuniteti i zonës së studiuar 

Gjatë takimit me komunitetin e zonës së Mjedës dhe Ashtës rezultoi se problemet 

kryesore të ndotjes së Lumit Drin krijohen nga: 

- mbetjet urbane që hidhen nga banorët e zonës në argjinaturat e Mjedës dhe Ashtës për 

shkak të një menaxhimi jo efikas të tyre nga ana e Bashkisë Vau-Dejës dhe mungesës 

së ndërgjegjësimit qytetar; 
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- bizneset që operojnë buzë brigjeve të Lumit Drin të tillë si: një veprimtari magazinimi 

skrapi dhe hekurishtesh, një biznes përpunimi të peshkut dhe një thërtore. Thërtorja e 

cila, sipas banorëve, sjell shumë ndotje duke hedhur mbetje shtazore në ujërat e Drinit 

nuk figuron në listën e veprimtarive me ndikim në mjedis pranë ARM Shkodër por 

subjekti tregtar rezulton se operon vetëm në aktivitetin e grumbullimit dhe 

magazinimit të skrapit. Gjatë monitorimit në terren arritëm të identifikonim këtë 

subjekt, veprimtaria e të cilit shtrihej edhe në aktivitetin e rritjes dhe kultivimit të 

bimëve dekorative dhe pemëve.  

 

7.1.6. Informacionet e grumbulluara nga monitorimet tona në terren dhe 
krahasimi me të dhënat e grumbulluara nga aktorët 
ndërinstitucionalë 

 

Të pajisur paraprakisht me informacionet institucionale mbi faktorët ndotës përgjatë 

Lumit Drin, në terren ne konstatuam: 

- kolektorin e ujërave të zeza që derdhen në këtë lum, në afërsi të urës së Bahçallekut në 

përputhje me të dhënat e Bashkisë Shkodër me koordinatat: 375395.08 / 4655736.45. 

- të gjithë vend-depozitimet ilegale të mbetjeve urbane të cituara nga ISHMP Shkodër me 

koordinatat: 377361.20 / 4656193.12 dhe nga 377690.91 / 4656256.44 deri 377468.11 / 

4656007.22. 

- një pjesë të bizneseve që rezultojnë pranë ARM Shkodër në listën e aktiviteteve me ndikim 

në mjedis në afërsi të brigjeve të Lumit Drin. Dhe më konkretisht, ne kemi identifikuar 8 

biznese me koordinatat sipas sistemit UMT, si më poshtë: 

Nr. 

rendor 

Koordinatat 

me UTM Lloji i aktivitetit Titullari/firma Adresa 

1 

375799.70 

4654833.39 Pikë karburanti xxxxxxxx 

500 m përpara Urës 

së Bahçallekut, 

Bashkia Shkodër  

2 

375148.85 

4655669.44 Servis automjetesh xxxxxxxx 

Rr.Alibegaj, 

Bahçallek -Bashkia 

Shkodër 

3 386915.97 

4651605.62 

Magazinim skrapi/ 

hekurishtesh xxxxxxxx 

Rr.Sarajet e Hotit, 

Bashkia Vau Dejës  

4 

384560.58 

4650872.38 

Prodhim i 

produkteve prej 

plastike xxxxxxxx 

Fshati Mjedë, tek 

Ura e Spatharit, B. 

Vau Dejës  

5 377436.37 

4653075.61 

Pike larje dhe 

pastrim mbetjesh 

 

xxxxxxxx 

Fshati Beltojë, 

Bashkia Shkodër 

6 384528.80 

4649977.94 

Prerje, gdhendje dhe 

lustrimi i gurit xxxxxxxx 

Fshati Shelqet, 

Bashkia Vau Dejës 

7 376505.23 

4655951.39 Prodhime plastike 

 

xxxxxxxx 

L.Ajasëm, Bashkia 

Shkodër 

8 

375401.92 

4655557.79 

Fabrikë trajtimi dhe 

përpunimi të 

qumështit 

 

 

xxxxxxxx 

L. Bahçallek, në 

hyrje të Urës së 

Bahçallekut 
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Pjesa tjetër të tyre nuk arritëm ta identifikonim në terren për shkak se koordinatat e tyre nuk 

tregonin vendndodhjen e saktë duke u mbështetur në kontrollin e të dhënave në gjeoportalin 

zyrtar të shtetit shqiptar (www.asig.gov.al) me 4 sistemet koordinative që ai përmban ashtu si 

dhe prezantimi i koordinatave të bizneseve nuk është bërë me sistemin UTM ose Gauss-

Kruger. 

