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1 Hyrje 

1.1 Projekti dhe dokumenti aktual  

 

Në vitin 2017, Qeveria e Shqipërisë mori një grant1për “përgatitjen e studimit të fizibilitetit, për 

projektin paraprak dhe VNM për furnizimin me ujë dhe sistemet e ujërave të zeza dhe 
përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në fshatrat Shirokë dhe Zogaj në Bashkinë Shkodër”. Ky 

projekt (më tutje në dokument "Projekti") do të kontribuojë në zhvillimin lokal dhe rajonal. Ky 

projekt ështe në përputhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim të Qëndrueshëm2, Planin 

Territorial të Zhvillimit Kombëtar3, Planin e Përgjithshëm të Zhvillimit Lokal (GLDP) për Bashkinë 

Shkodër4, si dhe Planin e Menaxhimit për Zonën e Mbrojtur Mjedisore të Liqenit të Shkodrës5. 

Promovuesi është Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MEF), ndërsa përfituesi përfundimtar 

është Bashkia e Shkodrës, në territorin e së cilës shtrihet zona e projektit. Agjencia për zbatim 

është Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), një agjenci publike e specializuar për ndërhyrje të 

ngjashme. Institucioni kryesor financiar ndërkombëtar (IFI) është Banka Evropiane për Rindërtim 

dhe Zhvillim (EBRD). Studimi i Fizibilitetit (FS) dhe Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNM) 

janë përgatitur nga konsorciumi SUEZ - IPF6 (më tutje në këtë dokument "Konsulent"). 

Termi i Referencave të Projektit (ToR)6 kërkon që paketa VNM të përfshijë sa vijon:  

• Raportin e VNM-së sipas kërkesave kombëtare dhe EBRD - ky dokument; 

• Përmbledhjen jo-teknike (NTS) - nëse kërkohet; 

• Planin e veprimit mjedisor dhe social (ESAP); dhe 

• Planin e Angazhimit të Palëve të Interesuara (SEP) 

Shënim 

VNM sipas terminologjisë mjedisore shqiptare dhe BE përfshin gjithashtu çështjet sociale. 

Kështu, termi VNM sipas legjislacionit shqiptar dhe BE duhet të kuptohet si identik me termin 

VNM të përdorur nga EBRD dhe terminologjia mjedisore e IFI-ve të tjera. 

Në muajin mars të vitit 2019, Konsulenti përgatiti një raport të Skriningut të VNM-së, bazuar në 

të cilin Agjencia Kombëtare e Mjedisit (NEA) vendosi (vendimi zyrtar i skriningut i dhënë në 26 

Mars 2019 - shih Shtojcën 11.1.1 në fund të këtij dokumenti) që ky Projekt të paraqitet në 

Studimin preliminar të VNM-së7. 

                                                           

1Zona e Liqenit të Shkodrës, fshatrat Shirokë dhe Zogaj, Ujësjellësi dhe Sistemet e Kanalizimeve dhe Përmirësimi i 

Menaxhimit të Mbetjeve: Studimi i Fizibilitetit dhe ESIA i Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF) 

Aplikimi për Grant WB17-ALB-ENV-02. 

2https://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/06/NSDI_2014-2020_version_JUne-2013.pdf 

3http://planifikimi.gov.al/index.php?id=ppk_shqiperia&L=2 

4http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/plani_zhvillimit_territorit_compressed_1079.pdf 

5https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/Shkoder_managing_plan_en_final.pdf 

6Seksioni 8.4: Kërkesat e raportimit 

7AKM konfirmoi klasifikimin e projektit në Shtojcën II të Ligjit 10440/2011 “Për EIA”. Opinioni zyrtar i AKM-së, i kërkuar 

përmes ADF, i lëshuar me letër prot. Nr. 1425/1, datë 26.03.2019 ku thuhet se projekti i nënshtrohet një studimi të 

"Vlerësimit Paraprak të Ndikimit në Mjedis". 

https://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/06/NSDI_2014-2020_version_JUne-2013.pdf
http://planifikimi.gov.al/index.php?id=ppk_shqiperia&L=2
http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/plani_zhvillimit_territorit_compressed_1079.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/shkodra_managing_plan_en_final.pdf
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Më 21 Mars 2019 EBRD ra dakord që Projekti të paraqitet për një Vlerësim paraprak të ndikimit 

në mjedis (shih Shtojcën 11.1.2 në fund të këtij dokumenti), siç ishte rënë dakord gjatë takimit 

të Konsulentit me NEA (takimi u mbajt më datën 27 Sshkurt 2029 - shih SEP). 

Tabela 1-1 below tregon dokumentet që do të përfshihen në paketën e studimit të VNM-së, siç 

kërkohet nga ToR të miratuar nga EBRD dhe rregulloret kombëtare. Siç tregohet më poshtë, midis 

kërkesave të ToR të miratuara nga EBRD dhe të rregulloreve kombëtare, Konsulenti ka zbatuar 

ato që ishin më strikte.  

Tabela 1-1_Dokumentet që do të përfshihen në paketën e studimit të VNM-së 

Nr Dokumenti ToR miratuar 
nga EBRD 

Kërkesat 
kombëtare 
për VNM8 

Përfshirë në 
paketën (P) 
VNM 

1 Vlerësimi paraprak i ndikimit në mjedis - VNM 

(terminologjia kombëtare e mjedisit) 

po po po 

2 Përmbledhje jo-teknike -NTS po jo po 

3 Plani i Angazhimit të Palëve të Interesit - SEP po jo po 

4 Plani i veprimit mjedisor dhe social - ESAP po jo po 

 

Rregulloret shqiptare të VNM nuk kërkojnë përgatitjen e ndonjë NTS kur një projekt duhet të 

paraqitet në një VNM Preliminare9. Sidoqoftë, NTS është përgatitur dhe dorëzuar siç kërkohet në 

Kushtet e Referencës. 

Përveç kësaj, ToR kërkon përgatitjen e dokumenteve të mëposhtme: 

• Rezultati 3.6 Rezultatet e Analizës së Mangësive dhe Raporti i Vlerësimit të 

Biodiversitetit, 

• Rezultati 3.7 Raporti i Vlerësimit të Biodiversitetit - përfshirë Hartësimin e Habitatit. 

Konsulenti gjithashtu ka përgatitur një Raport të Vlerësimit të ndikimit social për të kompletuar 

kuptimin e raportit VNM. 

Dokumenti aktual përbën Raportin e Auditimit dhe Vlerësimit Mjedisor dhe Social (titulli sipas 
ToR) ose Raporti Preliminar i Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social (sipas vendimit të 
skriningut të NEA – titulli që respekton legjislacionin shqiptar), si pjesë e paketës studimore të 
VNM-së për Projektin . 

Shënim 

Më poshtë do të përdorim termin VNM, megjithëse terminologjia mjedisore shqiptare përdor 

termin PVNM (Vlerësimi Paraprak i Ndikimit në Mjedis). 

1.2 Historiku i projektit 

Zona e ndërhyrjes është e vendosur brenda territoreve të vendbanimit Liria, fshatrat Shirokë dhe 

Zogaj, në jug-perëndim të bregut të Liqenit të Shkodres (shih Figura 1.1 below) 

Rrethinat e zonës së synuar ofrojnë një gamë të gjerë të trashëgimisë natyrore dhe kulturore dhe 

potencialit eko-turistik. Në ditët e sotme aktivitetet kryesore janë peshkimi, turizmi ditor, 

                                                           

8VKM 686/2015 ndryshuar nga VKM 714/2019 

9EIA sipas terminologjisë mjedisore shqiptare dhe BE do të thotë EIAS sipas terminologjisë mjedisore të EBRD. 
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shërbimet (kryesisht bare dhe restorante), dhe disa ferma bujqësore dhe blegtorale. Sidoqoftë, 

shumica e burimeve lokale mbeten ende të pashfrytëzuara dhe zona po përballet me kërcënime 

të ndryshme, të cilat vijnë nga praktikat e kaluara dhe aktuale të zhvillimit urban të pakontrolluar, 
ndotjes së ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore, rritjes së papunësisë, lëvizjes së popullsisë 

lokale drejt qyteteve të mëdha dhe/ose jashtë vendit, etj. 

Për maksimizimin e potencialit të Liqenit të Shkodrës dhe zonës përreth tij, nevojitet një 

asistencë teknike për përgatitjen e projekteve të integruara të investimeve që do të mundësonin 

një zhvillim të qëndrueshëm në një mënyrë miqësore me mjedisin. Qëllimi është ringjallja e 

ekonomisë lokale, traditave, trashëgimisë natyrore dhe kulturore, përmes restaurimit dhe 

përmirësimit të pasurive mjedisore. 

Qeveria e Shqipërisë (GoA), së bashku me donatorët e tjerë ka investuar në disa përmirësime të 

infrastrukturës në zonën e synuar, siç janë ndërtimi i rrugës lokale nga Ura e Bunës në fshatin 

Shirokë, shtigjet e biçikletave dhe qasja deri tek pikat panoramike. Këto ndërhyrje u 

bashkëfinancuan nga EBRD, BEI dhe BE gjatë periudhës 2010-2011. 

 

Figura 1.1_Vendbanimet që përfitojnë nga projekti dhe zona e gjerë e Projektit (nxjerrë nga Google Earth) 

Duke marrë parasysh potencialin e lartë për zhvillimin e turizmit në zonë, një grant i 

bashkëfinancuar nga Qeveria e Shqipërisë dhe Bashkia e Shkodrës dhe implementuar nga Fondi 

Shqiptar i Zhvillimit është zotuar për përgatitjen e projekteve të hollësishme për një pjesë të 

investimeve të nevojshme. Këto projekte në vazhdim mbulojnë kryesisht sheshin e fshatit 
Shirokë, parkingjet, zhvillimin e një qendre për vizitorët dhe infrastrukturën përkatëse, duke 

lënë shumë ndërhyrje të tjera të nevojshme për investime por pa mjete të disponueshme 

financiare. 

Përveç kësaj, një koncept për planin strategjik të Liqenit të Shkodrës është zhvilluar nga FSHZH, 

duke përcaktuar mundësitë për ndërhyrje që mund të sjellin këtë potencial jo vetëm për t'i 

shërbyer komuniteteve që jetojnë pranë liqenit, por edhe për rajonin ndërkufitar në tërësi. 

Koncepti për planin strategjik të Liqenit të Shkodrës bazohet në katër akse kryesore që e 

artikulojnë programin e disa ndërhyrjeve në të gjithë zonën: Mjedisi - Rekreacioni - Kultura - 

Turizmi. 

Veprimi i propozuar do të bazohet në nismat ekzistuese dhe synon të finalizojë një qasje të 
integruar të zhvillimit të qëndrueshëm për bregun perëndimor të Liqenit të Shkodrës, duke u 

përqëndruar në promovimin e aseteve mjedisore të zonës me potencialin që do të shtrihet në 

të ardhmen përgjatë bregdetit, në anën malazeze të kufirit. 
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Shiroka dhe Zogej, keto dy qendra banimi, jane tashme pjese e qytetit te Shkodres, ndodhen ne 

pjesen verilindore te qytetit te Shkodres,ne bregun e liqenit te Shkodres, ne nje distance 5 km 

dhe 10 km larg respektivisht. 

 

Rruga Shiroke-Zogej, qe do te ndertohet eshte vazhdim i rruges turistike Ura e Bunes-
Shiroke, dhe vendoset ne trupin e malit te Taraboshit nder funksionet e rendesishme 
te saj, pervec si nevoje per te jetuar banoret e zones, eshte mundesia komode e 
shijimit te resurseve klimaterike te ajrit dhe ujit,dhe atyre turistike te zones,dhe ne 
nje lidhja nderkufitare me Malin e Zi(me krahinen e Krajes).levizja drejt ketyre 
dukurive,e ka bere te domosdoshme nderhyrjen per ndertimin e kesaj rruge 

Rruga qe do te ndertohet ka nje gjatesi prej rreth 6448 ml 

 

 GJENDJA AKTUALE 

Rruga ekzistuese deri ne prograsivin 5+300,eshte nje rruge e asfaltuar por e demtuar,ndersa 

pjesa deri tek ish-posta kufitare,eshte nje rruge rurale,pa shtresa rrugore,e ngushte deri 3.0 
m,ndersa nga ish-posta kufitare deri ne kufirin shteteror,do te hapet trase e re , me parametrat 

e thene me siper,eshte nje rruge me trase me gjeresi 4-6.5 m, e hapur , me 3-3.4 m gjeresi asfalti 

,qe ne shume vende ka humbur gjeresine e nevojshme. Ne kete aks ,me gjatesi rreth 6.5 km, 

jane te ndertuara disa vepra arti (tombino dhe box)), por sigurisht qe ndihet nevoja e shtimit 

dhe rikonstruksionit te tombinove ekzistuese, per te siguruar dhe rritur kapacitetin percjelles te 

tyre 

Nisur nga karakteristikat e objektit te dhena nga detyra e projektimit, si dhe nga gjendja faktike 

e tij, jane bere keto zgjidhje teknike: 

 

 RRUGA 

Duke pare gjendjen e rruges (gjurmes ), si dhe trasene me te pershtatshme per ndertimin e 

rruges,mbas rilevimit te zones,u arrit ne keto konkluzione: 

 

Eshte menduar qe: 

 

 

Qellimi i inspektimit vizual ishte te vleresonte kushtet e pergjithshme te rruges ekzistuese me 

qellim percaktimin e kategorise se rruges se propozuar, permiresimin e kushteve te trafikut dhe 

rritjen e sigurise dhe te komoditetit te perdoruesve te rruges.  

Gupi I projektimit e ka marrë në konsideratë projektin që Bashkia Shkodër kishte pergatitur në 

vitin 2014 nepermjet studios Construksion RGJ Shpk  

Gupi I projektimit ka organizuar disa vizita ne terren per te vleresuar gjendjen e rruges ekzistuese 

dhe gjurmes se re te propozuar.  

Gjatesia e rruges eshte sipas projektit të vitit 2014 është rreth 6408.2 m, kurse gjeresia e trupit 

te rruges ekzistuese varion nga 5.5 meter ne 3.5 m, segmenti që është përfshirë në këtë projekt 

. Gjatesia e rruges eshte sipas projektit të vitit 2021 është 6448 m (obsioni me bay-pass mbi 

fshatin Zogaj).Rruga ekzistuese kalon në zonë te banuar në pjesën e fillimit, po themi kilometri i 

parë. Pjerresia gjatesore nga pika e fillimit shënon këto shifra : 2.5 % ; 0.8% ;4.4 % ; 0.1% ;0.6% ; 

1 % ; 2.1 % ; 1.3 % ; 3.9 % ; 2.9 % etj. Nderhyrjet ne kete objekt do i pershtaten gjurmes ekzistuese 
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dhe do te tentohet mos te kemi zgjerim për të bërë shpronesim për shkak të ketij investimi. Aksi 

i ri sipas të cilit rrugës i bëhët një përmirësim cilësor është trasuar në pjesët e banuara me shumë 

kujdes sa i takon problemit të shpronësimit 

Rruga ekzistuese është gjykuar se ka nevojë për të nderhyrë për ta bërë me fleksibël dhe më të 

përdorshme , me funksionale për banorët dhe për vizitorët vendas dhe të huaj .  

 Veprat e artit . Kjo rubrikë është trajtuar nepërmjet albumit të vizatimeve për tombinot , 

pusetën e hyrjes dhe detajet e mureve në dalje. Sipas profilit terthor tip 1 rruga ka tashmë një 

gjerësi më të madhe se projekti i meparshëm.Gjerësia e rrugës sipas profilit nr.1 të projektit të 

mepërshëm ishte neto 865 cm , pa përfshirë pjesën skarpatë(të pjerrët ) të kanalit, bankinën 

nga ana e malit dhe gjerësinë e murit nga trotuari. o Sinjalistika rrugore mungon plotesisht duke 

shtuar rrezikun per aksidente. 