- hot spotet e ndotjes urbane në Bashkinë Vau Dejës dhe më konkretisht në argjinaturën e 

Mjedës me koordinatat: 385491.17 / 4651576.48 – 385236.1 / 4651630.19 – 385050.5 / 

4651473.82 dhe në argjinaturën e Ashtës me koordinatat: 384119.67 / 4650963.03 – 

379973.22 / 4652154.73 – 379371.53 / 4652724.48, në përputhje me të dhënat e pasqyruara 

nga Hidrocentrali Energji Ashta dhe komuniteti i zonës.  

 

7.1.7. Gjetje të tjera nga monitorimi ynë në terren 

Krahas të dhënave nga institucionet e lartpërmendura dhe Energji Ashta, në terren ne kemi 

vëzhguar praninë edhe të disa faktorëvë të tjerë ndotës – gjithsej 21 faktorë -që nuk rezultojnë 

në dokumentacionet që ne kemi marrë nga aktorët e ndryshëm. Më konkretisht, ne kemi 

konstatuar: 

Në krahun e djathtë të rrjedhës së lumit Drin nga Vau Dejësi në Shkodër: 

 Një biznes depozite gazi me kapacitet mesatar, në bregun e lumit Drin, në fshatin 

Dejë të Bashkisë Vau Dejës. Koordinatat: 385652.11 / 4651898.59. 

 Një kompleks “bar-restorant-akomodim-argëtim” me shtrirje shumë të gjërë hapsinore 

dhe frequence të njerëzve, në Spathar. Koordinatat: 383790.39 / 4651580.14, 

 Një vend-qëndrim informal i komunitetit Rom dhe Egjiptian në brigjet e lumit Kir në 

të cilin ushtrohet edhe aktivitet i riciklimit të mbetjeve. Brigjet e Kirit në atë pikë dhe 

përroi i cili kalon ngjitur me këtë vend-qëndrim dhe lidhet me lumin, ishin krejtësisht 

të ndotur me mbetje urbane dhe të tjera. Koordinatat: 377606.99 / 4656231.31 

 

 

     Fig.1. Pamje nga përroi                     Fig. 2 Pamje nga vendstrehimi      Fig. 3. Pamje nga zona ngjitur  

 Një biznes larje/përpunim inertesh, ngjitur me kampin e qëndrimit të komunitetit Rom 

dhe Egjiptian. Koordinatat: 377578.09 / 4656306.17 

 Një vend-depozitim ilegal të mbetjeve urbane në rrugën Alibegaj (në hyrje të Urës së 

Bahçallekut) dhe në gjithë gjatësinë e bregut të Drinit në atë rrugë. Koordinatat: 

375149.71 / 4655605.04.  

http://www.asig.gov.al/
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Në këtë zonë ndodhet një vendstrehim i komunitetit Rom dhe Egjiptian me një 

densitet prej 50-100 personash të cilët banojnë jashtë çdo kushti jetik. Koordinatat: 

374983.24 / 4655483.20. 

 
Pamje nga vend-depozitimi ilegal i mbetjeve në rrugën Alibegaj 

 

 2 aktivitete “Bar restorant” me kapacitete të ndryshme:  

o Bar restorant në brigjet e Lumit Drin, në rrugën Bexhene, lagjia Ajasëm, 

Bashkia Shkodër. Shtrirje e gjërë hapsinore e biznesit dhe me veprimtari të 

lartë njerëzore. Koordinatat: 375352.84 / 4655765.62. 

o Bar restorantnë hyrje të Urës sëBahçallekut, mbi lumin Drin, Bashkia 

Shkodër. Biznes me hapësirë dhe veprimtari të reduktuar. Koordinatat: 

375179.11 / 4655609.83. 

o 1 fabrikë prodhimi pijesh, në lagjen Ajasëm, në brigjet e lumit Kir. 

Koordinatat: 376505.23 / 4655951.39. 