Per realizimin e projektit(e investimit te parashikuar) është punuar për të evidentuar ne nivel 

maksimal te mundshem që të mos bëhen shumë shpronesime ne dy ane te rruges. Por realizimi 
I parametrave gjeometrik të rrugës së projektuar në disa segmente në kilometrin e parë .Për 

pjesën tjetër në fshatin Zogaj gjatë diskutimit të projektit të ri-shikuar variant pas varianti dhe 

kohë pas kohë është rënë dakort të bëhët bay-pass që kalon mbi Zogaj. Ky bay pass , pasi u ra 

dakort për ta përfshirë në projektin perfundimtar do të anash kaloje rrugën ekzistuese që kalon 

nëpër Zogaj për një gjatësi L=1480.Pika ku bay pass fillon të trasohet është progresivi 4 

km+220metra , dhe lidhet tek progresivi 5km +700 metra. Për të evidentuar këtë është 

përgatitur grafikisht një ALBUM me vizatime I emertuar : “ Muret Ekzistuese, paraqitja në 
planimetri dhe prerje në raport me asfaltin ekzistues dhe po ashtu nevoja e zgjerimit sipas 

prerjes terthore tip të këtij projekti. 

 

Konfiguracioni i rruges do te jete ai i paraqitur ne planimetri 
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Zgjidhja Altimetrike. 
 

 

Meqenëse nderhyrjet ne objekte eshte totale, është synuar që niveleta e tyre të jetë sa me 

pranë asaj ideale, por duke respektuar edhe kuotat e hyrjeve te objekteve ekzistuese. Gjithashtu 

eshte bere rakordimi ne kuote me rruget ekzistuese.Pjerresia gjatesore e rruges shkon deri ne 

igj=10% 

 

 

 

 

Profili Gjatësor 
 

 

Profili gjatësor perfaqëson prerjen e rrugës apo shesheve sipas aksit të saj në 

drejtimin vertikal. 
 

Profili gjatësor është hartuar në shkallë Horizontale 1:1000 dhe shkalle Vertikale 1:100. 

 

 

Në të janë paraqitur: 

 

 Vija e Terrenit – Ngjyrë e kuqe 
 

 Vija e Projektit – Ngjyrë e gjelber 

 Disnivelet e Vijes së Projektit 

 Disnivelet e Vijës së Gërmimit 

 Numri i Piketës (Seksionit) 

 Kuota e Terrenit 
 

 Kuota e Projektit 

 Kuota e Gërmimit 

 Distancat Pjesore 

 Distancat Progresive 

 Kryqëzimet 

 Pjerrësite e Niveletës 
 

 Kilometrazhi 

 

Profilat Tërthorë 
 

 

Profilat tërthore përfaqësojnë prerje të rrugës tërthor me aksin e saj në drejtimin vertikal. 

Profilat tërthorë janë hartuar në shkallë 1:100 (e 

 

njëjtë për dy drejtimet Vertikal dhe Horizontal) 

Në profilat Tërthorë janë paraqitur: 
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 Numri i Profilit 
 

 Distanca Progresiv 

 Sipërfaqja në Mbushje dhe Gërmim 

 Vija e Terrenit – Ngjyrë e gjelber 

 Vija e Projektit – Ngjyrë e Kuqe 
 

 Vija e Gërmimit – 

 Disnivelet e Vijës së Projektit 

 Disnivelet e Vijës se Gërmimit 
 

 Numri i Piketës (Seksionit) 

 Kuotat e Terrenit 

 Kuotat e Projektit 

 Kuotat e Gërmimit 
 

 Distastancat pjesore nga Aksi 
 

 Distancat e përgjithshme nga Aksi. 

 

Profilat Tip dhe Detajet 
 

 

Në Profilat Tip, janë paraqitur në mënyrë të detajuar: 

 Shtresat Rrugore 

 

 Dimensionet e tyre 
 

 Vendosja e tyre 

 Distancat 

 Zona ku aplikohet Profili Tip 
 

 Pozicioni i rrjeteve te tjera inxhinierikë. 

 

 

Zgjidhja Sociale. 
 

 

Duke patur parasysh që rruga kalon në një zonë pothuajse të ezauruar nga ana urbane, 

është patur parasysh ruajtja e nivelit ekzistues të rrugës, duke mos sjellë diferenca kuote në 

lidhje me hyrjet e objekteve apo rezidencave. 

 

 

 

 

Llogaritja e Shtresave të Rrugës 

 

Nisur nga eksperince ne projektimin e rrugeve, studimi i trafikut te zones dhe 
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prespektiven e zhvillimit, studimi gjeologjik, vleresimi i gjendjes aktuale, rezulton se ne keto 

pjese te rrjetit rrugor, jane te destinuara kryesisht per mjete te tonazhit te lehte dhe te mesem. 

 

Rruget kryesore , perderisa kane mungese te nenshtresave rrugore do te germohet 

teresisht ne forme kasonete. Kete e perforcon akoma me teper edhe fakti qe ne trup te rruges 

do kryhen nje sere germimesh per rrjetet inxhinierike, pra trupi aktual do demtohet akoma me 

teper. 

 

 

Llogaritja e shtresave rrugore per segmentet rrugore me kasonete te plote (rast 

i pergjithshem) 

 

Te dhenat: 

 

1. Nk =2, nr i korsive te levizjes (pranojme rruge me dy sense levizjeje) 
 

2. Na=220 automjete/dite per te dy drejtimet gjate vitit te pare te ndertimit 
 

3. R =7.5% rritja vjetore e nr. te automjeteve 
 

4. V =15 vjet, periudha e shfrytezimit 

 

5. F =2.5 , faktori i shkaterrimit per aksin standart , marre ne konsiderate per mjetet komerciale 
 

6. CBR = 5% per nenshtresat e bazamentit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llogaritjet : 

 

 

1. Do pranojme qe faktori i shperndarjes se automjeteve m = 0.75 i cili merret 

sipas tabeles se meposhtme: 

 

Koeficienti i 
Rruge me 

nje 

Rruge 

me 

Rruge 

me 

Rruge 

me shperndarjes se 
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automjeteve 

korsi dy korsi 

tre 

korsi 

kater 

korsi 

    

 Nk =1 Nk =2 Nk =3 Nk =4 

m 1.00 0.75 0.55 0.40 

 

2. Trafiku llogarites do llogaritet me zevendesimin e parametrave te mesiperm ne 

shprehjen e meposhtme: 

 

 = 3.220.000 = 3.22 msa 

 

 

3. Trashesia totale e paketes se shtresave per CBR 5% dhe trafiku llogarites 3.22msa nga 

grafiket perkates te paraqitur meposhte merret: 

 

 

 

Paketa e plote e shtresave do kete nje spesor Stot > 530 mm 

 

 

4. Perberja dhe trashesia e seciles shtrese do merret nga interpolimi i grafikeve perkates 

nga “Pavement Design Catalogue 2001” 

 

5. Me poshte eshte paraqitur paketa e shtresave bazuar mbi llogaritjet e mesiperme. Jane 

bere gjithashtu edhe krahasimet me ato qe jepen ne “Catalogo Italiano delle 
Pavimentazioni Stradali” , te cilat rezultojne pothuajse te njejta. 
 
 
 



Raporti paraprak i VNM 
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Shtresat Rrugore 

 

Shtresat Rrugore per rastin kur nderhyet me pakete te plote, të dala nga llogaritja , do 

të jenë: 

 

Per rruget kryesore te bllokut: 

 

Asfaltobeton - 4cm 

Binder - 5 cm 

Stabilizant - 10 cm 

Çakëll guroreje - 20 cm 

Shënim: shtresa e poshtme e cakellit shërben dhe për profilim. 

 

Shtresat e Trotuarit 
 

Shtresat e trotuarit do të jenë: 

Asfaltobeton me ngjyre -3 cm 

Shtresë stabilizant -10 cm 

Shtresë zhavorri - 20cm 

Mbishtresa e trotuarit do te jete asfaltobeton me ngjyre 3 cm.Nenshtresat do te jene si 

te rruges,cakell gurore dhe per nivelim 20 cm,stabilizant 10 cm. Në fillimet dhe fundet 

e çdo segmenti, si dhe në vendet e kalimit te këmbësoreve në rrugë, trotuari do të 

ndërtohet i ulur, për të bërë të mundur, lëvizjen lirshëm për njerëzit me aftësi të 

kufizuar, karrocave të fëmijeve etj. 

 

 Në të dy rastet, si në trupin e rrugës ashtu dhe në trotuare kasoneta pas gërmimit 

duhet detyrimisht të cilindrohet. Nëse gjatë gërmimit në 

 

ndonjë pjesë nuk arrihet heqja plotësisht e shtresës së sipërme, (vërehet ndryshimi i 

formacionit), në atë pjesë të vashdojë gërmimi, dhe të mbushet me zhavorr. Gjithashtu 

germimi do vazhdoje edhe nese ne trup te rruges gjendet ndonjë kanal apo gropë 

septike e vjetër. 
 

Gjatë realizimit të shtresave, detyrimisht të respektohet cilësia e materialeve dhe 

kërkesat për kompaktësim, në përputhje me specifikimet teknike. 

 

 

Bordurat dhe Kunetat 
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Trupi i rrugës (pjesa kaluese) do të kufizohet me bordurë Betoni Parafabrikat M-250 me 

përmasa 15x25cm të fiksuara me beton M-100. Bordura e rrugës do të vendoset mbi 

shtresat bazë të rrugës. (pasi mbi të në shumë raste takojnë apo ngjiten gomat e 

mjeteve. 

 

Kunetat do të jenë e shtruar me Beton M-250 me gjeresi 50cm. Ato do vendosen paralel 

me rrugën. Kuneta do te kete trashësi mesatare 14cm. 
 

 

(me ketë realizohet pjerrësia tërthore e kunetës. 

Ne trotuare, prane kryqezimeve, ne vendet e kalimit te kembesoreve jane parashikuar 

dhe rampat per kalimin njerezve me aftesi te kufizuar. 

 

Plan-Organizimi i Punimeve te Ndertimit 

 

Para fillimit te punimeve, nga ana e kontraktorit do te paraqitet tek supervizori 

i objektit Plan-Organizimi per kantierin ne fjale. Ne kete faze nuk eshte paraqitur Plan-

Organizimi, pasi dokumenti ne fjale ndryshon nga disponibiliteti i shoqerise ndertimore 

(kontraktorit) ne lidhje me makinerite, fuqine puntore, teknologjite ndertimore, etj.. 
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1.3 Qëllimi dhe Objektivat e Projektit 

1.3.1 Qëllimi 

Qëllimi i Projektit është të rivendosë, përmirësojë dhe promovojë infrastrukturën dhe shërbimet 

që inkurajojnë përdorimin e ofertave të turizmit miqësor me mjedisin dhe aseteve të 

shfrytëzuara në zonën e synuar. 

1.3.2 Objektivat  

Objektivi i përgjithshëm i Projektit është të përmirësojë furnizimin ekzistues komunal me ujë, 

sistemet e kanalizimeve dhe menaxhimin e mbetjeve të ngurta në fshatrat Shirokë dhe Zogaj dhe 

vendbanimin Rom që ndodhet pranë Liqenit të Shkodrës, përmes Asistencës Teknike, duke 

përgatitur dokumentacionin relevant teknik mbështetës për të përgatitur veprimin për investim 

financues. 

Objektivat specifike të Projektit janë këto: 

• Rezultati 1: Studimi i Fizibilitetit i përfunduar në përputhje me kërkesat kombëtare dhe 

të EBRD-it që përfshin një vlerësim teknik, financiar dhe ekonomik në lidhje me 

furnizimin me ujë, kanalizimet dhe menaxhimin e mbetjeve.  

• Rezultati 2: Studimi Preliminar i Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor Social (VNM) i 

kompletuar në përputhje me kërkesat kombëtare, të BE-së dhe të EBRD-it, bazuar në 

studimin e fizibilitetit dhe projektet paraprake për furnizimin me ujë, kanalizimet, 

trajtimin/rregullimin e ujërave të zeza dhe investimet e menaxhimit të mbetjeve. 

• Rezultati 3: Projektimet paraprake, të përfunduara në përputhje me kërkesat 

kombëtare, për furnizimin me ujë, kanalizimet, trajtimin/rregullimin e ujërave të zeza 

dhe menaxhimin e mbetjeve të ngurta, përfshirë kërkesat për mbledhjen e të dhënave 

dhe para-projektimit, siç janë sondazhet për sit, parametrat e cilësisë dhe sasisë, etj.  

1.4 Qëllimi i këtij dokumenti  

Ky dokument është pjesë e paketës së rezultateve të VNM-së për Projektin.  
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Qëllimi kryesor i kësaj VNM është të vlerësojë ndikimet e mundshme të rëndësishme të 

pafavorshme të një projekti përpara se projekti të miratohet. Kudo që është e nevojshme VNM 

mund të ndikojë në hartimin e projektit për të përgatitur atë që mund të jetë më miqësor ndaj 
mjedisit. Përveç kësaj, VNM merr parasysh shqetësimet e palëve të interesuara në procedurat e 

vendimmarrjes mjedisore gjatë gjithë ciklit jetësor të projektit. 

VNM mbi projektin e propozuar ka ndikuar në hartimin konceptual. Gjatë përgatitjes së Studimit 

të fizibilitetit, cilësia e ujit të burimeve lokale në Shirokë dhe lagjen Liria u vlerësua e 

papërshtatshme për qëllime të konsumimit. Rrjedhimisht, Konsulenti ka sugjeruar një burim të 

ri uji (sistemi ujor i Shkodrës), për çfarë janë pajtuar të dyjat, edhe ADF dhe Bashkia e Shkodrës. 

Përveç kësaj, kalimet në zonat e pasura me vlera të biodiversitetit janë shmangur. Opsionet e 

zgjedhura në Studimin e fizibilitetit dhe të dizajnuara në mënyrë të njëpasnjëshme sigurojnë që 

furnizimi me ujë dhe tubacionet e transmetimit të ujërave të zeza të jenë të vendosura përgjatë 

rrugës ekzistuese, duke shmangur kështu ndikimet në zonat/habitatet me interes për ruajtjen. 

Në funksion të gjetjeve të këtij dokumenti, kreditori(-ët) i/e ardhshëm do të vendosin për 

mundësinë e financimit të projektit. IFI, përfshirë edhe EBRD10 financojnë vetëm projektet që 

përputhen me standardet e tyre mjedisore dhe sociale. 

Më konkretisht, ky dokument synon gjithashtu edhe pikat në vijim: 

• Të theksojë tiparet kryesore mjedisore dhe sociale të zonës së projektit dhe ndikimet kryesore 

të mundshme të projektit dhe masat e parashikuara të mbrojtjes/zbutjes; 

• Të krahasojë opsionet/alternativat e konsideruara eventuale të Projektit për të shmangur ato 

që nuk janë të realizueshme nga pikëpamja mjedisore dhe sociale; 

• Të identifikojë zonat e ndjeshme të mjedisit dhe palët kryesore të interesuara të prekura që 

duhet të konsultohen për opsionet/alternativat e projektit të konsideruar, për të ndikuar në 

hartimin e projektit dhe për të bërë korrigjimet ose përmirësimet e nevojshme para hartimit 

të detajuar dhe miratimit të projektit; 

• Të kërkojë miratimet dhe mendimet e publikut dhe autoriteteve të tjera kombëtare dhe 

lokale (autoritetet lokale, institucionet që i mbulojnë zonat e mbrojtura, trashëgiminë 

kulturore, burimet ujore, tokën bujqësore, pyjet, transportin, shërbimet, etj, çështjet) dhe të 

kreditorit të mundshëm për opsionet/alternativat e Projektit të konsideruar dhe masat e 

parashikuara zbutëse. 

1.5 Struktura e raportit VNM 

1.5.1 Struktura e këtij raporti VNM 

Ky dokument është strukturuar si më poshtë: 

• Kapitulli 1: Hyrje. Ky kapitull paraqet raportet midis projektit të propozuar dhe VNM; 

sfondin e projektit; qëllimin dhe objektivat e Projektit; palët kryesore të interesit; dhe 

qëllimin e VNM-s. 

• Kapitulli 2: Projekti. Ky kapitull përshkruan projektin e propozuar, përfshirë zonën e 
Projektit; situatën ekzistuese në lidhje me çështjet që lidhen me veprimin e propozuar; 

raportet midis Projektit dhe VNM; elementet e Projektit (përbërësit, aktivitetet, kërkesat 

e përdorimit të tokës); dhe opsionet/alternativat e Projektit të konsideruar. 