Në krahun e majtë të rrjedhës së lumit Drin nga Vau Dejësi në Shkodër kemi konstatuar  

- 3 aktivitete “nxjerrje dhe përpunim inertesh” me kapacitete të ndryshme: 

o Një biznes përpunim inertesh me kapacitet të lartë,në shtratin e lumit Drin, në 

rrugën nacionale Shkodër Lezhë, Fshati Beltojë, NJA Bërdicë. Kordinatat: 

377479.82 / 4653212.07.  

o Një biznes përpunimi inertesh me kapacitet të vogël, në rrugën nacionale 

Shkodër-Lezhë, Bërdicë e Sipërme. Koordinatat: 376790.00 / 4654164.33. 

o Një biznes nxjerrje dhe përpunim inertesh me kapacitet të lartë, në shtratin e 

Lumit Drin, lagjia Bahçallek, përballë rrugës Alibegaj. Koordinatat: 

375103.41/4655176.75. 

- 6 aktivitete “Bar restorant” me kapacitete të ndryshme: 

o Bar restorant me hapësirë dhe frekuencë mesatare te klientelës në Vau Dejës. 

Koordinatat: 38677948 / 4651183.03. 
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o Bar restorant me hapësirë dhe frekuencë mesatare te klientelës, rruga 

nacionale Shkodër-Lezhë, Fshati Mllojë, NJA Bërdicë. Koordinatat: 

377381.57 / 4653515.86. 

o Bar restorantme hapësirë dhe frekuencë modeste të klientelës, rruga nacionale 

Shkodër-Lezhë, Fshati Mllojë, NJA Bërdicë. Koordinatat: 377303.24 / 

4653751.79. 

o Bar restorant me hapësirë të gjërë dhe frekuencë mesatare të klientelës, rruga 

nacionale Shkodër-Lezhë, Fshati Mllojë, NJA Bërdicë. Koordinatat: 

377184.25 / 4653883.08. 

o Bar restorant me hapësirë dhe frekuencë modeste të klientelës, rruga nacionale 

Shkodër-Lezhë, Fshati Mllojë, NJA Bërdicë. Koordinatat: 377226.49 / 

4653814.97. 

o Bar restorant club me hapësirë dhe frekuencë modeste të klientelës, rruga 

nacionale Shkodër-Lezhë, Fshati Mllojë, NJA Bërdicë. Koordinatat 

377153.79 / 4653894.24 

- Një servis automjetesh në rrugën nacionale Shkodër-Lezhë, Fshati Mllojë, NJA 

Bërdicë. Koordinatat : 377288.74 / 4653767.42. 

- Një pikë karburanti, në lagjen Bahçallëk, në rrugën nacionale Shkodër-Lezhë. 

Koordinatat: 375757.56 / 4654963.34. 

- Një biznes grumbullimi dhe riciklimi mbetjesh plastike, në lagjen Bahçallek, buzë 

bregut të lumit Drin. Koordinatat: 375434.13 / 4655596.8. 

Monitorimet e realizuara në dy periudha kohore të ndryshme, për të vlerësuar nëse do të 

kishte luhatje të ndotjes për shkak të reshjeve, sidomos përsa i përket venddepozitimeve të 

mbetjeve urbane dhe inerte, tregojnë se nuk ka ndyshime të dukshme nga njëra periudhë në 

tjetrën.  
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8. Hartëzimi i faktorëve potencialë ndotës 

 

8.1. Harta e përgjithshme e faktorëve ndotës të Lumit Drin  
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8.2. Hartat e ndotjes urbane në afërsi të brigjeve të Lumit Drin 

Hot spote të mbetjeve urbane nga Lagjia Alibegaj deri tek Varrezat e Dëshmorëve, Bashkia Shkodër 

 

 

Hot spote të mbetjevë urbane nga fshati Mjedë në fshatin Ashtë, Bashkia Vau Dejës 

.  
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8.3. Harta e aktiviteteve ekonomike 

Veprimtaritë ekonomike në Bahçallek – Alibegaj – Ajasëm 

 

Veprimtaritë ekonomike në Njësinë Administrative Bërdicë 
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Aktivitetet ekonomike në Vau Dejës 

 

Për shkak të diversitetit të veprimtarisë ekonomike pranë brigjeve të Lumit Drin, edhe 

numri i kategorive për sektor biznesi është i lartë duke arritur në 13 kategori të ndara sipas 

grafikut të më poshtëm : 
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9. Interpretimi i rezultateve 

Në pamje të përgjithshme të hartës së Lumit Drin me faktorët ndotës të tij, vërehet një 

përqëndrim i aktivitetit njerëzor dhe atij ekonomik sidomos në krahun e majtë të rrjedhës së 

Lumit Drin nga Vau Dejësi në Shkodër dhe përpara bashkimit të Lumit Kir me Lumin Drin. 