                                                           

10 https://www.ebrd.com/en- ambiental-and-social-policy.html 
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• Kapitulli 3: Kuadri rregullator. Ky kapitull merret me kornizën rregullatore në lidhje me 

projektin e propozuar, përfshirë procesin e studimit të VNM; konsultimet e kërkuara; 
rregulloret/standardet përkatëse (blerja e tokës, etj.); dhe rregulloret/standardet e 

kërkuara për përmbajtjen dhe metodologjinë e PVNM-s për veprimin e propozuar. 

• Kapitulli 4: Metodologjia e vlerësimit të ndikimeve. Ky kapitull përfshin një qasje të 

përgjithshme për vlerësimin e ndikimeve; metodologjinë e vlerësimit të ndikimeve; 

metodologjinë e miratuar për krahasimin e opsioneve/alternativave të Projektit të 

konsideruar; dhe qasjen e miratuar ndaj përmbajtjes së VNM. 

• Kapitulli 5: Informacioni bazë. Ky kapitull përshkruan informacionin bazë në lidhje me 

mjedisin fizik, biologjik dhe atë të krijuar nga njeriu. 

• Kapitulli 6: Krahasimi i opsioneve/alternativave. Alternativat/opsionet e konsideruara 

krahasohen në përputhje me metodologjinë e dhënë në kapitullin 4. 

• Kapitulli 7: Ndikimet dhe zbutja. Ndikimet e mundshme do të zbuten bazuar në 

metodologjinë e dhënë në kapitullin 4. 

• Kapitulli 8: Konsultimet dhe rezultatet përkatëse. Ky kapitull përshkruan konsultimet e 
kryera për qëllimin e Projektit të propozuar dhe rezultatet përkatëse. Detajet mbi 

konsultimet, kornizën e kërkuar rregullative dhe rezultatet e konsultimeve janë dhënë 

në Planin e Angazhimit të Palëve të Interesuara (raport i veçantë) që është pjesë e 

paketës së studimit VNM. 

• Kapitulli 9: Gjetjet kryesore dhe hapat e ardhshëm. Ky kapitull jep gjetjet kryesore të 

procesit të studimit VNM dhe hapat e ardhshëm që do të ndiqen nga zhvilluesi i Projektit. 

• Kapitulli 10: Monitorimi. Ky kapitull ofron programin e monitorimit, siç kërkohet nga 

metodologjia kombëtare e VNM-së dhe EBRD PR1. 

• Kapitulli 11: Shtojcat.  

 

2 Projekti 

Ky kapitull përshkruan tiparet kryesore të zonës së prekur dhe elementët e Projektit. 

2.1 Zona e veprimit dhe popullata që përfiton nga projekti 

Kjo pjesë përshkruan fushën e veprimit dhe tiparet e saj kryesore dhe çështjet e ndjeshme.  

2.1.1 Pasqyra e përgjithshme e zonës së veprimit  

Zona e veprimit përfshin Zogaj, Shirokë dhe Liria. Fshatrat Zogaj dhe Shirokë janë të vendosura 

në bregun e Liqenit të Shkodrës (6 deri në 8 metra lartësi), në rrëzë të malit Tarabosh (543 m 

lmd). Në anën tjetër, lagjja Liria ndodhet në anën e djathtë të lumit Bunë, përgjatë rrugës 

Shkoder-Shirokë. Liqeni i Shkodrës e gëzon statusin e Rezervatit Natyror të Menaxhuar (MNR- 

kategoria e IV e statusit të mbrojtjes së IUCN11) që nga viti 200512. 

                                                           

11 https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories 

12CMD 684/2005 
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Figura 2.1_Elementet kryesore fizike të zonës së synuar 

Siç tregohet në Figura 2.2 below, zona e projektit ndodhet brenda Rezervatit Natyror të 

Menaxhuar të Liqenit të Shkodrës13. Venbanimet Liria dhe Shirokë janë përfshirë në zonën e 

përdorimit tradicional. Pjesa kryesore e territorit të fshatit Zogaj shtrihet brenda zonës së 

përdorimit tradicional, ndërsa pjesa tjetër përfshihet në zonën qendrore. 

Distancat e përafërta (në vijë të drejtë) midis qendrave të banuara brenda zonës së veprimit janë 

si më poshtë: 

• Qendra e Zogajve deri në qendrën e Shirokës: 4.7 km;  

• Shirokë deri në Liri: 3 km 

Distancat e tjera relevante për projektin e propozuar janë përafërsisht (në vijë të drejtë) si më 

poshtë: 

• Qendra e Shirokës deri tek WWTP ekzistues në Shirokë: 1.5 km; 

• Vendbanimi Liria deri tek WWTP ekzistues në Shirokë: 1.5 km; 

• Qendra e Zogajve deri në kufirin Alb/Mne: 1.63 km 

Nga Zogajt në Shirokë rruga është e ngushtë (një korsi) dhe kalon nëpër gur gëlqeror të fortë. 

Mbulesa e tokës përfaqësohet kryesisht nga shkëmbinj të zhveshur dhe në një shkallë më poshtë 

nga shkurret e ulëta. Mbi fshatin Shirokë ekziston një sipërfaqe e kufizuar e mbuluar me pyje 

halore dhe të gjëra. 

WWTP ekzistues në Shirokë ndodhet afër Liqenit, përafërsisht në distancën mesatare midis 

Shirokës dhe Lirisë (shih Figura 2.1 aboveë) 

 

 

2.1.2 Pasqyrë socio-ekonomike e popullsisë që përfiton nga projekti  

Qendrat e banuara dhe popullsia e tyre që ndodhen brenda zonës së projektit janë si më 

                                                           

13https://geoportal.asig.gov.al/ 

https://geoportal.asig.gov.al/
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poshtë14:  

• Shirokë: 1300 banorë; 

• Zogaj: 380 banorë; 

• Vendbanimi Liria: përafërsisht 300 banorë (Romë dhe Egjiptianë).  

Karakteristikat e terrenit ndikojnë në aktivitetet ekonomike në zonën e projektit. Fshatrat 

Shirokë dhe Zogaj nuk kanë tokë bujqësore dhe aktivitetet bujqësore janë shumë të kufizuara. 

Në të kaluarën, ato ishin vendbanime të peshkatarëve. Megjithatë, zona e Projektit është 

gjithnjë e më tërheqëse për turistët, ku një pjesë e popullsisë jeton nga të ardhurat që rrjedhin 

nga baret dhe restorantet e vendosura kryesisht pranë bregut të liqenit. Të dy këta fshatra janë 

prekur nga një shkallë e lartë e migracionit dhe imigracionit për shkak të papunësisë. 

Komuniteti Rom dhe Egjiptian jeton në shtëpia të vogla dhe të papërshtatshme dhe në varfëri 

të jashtëzakonshme.   

Kushtet. Ata nuk kanë as tokë bujqësore, as mundësi për punësim dhe mbijetojnë kryesisht duke 

mbledhur mbeturina të riciklueshme plastiku dhe metali që ata i seleksionojnë dhe i shesin. 

Anketa socio-ekonomike (e përgatitur si një dokument më vete) jep detaje mbi kushtet socio-

ekonomike të Romëve/Egjiptianëve që jetojnë në lagjen Liria.  

2.1.3 Çështje të ndjeshme 

Çështjet e ndjeshme brenda zonës së Projektit janë me karakter bio-fizik dhe të bëra nga njeriu 

dhe mund të grupohen si më poshtë: 

• Biologjike: Zona e Projektit përfshihet në pjesën tokësore të Rezervatit të Natyrës së 

Menaxhuar të Liqenit të Shkodrës15, e cila është një zonë e mbrojtur e kategorisë IV të 

statusit të mbrojtjes së IUCN16. Përveç kësaj, kjo zonë e mbrojtur është një nga sitet 

Ramsar17. Sidoqoftë, mendimi i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (shih SEP) 
është se projekti nuk duhet të dëmtojë mjedisin nëse respektohet Plani i menaxhimit të 

kësaj zone të mbrojtur18.  

• Fizike: Shqetësimi kryesor për fshatrat Shirokë dhe Zogaj është mungesa e sistemit të 

kanalizimit. Të gjitha ujërat e zeza të Zogajve dhe pjesërisht ato të Shirokës depërtojnë 

poshtë në gur gëlqeror të karstifikuar dhe arrijnë në Liqenin e Shkodrës duke e ndotur, 

në këtë mënyrë, ujin e liqenit. 

• Sociale: Komunitetet Rome dhe Egjiptiane që jetojnë në lagjen Liria nuk kanë qasje në 

rrjetin e kanalizimeve dhe në objektet përkatëse. Nuk ka sistem të kanalizimit dhe, 

prandaj, nuk ka trajtim të ujërave të zeza. Dy gropa septike të paprojektuara janë në 

përdorim dhe këtu grumbullohen ujërat e zeza, të cilat përfundojnë në lumin Buna. 
Vendbanim furnizohet me ujë të pijshëm përmes një sistemi qendror shumë të thjeshtë, 

përmes pikave të ndryshme të mbledhjes (çezmave) brenda komunitetit. Për më tepër, 

uji nuk është i kloruar dhe cilësia e ujit nuk kontrollohet. Nuk ka asnjë rrjet funksional të 

furnizimit me ujë në Shirokë. Furnizimi kryesor me ujë në Shirokë bazohet në puse 

individuale ose të grupuara. Cilësia e ujit në këto puse nuk monitorohet. Uji i puseve 

shpesh ndotet nga aktivitetet njerëzore, dhe shpesh nga depërtimi i ujërave të zeza në 

formacionet gëlqerore. 

                                                           

14WB17-ALB-ENV-02. SUEZ-IPF6. Sondazh social, 2019 

15CMD 684/2005 

16 https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories 

17CMD 683/2005 

18Takimi i mbajtur me NAPA më 28 shkurt 2019 (shih SEP) 
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2.1.4 Projekti dhe Plani i Menaxhimit të Rezervatit Natyror të Menaxhuar në 

Shkodër 

Ky seksion synon të sqarojë lexuesëve të këtij raporti mbi vendndodhjen përfundimtare të 

komponentëve të projektit (sistemi i ujit dhe ujërave të zeza dhe oborri i riciklimit të mbetjeve) 

dhe përmasat dhe zonimin e brendshëm të MNR të Liqenit të Shkodrës. 

Figura Figura 2.12 below tregon një skicë të vendndodhjes përfundimtare të sistemit të ujit dhe 

ujërave të zeza dhe oborrit të riciklimit të mbetjeve.  

Harta më poshtë tregon kufijtë e jashtëm dhe zonimin e brendshëm të MNR të Liqenit të 

Shkodrës19 dhe vendndodhjen e vendbanimeve që do të përfitojnë nga Projekti. Zonimi i 

brendshëm merret nga Plani Menaxhues i kësaj zone të mbrojtur që bazohet në Ligjin 81/2017 

“Për Zonat e Mbrojtura20” 

                                                           

19Plani i Menaxhimit për Zonën e Mbrojtur të Liqenit të Shkodrës. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (NAPA), 

2016 

20 http://www.azht.gov.al/files/pages_files/Ligji_nr._81_2017__Per_Zonat_e_Mbrojtura_.pdf 
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Figura 2.2_Zonimi i MNR të Liqenit të Shkodrës dhe zona e Projektit 

Ndërsa figura më poshtë tregon aktivitetet e lejuara dhe të ndaluara në funksion të zonimit të 

brendshëm të kësaj zone të mbrojtur. 
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Figura 2.3_Zonizimi i brendshëm i zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës dhe aktivitetet e lejuara dhe të ndaluara 

Figura më poshtë tregon komponentët e projektit (uji dhe sistemi i ujërave të zeza) dhe zonimin 

e përafërt të brendshëm të Zonës së Mbrojtur brenda territorit të fshatit Zogaj. 

 

Figura 2.4_Komponentët e projektit dhe zonimi i brendshëm i Zonës së Mbrojtur në territorin e fshatit Zogaj 

Lidhur me zonimin e brendshëm të Zonës së Mbrojtur dhe vendndodhjen përfundimtare të 

komponentëve të projektit, këto rezultojnë nga figurat 2.2, 2.3 dhe 2.5, në vijim: 

• Një zonë qendrore brenda zonës së projektit ndodhet mbi rrugën brenda territorit të 
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fshatit Zogaj. Kjo zonë përbën pyllin në jug të Zogajve. Brenda kësaj zone qendrore 

lejohet vetëm ndërtimi i infrastrukturës së turizmit të butë (soft tourism), rindërtimi i 

ndërtesave ekzistuese dhe rindërtimi i rrugëve ekzistuese. Kjo zonë nuk preket nga 

projekti i propozuar (shih Figura 2.4 above) 

• Zona e përdorimit tradicional përfshin territoret e lagjeve Liria dhe Shirokë, si dhe një 

rrip toke të vendosur midis vijës ujore dhe rrugës brenda territorit të fshatit Zogaj. Të 

gjitha komponentët e projektit (tubacionet e ujit dhe ujërave të zeza, rezervuari i ujit në 

lagjen Liria dhe oborri i riciklimit të mbetjeve) do të vendosen brenda kësaj zone (shih 

Figura 2.2, Figura 2.4 dhe Figura 2.12) 

Si rezultat, të gjitha komponentët e projektit (tubacionet e ujit dhe ujërave të zeza, WWTP 

ekzistues në Shirokë dhe vendet e vendosjes së rezervuarit të ri të ujit në Liria dhe oborrit të 
riciklimit të mbeturinave) ndodhen brenda zonës së përdorimit tradicional, ku rindërtimi i 

rrugëve dhe i ndërtesave ekzistuese eshte i lejuar. 

Ndërsa tubacioni i transmetimit të ujit dhe ujërave të zeza do të kalojë përgjatë rrugës Liria-

Shirokë-Zogaj dhe kjo rrugë do të rehabilitohet, mund të thuhet se komponentët e projektit të 

propozuar përfshihen në kategorinë e aktiviteteve të lejuara (shih figurën 2.4). 

Vendndodhja përfundimtare e komponentëve kryesore të projektit (tubacionet e transmetimit 

të ujit dhe ujërave të zeza, rezervuari i ujit Liria dhe oborri i riciklimit të mbetjeve) janë treguar 

në Figura 2.12 në seksionin 2.3.1.2 më poshtë.  

Një hartë e detajuar e vendndodhjes së komponentëve të projektit dhe elementeve kryesore 

fizike të zonës së projektit është dhënë në një skedar të veçantë (shih Shtojcat - hartat). 

 

2.2 Elementet e projektit 

Projekti synon të përmirësojë kushtet mjedisore në zonën e prekur përmes ndërtimit ose 

përmirësimit të sistemeve të furnizimit me ujë; kanalizimet dhe ujërat e zeza; dhe menaxhimin e 

mbetjeve të ngurta. 

Elementet e Projektit përfshijnë komponentët, aktivitetet dhe kërkesat e përdorimit të tokës. 

Për të kuptuar më mirë këto elemente, përshkrimi i tyre është bërë duke iu drejtuar veçmas 

ndërhyrjeve të planifikuara, siç janë furnizimi me ujë të pijshëm, rrjeti i ujërave të zeza dhe 

trajtimi i ujërave të zeza dhe menaxhimi i mbetjeve urbane. Për secilën nga këto çështje, zona e 

projektit është e ndarë në 3 nën-zona: Zogaj, Shirokë dhe lagjja Liria. 

2.2.1 Furnizimi me ujë 

Situata aktuale 

Shirokë:Nuk ka asnjë rrjet funksional të furnizimit me ujë në Shirokë. Rrjeti ka qenë jashtë 

funksionit gjatë viteve të 1990-ta. Një pus hidrogeologjik i shpuar në vitin 2008 nuk është 

përdorur kurrë. Në vitin 2008 u ndërtuan dy rezervuarë uji kapaciteti prej ka 200 m3 se cili. 

Aktualisht, furnizimi me ujë bazohet në puse individuale të shpuara në gur gëlqeror. Cilësia e ujit 

në këto puse nuk monitorohet. Uji i puseve shpesh ndotet nga aktivitetet njerëzore, duke 
përfshirë depërtimin e ujërave të zeza në formacionet e gëlqerorëve. Analizat e ujit tregojnë se 

uji nuk i përmbush standardet kombëtare të ujit të pijshëm (shih Studimin e fizibilitetit, shtojca 

që ka të bëjë me analizat e cilësisë së ujit). 