Si pasojë, edhe ndotja ka rezultuar më e lartë. Ndotja urbane, më e lehtë për t’u konstatuar, 

vërehet në zonat me dendësi të lartë popullate. Në po këto zona janë të përqëndruara edhe 

shumica e bizneseve që zhvillojnë aktivitetet e tyre.  Zonat për të cilat bëhet fjalë janë 

konkretisht: Vau-Dejë, Mjedë, Spathar, Stajkë, Shelqet, Kosmaç, Ashtë (në Bashkinë Vau 

Dejës), Beltojë, Bërdicë e sipërme, Bahçallek, Mar’ Lula, Tepe, Kuç, Ajasëm dhe Rruga 

Alibegaj (në Bashkinë Shkodër).  

Tipologjia e bizneseve ndotës rezulton shumë e larmishme. Bizneset kryesore në këtë 

zonë janë bar restorantet, bizneset e trajtim/përpunim të drurit, bizneset e trajtim/përpunim të 

qumështit, pika karburantesh, servise automjetesh dhe biznese nxjerrje/përpunim inertesh. 

Megjithatë, ky rezultat nuk do të thotë së bizneset e kategorive të tjera janë më pak të 

rëndësishëm në ndotjen e Lumit Drin. 

Ndikimi i këtyre bizneseve në mjedis ushtrohet në disa nivele si në ajër, tokë, ujë, 

biodiversitet. Shkarkimet e ujërave teknologjikë dhe industriale, shkarkimet e ujërave të zeza, 

shkarkimet apo rrjedhjet e karburanteve, gazrave, vajrave të përdorur, shkarkimet e mbetjeve 

urbane dhe të ngurta, përdorimi i kimikateve dhe pesticideve në tokat bujqësore në afërsi të 

brigjeve të lumit ndikojnë në mënyrë të drejtëpërdrejtë në ndotjen e ujërave të Drinit, në 

florën dhe faunën ashtu si dhe në tokën përreth tij. Edhe sipas dokumentit të Bashkisë 

Shkodër të vitit 2015, “Mbi cilësinë e ujërave të Lumit Drin”, vërehet se disa parametra të 

ujit, rezultojnë të jenë më poshtë apo më lart normave të parashikuara me ligj. Veprimtaria 

ndotëse e këtyre bizneseve, ndonëse e mbikqyrur nga inspektoriatet dhe drejtoritë përkatëse, 

rezulton të jetë e pakontrollueshme tërësisht. Disa prej tyre janë biznese informale, të tjerë 

nuk janë ende të pajisur me leje mjedisore dhe në disa raste, strukturat inspektuese nuk 

disponojnë as resurset njerëzore, as logjistiken dhe as të gjithë mjetet dhe instrumentët 

përkatës për matjen e të gjithë shkarkimeve në ujë e në tokë, e çlirimeve në ajër apo dhe 

përdorimit/shfrytëzimit të burimeve ujore. 

Mbetjet urbane, përveç se në ujë dhe në tokë, shkaktojnë, po ashtu, ndotje në ajër ku 

vetëm nën efektin e agjentëve atmosferikë, ata çlirojnë substanca të dëmshme për shëndetin e 

komunitetit. Aq më tepër që këto mbetje bëhen shpesh subjekt i zjarrvënieve të qëllimshme 

për të ulur sasinë e mbetjeve në zonë, duke shtuar kështu, nivelin e çlirimit të lëndëve dhe 

gazrave toksikë në ajër. Kjo situatë vjen si pasojë e një menaxhimi jo të duhur të mbetjeve 