Shënim: Standardet kombëtare të cilësisë së ujit të pijshëm janë identike me ato të Organizatës 

Botërore të Shëndetësisë (WHO) që janë më të rrepta se standardet e BE-së. 
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Zogaj: Sistemi i furnizimit me ujë është relativisht i ri dhe buron nga një pus hidrologjik, i 

vendosur në veri të fshatit, mjaft larg nga shtëpia më e afërt. Uji furnizohet për 54 konsumatorë 

të kontraktuar. Humbjet fizike në të gjithë sistemin e furnizimit me ujë vlerësohen në rreth 50%. 
Cilësia e ujit monitorohet rregullisht. Analizat e ujit tregojnë se uji përmbush standardet 

kombëtare të ujit të pijshëm (shih Studimin e fizibilitetit, shtojca që ka të bëjë me analizat e 

cilësisë së ujit). 

Vendbanimi Liria: Ky vendbanim furnizohet përmes një sistemi qendror shumë të thjeshtë, 

përmes pikave të ndryshme të mbledhjes (çezmat) brenda komunitetit. Vetëm disa prej 

banesave kanë lidhje me sistemin. Sasia e ujit konsiderohet e mjaftueshme. Uji nuk klorohet dhe 

cilësia e ujit nuk kontrollohet. Analizat e ujit tregojnë se uji nuk i përmbush standardet 

kombëtare të ujit të pijshëm (shih Studimin e fizibilitetit, shtojca që ka të bëjë me analizat e 

cilësisë së ujit). 

Çfarë synon të arrijë projekti?  

Për secilën nga tre vendbanimet, projekti parashikon si më poshtë:  

Shirokë: Do të ndërtohet një rrjet i ri i furnizimit me ujë për të gjithë fshatin. Fillimisht, projekti 

parashikonte përdorimin e burimeve ekzistuese (pusi hidrogjeologjik, etj.) për këtë qëllim (shih 

ToR), por analiza e ujit e kryer për qëllimin e Projektit tregon se cilësia e ujit në puset lokale nuk 

i plotëson standardet e ujit të pijshëm. Është arritur një marrëveshje me përfituesit e projektit 

që ky fshat të lidhet me sistemin e ujit në Shkodër.   

Zogaj: Përmirësimi (mundësisht edhe zëvendësimi) i rrjetit të furnizimit me ujë për të eleminuar 

humbjet fizike në rrjetin e furnizimit me ujë. Lidhja e të gjitha banesave në rrjetin e furnizimit me 

ujë. Kontrolli i cilësisë së ujit të pijshëm. 

Vendbanimi Liria: Përmirësimi i furnizimit me ujë. Eliminimi i humbjeve fizike në rrjetin e 

furnizimit me ujë. Rehabilitimi i rrjetit ekzistues të furnizimit me ujë, duke synuar lidhjen e çdo 

banese në rrjetin. Kontrolli i cilësisë së ujit të pijshëm dhe klorizimi i ujit. Fillimisht, projekti 

parashikonte përdorimin e burimeve ekzistuese (pusi hidrogjeologjik, etj.) për këtë qëllim (shih 

ToR), por analiza e ujit tregon se cilësia e ujit në puset lokale nuk i përmbush standardet e ujit të 

pijshëm. Është arritur një marrëveshje me përfituesit e projektit që ky fshat të lidhet me sistemin 

e ujit në Shkodër.   

2.2.2 Kanalizimi dhe trajtimi i ujërave të zeza 

Situata aktuale është si më poshtë 

Shirokë: Nga rreth 300 banesa, vetëm 176 banesa janë të lidhura në rrjetin e kanalizimit. Pjesa 

tjetër (rreth 124 banesa) përdorin gropa septike. Mbetjet depërtojnë në formacionet e 

depërtueshme të gëlqerorëve dhe ndotin ujërat nëntokësore, të cilat kanë një lidhje të mirë 

hidraulike me Liqenin e Shkodrës. Kështu, uji i këtij Liqeni ndotet përmes ujërave nëntokësore. 

Është ngrit një WWTP mekanik-biologjik me kapacitet 2,000 PE dhe po e shërben vetëm Shirokën. 

WWTP përmbush kërkesat e Direktivës së BEsë mbi ujërat e zeza21. Aktualisht, ky WWTP po 

funksionon nën kapacitetin e vetë të projektuar. Gjatë dimrit punon më pak se 2 orë/24, ndërsa 

në verë rreth 3-3.5 orë/24. Uji i filtruar derdhet në liqe, ndërsa pjesa e ngurtë përdoret si pleh 

organik. Uji i trajtuar që derdhet në liqe i plotëson kërkesat e VNM Direktivës për cilësinë e ujit 

të banjës22, ndërsa llumi përdoret për qëllime bujqësore, në përputhje me Direktivën e Llumrave 

të Kanalizimeve23. 

                                                           

21https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31991L0271 

22https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0007 

23https://ec.europa.eu/en Environment/waste/sludge/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0007
https://ec.europa.eu/environment/waste/sludge/
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Zogaj: Nuk ka rrjet të kanalizimit në Zogaj. Ka një seri rezervuarësh septike të lidhura me banesat 

individuale, dhe shumë prej tyre nuk janë në gjendje të plotë pune dhe derdhin, me mbetje që 

depërtojnë në formacionet gëlqerore të depërtueshme dhe emitohen në Liqenin e Shkodrës. 

Vendbanimi Liria: Nuk ka asnjë sistem të kanalizimit në vendbanimin Rom dhe kështu nuk ka 

trajtim të ujërave të zeza. Ka në përdorim dy gropa septike të paprojektuara ku grumbullohen 

ujërat e zeza, të cilat më pas përfundojnë në lumin Buna. 

Çfarë synon të arrijë projekti? 

Për secilën nga tre vendbanimet, projekti parashikon si më poshtë:  

Shirokë: të gjitha banesat në Shirokë do të lidhen me sistemin e kanalizimit (kolektori i ri kryesor 

dhe lidhjet individuale), të cilat do të trajtohen më tej në impiantin ekzistues të trajtimit të 

ujërave të zeza. 

Zogaj: do të zhvillohet rrjeti i ujërave të zeza. Opsionet e trajtimit të kanalizimeve janë 1 - lidhja 

dhe trajtimi me WWTP në Shirokë; ose 2 - në një objekt të ri të trajtimit në Zogaj duke marrë 

parasysh shkarkimin e ujit të trajtuar në zonën e mbrojtur të Liqenit të Shkodrës. 

Vendbanimi Liria: do të zhvillohet një rrjet i ri i kanalizimit që do të lidhin të gjitha banesat. 

Opsionet e trajtimit të kanalizimeve janë 1 - në impiantin ekzistues në WWTP në Shirokë; ose 2 - 

në një kolektor të ri ose në një objekt trajtimi të ri në këtë lagje. 

 

Figura 2.5_Majtas: WWTP ekzistues në territorin e fshatit Shiroke: dhe djathtas: Shkarkimi i WWTP të trajtuar në liqen 

- (06 Mars 2019) 

2.2.3 Menaxhimi i mbetjeve urbane 

Situata aktuale është si më poshtë 

Shirokë + Zogaj + Liria: mbetjet e ngurta urbane mblidhen në kosha dhe transportohen 
rregullisht nga Departamenti i menaxhimit të mbetjeve të Bashkisë së Shkodrës në landfillin në 

Bushat.  

Gjatë sezonit të verës, frekuentimi i mbledhjes së mbeturinave është tre herë në javë, ndërsa në 

sezonin e dimrit një herë në javë. 

Ndarja e mbeturinave nuk bëhet paraprakisht. Në lagjen Liria, komunitetet Rome dhe Egjiptiane 

shpesh i mbledhin mbeturinat e riciklueshme të qytetit të Shkodrës për t'i shitur më vonë në 

pikat e caktuara të grumbullimit. 

Çfarë synon të arrijë projekti? 