urbane dhe inerte nga ana e bashkive përkatëse për shkak të mungesës së burimeve financiare 

për një shtrirje më të gjërë dhe cilësore të këtij shërbimi publik. Gjithashtu, vështirësi 

financiare hasen nga këta institucione edhe për investime të tjera për rehabilitim të zonave 

tashmë hot spot. Nuk duhet menjanuar edhe përgjegjësia civile e komuniteteve përreth këtyre 

brigjeve të cilët tregojnë nivel të ulët ndërgjegjësimi për ndikimin që kanë mbetjet në lumin 

dhe basenin e Drinit, për rëndësinë e hedhjes së mbetjeve në vendet e posaçme dhe aq më pak 

për uljen e sasisë së mbetjeve të prodhuara.  

Bizneset në përgjithësi nuk janë me kapacitet të madh veprimtarie apo prodhimi por 

duke qënë mjaft të përqëndruara/të grupuara në zona të caktuara, në vetëvete ata mund të 



28 | P a g e  
 

krijojnë hot-spote ndotëse duke sjellë një ndikim akumulativ negativ në mjedis. Një rast i tillë 

rezulton ndërmjet Njësisë Administrative Bërdicë dhe Njësisë Administrative Bushat ku 

përgjatë brigjeve të Drinit, përreth 1,5 km gjatësi, operojnë 5 bar-restorante, 1 servis 

automjetesh dhe 3 biznese nxjerrje/përpunim inertesh ku 2 prej tyre janë me kapacitet të lartë.  

Meqënëse nuk rezultoi një diferencë e dukshme e sasisë së mbetjeve në periudhë të 

thatë dhe të lagësht, supozojmë se arsyeja e këtij “status quo” qëndron tek fakti se aktiviteti 

njerëzor dhe hedhja e mbetjeve pranë brigjeve të Lumit Drin dhe Kir janë kthyer në veprime 

të përditshme të komunitetit të zonës. Ndonëse reshjet rrisin nivelin e ujin dhe pastrojnë 

brigjet e lumejve nga mbetjet – të cilat më pas derdhen në Detin Adriatik – ato vazhdojnë të 

rezultojnë të ndotura me mbetje nga hedhja pa kriter dhe e vazhdueshme e tyre nga banorët 

përreth. 
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10. Konkluzione 

Ky hulumtim, përveç se ka mundësuar identifikimin e përgjithshëm të faktorët ndotës të 

Lumit Drin, ka ndihmuar po ashtu, në kuptimin e arsyeve që çojnë në këto pasoja: 

- Koordinatat gjeografike të pozicionit të bizneseve që figurojnë si veprimtari me 

ndikim në mjedis pranë ARM Shkodër nuk figurojnë të pasqyruara duke u bazuar në 

një gjeoportal dhe sistem koordinativ të unifikuar.  

- Institucionet të cilat kanë përgjegjësi për menaxhimin e Lumit Drin, nuk disponojnë të 

dhëna të plota për faktorët ndotës që ndikojnë në të; 

- Në zonat ku ndotja urbane rezulton shumë e lartë, shërbimi i grumbullimit të mbetjeve 

urbane nuk ushtrohet në mënyrën e duhur ose mungon krejtësisht; 

- Kushtet e përgjithshme të vend-qëndrimeve të komuniteteve Rom dhe Egjiptian ashtu 

si dhe pozicionimi i tyre buzë brigjeve të Lumit Drin dhe Kir, bëhen një shkak më 

shumë i ndotjes së këtyre lumenjve; 

- Bizneset e kategorisë së “bar-restoranteve” të cilat figurojnë si aktivitetet kryesore 

përgjatë Lumit Drin, nuk rezultojnë në listën e subjekteve me ndikim në mjedis pranë 

ARM Shkodër ndonëse një pjesë e konsiderueshme e tyre ndodhen ngjitur dhe mbi 

ujërat e Lumit Drin dhe nuk janë të lidhur me sistemin e kanalizimit të ujërave të zeza 

të bashkisë përkatëse. Në këto rrethana, ata nuk monitorohen nga asnjë institucion për 

ndotjen që shkaktojnë dhe veçanërisht për ndotjen akumulative të tyre. 

- Ndonëse ligji për menaxhimin e integruar të ujërave dhe, përkatësisht, neni 84 i tij 

thekson se veprimtaritë në brigje, në tokat, pronë private dhe shtetërore, përbri 

brigjeve të lumenjve...duhet, detyrimisht, të lejnë një sipërfaqe toke të lirë për 

përdorim publik, me gjerësi minimale nga 5 deri në 100 metra nga këto brigje, në 

terren konstatohet se një pjesë jo pak e rëndësishme e aktiviteteve nuk e respektojnë 

këtë nen. 

- Niveli i ndërgjegjësimit komunitar për rëndësinë e mbrojtjes së Lumit Drin është 

mjaft i dobët sidomos në ato zona ku popullsia ka një nivel të lartë varfërie dhe 

prioritet të tyre kanë mbijetesën.  

- Nuk rezulton të ketë një bashkërendim të punës dhe përgjegjësive ndërmjet 

institucioneve lokale-vendore-rajonale të cilat duhet të sigurojnë mirëmenaxhimin e 

Lumit Drin. Kjo do të thotë se nuk ekziston një marrëveshje për bashkëpunim 

funksional ndërmjet Bashkive Shkodër dhe Vau-Dejës me ISHMP Shkodër, ARM 

Shkodër, Agjencinë e Basenit Drin-Buna, Drejtorinë Rajonale të Bujqësisë lidhur me 

monitorimin, kontrollin dhe inspektimin e përbashkët të bizneseve në terren apo dhe 

në shkëmbimin e informacioneve që zotëron secili institucion për krijimin e një 

databaze të unifikuar të bizneseve operuese në territorin në fjalë.     
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11. Diskutime e rekomandime 

 

Bazuar në analizën dhe gjetjet e këtij raporti, janë propozuar disa rekomandime, disa të 

aplikueshme në afat-shkurtër dhe disa të tjera me vizion më afatgjatë.  

1. Forcimi i bashkëpunimit ndër-institucional për mirëmenaxhimin e Lumit Drin 

cilësohet një arritje e madhe drejt përmirësimit të situatës. Ky bashkëpunim mund 

të mbulojë mangësitë që secili institucion ka në nivel financiar, burimesh 

njerëzore dhe mjetesh operative për të ushtruar funksionet dhe fuqinë e tij 

institucionale. Në këtë drejtim, sygjerojmë që organizimi i takimeve periodike dhe 

krijimi i një grupi pune ndërinstitucional mund të jetë një mjet i dobishëm për 

arritjen e këtij bashkëpunimi. Për më tepër, kjo ndërthurje, mund të ndihmojë 

institucionet inspektuese në organizimin e një rrjeti monitorimi efikas të faktorëve 

ndotës të këtij lumi. Meqënëse ekziston një ngërç legjislativ për bashkëpunimin 

nderinstitucional për mirëmenaxhimin e Lumit Drin, sygjerojmë që politikbërësit, 

të konsiderojnë këtë nevojë dhe të plotësojnë kuadrin ligjor të menaxhimit të 

ujërave me VKM, rregullore, etj. Ndërkohë, vullneti i mirë nga secili institucion 

për mbrojtjen e këtij lumi mund të jetë një promotor për një ndryshim pozitiv të 

tij; 

2. Bashkia Shkodër dhe Bashkia Vau-Dejes, të ndërtojnë bazën e të dhënave për 

bizneset e vogla të cilat veprojnë nën kategorinë e lejes mjedisore të tipit C dhe të 

informojnë këto biznese lidhur me detyrimet dhe përgjegjësitë që lindin nga ligji; 

3. Investimet për rehabilitimin e zonave të ndotura “hot-spote” dhe për impiantin e 

trajtimit të ujërave të zeza të qytetit të Shkodrës janë prioritare. Këto investime 

duhet të shihen nga institucionet apo donatorët si investime strategjike jo vetëm 

për përmirësimin e gjendjes së mjedisit të Lumit Drin por edhe në ndihmë të 

rritjes ekonomike të zonës përmes zhvillimit të turizmit ekologjik; 

4. Shërbimi i menaxhimit të mbetjeve urbane të bashkisë duhet të përmirësohet duke 

ofruar një shtrirje më të gjërë territoriale, pajisje/kosha për grumbullimin e tyre 

dhe duke shtuar numrin e ditëve të ofrimit të këtij shërbimi, sidomos në këto zona 

të cilësuara në raport si hot-spote. Prioritet duhet ti jepet këtij shërbimi përmes një 

zëri të rëndësishëm në buxhetin e bashkisë. Ndërkohë, duhet të vazhdojë përpjekja 

e bashkive për gjetjen e financimeve apo bashkëfinancimeve qeveritare dhe/apo të 

huaja për projektet rehabilituese dhe investuese te zonave hot spot dhe të ujërave 

të zeza.  

5. Për bizneset dhe banesat që ndodhen përgjatë Lumit Drin rekomandojmë të 

realizohet një plan veprimi për lidhjen e tyre me sistemin e kanalizimit të ujërave 

të zeza të bashkisë përkatëse duke përfshirë në plan edhe një rritje të mundshme të 

popullsisë dhe bizneseve në zonë.  

6. Në lidhje me koordinatat gjeografike të bizneseve që aplikojnë për leje mjedisore, 

sygjerojmë që institucioni përkatës të përcaktojë të detyrueshme pasqyrimin e 

koordinatave të biznesit sipas një sistemi të vetëm dhe zyrtar referimi në mënyrë 

që edhe monitorimi në terren të jetë më i thjeshtë, më evident dhe më efikas.  

7. Presionin më të lartë ndotës, Lumi Drin e ka në krahun e majtë të rrjedhës së tij. 

Prandaj sygjerojmë që kërkesat për leje ndërtimi dhe veprimtarie në këtë krah të 
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bregut të shqyrtohen në bazë të nivelit të trysnisë akumulative ndotëse në zonën 

ku biznesi kërkon të operojë.  

8. Sa i përket ndërgjegjësimit komunitar për rëndësinë dhe mbrojtjen e Lumit Drin, 

ngelet ende punë të bërë. Aktivitete edukuese dhe sensibilizuese si nga 

institucionet mjedisore dhe arsimore ashtu dhe nga organizatat e shoqërisë civile 

duhen të jenë të vazhdueshme, të prekin një numër sa më të lartë njerëzish dhe 

target-grupe sa më të larmishme.    

9. Për komunitetet Romë dhe Egjiptianë që jetojnë buzë brigjeve të lumenjve Drin 

dhe Kir sygjerojmë t’u përcaktohen zona të tjera qëndrimi me kushte më të 

përshtatshme jetike por edhe ku mundësia për të ndikuar negativisht në mjedis të 

jetë më e ulët. Gjithashtu, rekomandojmë që të përcaktohen monitorime/kontrolle 

periodike dhe të vazhdueshme nga ana e institucioneve përgjegjëse në mënyrë që 

të rritet presioni për zbutjen e fenomenit të ndotjes që ata shkaktojnë.    

10. Për të zbatuar nenin 30, pika 1 të ligjit nr. 111 “për menaxhimin e integruar të 

ujërave” Agjencia e Basenit Drin Buna, në bashkëpunim me Agjencinë Rajonale 

Mjedisore, duhet të përgatisin programe efikase për parandalimin dhe shmangien 

e ndotjes së burimeve ujore nën juridiksionin e tyre, nga shkarkimet e lëngëta. 

11. Iniciativa për ndërgjegjësim të bizneseve për reduktimin e impaktit të tyre në 

mjedis mund të ndërmerren përmes sesioneve informuese. Megjithatë, supozojmë 

se përforcimi i zbatimit të parimit “ndotësi paguan” dhe vendosja e sanksioneve 

në rast shkelje ligjore janë mjete më efikasë për sensibilizimin e tyre.  

 

Ky raport është një hap i parë identifikimi dhe pasqyrimi i situatës në zonën e 

studimit. Rekomandimet tona shkojnë në thellimin e studimit të faktorëve ndotës, shtrirjen 

më të gjërë gjeografike të studimit ashtu si dhe në përditësimin e vazhdueshëm të të dhënave 

mbi këto faktorë në Lumin Drin.   

Disa nga këto rekomandime mund të jenë të përshtatshme dhe të merren në 

konsideratë për të gjithë basenin Drin-Buna meqënëse karakteristikat dhe problematikat që 

mbart janë të ngjashme.  
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