Shirokë + Zogaj + Liria: përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve urbane, duke u përqendruar tek 

ndarja e mbetjeve dhe duke duke synuar a- uljen e kostove së transportit për shkak të ndarjes së 
mbetjeve në burim, gjë që pritet të ndikojë tek ulja e vëllimit të mbeturinave; b - një rritje të 

vëllimit të mbetjeve të riciklueshme për shkak të ndarjes së mbetjeve në burim; dhe c- përfshirja 

e komunitetit Rom/Egjiptian në riciklimin e mbeturinave në zonën e studimit. 

2.3 Opsionet/alternativat e projektit 

Kjo pjesë përshkruan opsionet/alternativat e marra në konsideratë nga Konsulenti. Meqenëse uji 
i ndotur, furnizimi me ujë dhe menaxhimi i mbetjve nuk ndërhyjnë midis tyre, Konsulenti ka 

përshkruar veçmas opsionet/alternativat e konsideruara për secilin prej këtyre komponentëve 
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të Projektit. 

2.3.1 Opsionet/alternativat e sistemit të ujërave të zeza 

2.3.1.1 Opsionet/alternativat e konsideruara të sistemit të ujërave të zeza 

Fillimisht janë konsideruar tri opsione për sistemin e ujërave të zeza, si më poshtë: 

Opsioni 1: Ndërtimi i rrjetit të tubacioneve të ujërave të zeza në Liria, Zogaj dhe Shirokë; lidhja e 

vendbanimit Liria me WWTP në Shirokë; Lidhja e Zogajve me me WWTP në Shirokë. 

Lidhja e Zogajve me WWTP ekzistues në Shirokë përfshin dy alternativa: 

• Alternativa 1.1: Tubacioni i ujërave të zeza ndjek rrugën ekzistuese Zogaj deri në Shirokë; 

dhe 

• Alternativa 1.2: Tubacioni i ujërave të zeza shtrihet mbi rrugën Zogaj-Shirokë. 

Alternativa 1.1 kërkon dy stacione pompimi, ndërsa Alternativa 1.2 vetëm një. 

 

Figura 2.6_Sistemi i ujërave të zeza - Opsioni 1, alternativat 1.1 dhe 1.2 nga Zogajt në Shirokë 

Opsioni 2:Ndërtimi i rrjetit të tubacioneve të ujërave të zeza në Liria, Zogaj dhe Shirokë; Lidhja e 

vendbanimit Liria me WWTP në Shirokë; Ndërtimi i një WWTP të ri në Zogaj. 

Ky opsion kërkon afro 100m2 sipërfaqe toke për WWTP të ri potencial në Zogaj. Vendi potencial 

për çdo WWTP eventual në Zogaj është dhënë te Figura 2.9 below. 

Opsioni 3: Ndërtimi i rrjetit të tubacioneve të ujërave të zeza në Liri, Zogaj dhe Shirokë; Lidhja e 

Lirisë me WWTP në Shirokë; Transportimi i ujërave të zeza me kamionë nga Zogaj në WWTP në 

Shirokë. 

Figura 2.6, Figura 2.7, Figura 2.8 dhe Figura 2.9 japin vendndodhjen e komponentëve të Projektit 

për secilin opsion. 

 

Figura 2.7_Sistemi i ujërave të zeza - Tubacioni i transmetimit nga Shiroka në Liri 
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Figura 2.8_Sistemi i ujërave të zeza - Tubacioni i transmisionit nga Liria në WWTP në Shirokë  

 

Figura 2.9_Lokacioni potencial i WWTP të planifikuar në Zogaj - Opsioni 2 (burimi i hartës: gjeoportali i ASIG) 

2.3.1.2 Vlerësimi i shpejtë i opsioneve/alternativave të ujërave të zeza 

Përfituesi (ADF) konsideron që sistemi i kanalizimit që shërben në të gjithë zonën e projektit 

duhet të lidhet me WWTP ekzistues në Shirokë, në vend se të ketë një WWTP të pavarur për 

Zogaj (Opsioni 2). Shqetësimi kryesor është kostoja dhe mundësia për të siguruar mirëmbajtjen 

e një WWTP të ri të pavarur që mund të rezultojë në pretendime nga kompania e ujësjellësit dhe 

kanalizimeve në Shkodër (UKSh)24. 

Opsioni 3 (Transporti i ujërave të zeza me kamionë nga Zogaj në WWTP në Shirokë) eliminohet 

nga Studimi i fizibilitetit për shkak të kritereve ekonomike dhe teknike. 

Si rezultat, opsioni i vetëm i vlefshëm është Opsioni 1 (Ndërtimi i rrjetit të tubacioneve të ujërave 

të zeza në Liri, Zogaj dhe Shirokë; Lidhja e vendbanimit Liria me WWTP në Shirokë; Lidhja e Zogajt 

me WWTP në Shirokë). Lidhja e Zogajve me WWTP ekzistues në Shirokë përfshin dy alternativa 

(shih paragrafin 2.3.1.1 dhe Figura 2.6 above): 

• Alternativa 1.1: Tubacioni i ujërave të zeza ndjek rrugën ekzistuese Zogaj deri në Shirokë; 

dhe 

• Alternativa 1.2: Tubacioni i ujërave të zeza shtrihet mbi rrugën Zogaj-Shirokë. 

Skemat e sistemit të ujërave të zeza që lidhin Lirinë dhe Zogajt me WWTP në Shirokë tregohen 

në figurat më poshtë. 

                                                           

24Takim me ADF, 28 maj 2020 - Shih SEP 
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Figura 2.10_Skema e sistemit të ujërave të zeza që lidh Lirinë dhe Shirokën me WWTP ekzistues në Shiroke 

 

 

Figura 2.11_Skema e sistemit të ujërave të zeza që lidh Zogajt me WWTP ekzistues në Shirokë 

Vendndodhja gjeografike e komponentëve kryesore të sistemit të furnizimit me ujë dhe ujërave 

të zeza tregohet në figurën më poshtë. Duhet theksuar përsëri që rruga e preferuar e linjës së 

transmetimit të furnizimit me ujë kalon përgjatë rrugës nacionale Shkoder-Liria-Shirokë. Një 

segment i shkurtër i kësaj linje që lidh tubacionin kryesor me rezervuarin e ujit Liria kalon përgjatë 

një rruge terciare (e quajtur Rruga Kazena). 

 

 

Figura 2.12_Komponentët kryesore të sistemit të furnizimit me ujë dhe ujërave të zeza    
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2.3.2 Opsionet/alternativat e sistemit të furnizimit me ujë 

Opsionet/alternativat e mundshme të furnizimit me ujë të pijshëm për secilin vendbanim (Liria, 

Shirokë dhe Zogaj) varën nga karakteristikat specifike të secilit prej këtyre vendbanimeve (puset 

ekzistuese të ujit, sasia e nevojshme e ujit, cilësia e ujit, etj.). Si pasojë, opsionet e furnizimit me 

ujë për secilin vendbanim janë vlerësuar veç e veç. 

Konsulenti ka kryer vlerësimin e parë në funksion të analizës së cilësisë së ujit. Si rezultat, 

opsionet që nuk përputhen me standardet e cilësisë së ujit nuk janë marrë parasysh (shih 

pjesën2.3.2.2 below)  

2.3.2.1 Opsionet/alternativat e konsideruara të sistemit të furnizimit me ujë  

Më poshtë janë të përshkruara opsionet e furnizimit me ujë të marra në konsideratë për secilin 

vendbanim të prekur. 

Vendbanimi Liria 

Burimi ekzistues i ujit (pusi) nuk konsiderohet një zgjidhje e qëndrueshme, pasi ky nuk është 
shpuar nga Bashkia e Shkodrës dhe për këtë arsye nuk është pronë e Bashkisë. Konsulenti ka 

konsideruar të gjitha opsionet/alternativat e mundshme, si më poshtë: 

Opsioni 1: Furnizimi me ujë të pijshëm nga burimet lokale. Ky opsion përfshin dy alternativa: 

• Alternativa 1.1: Shpimi i një pusi të ri brenda territorit të Kishës Katolike. 

• Alternativa 1.2: Nëse cilësia e ujit në pusin në Liri nuk i plotëson standardet e kërkuara, 

atëherë furnizimi i Lirisë nga pusi në Shirokë. Kjo alternativë është e vlefshme nëse 

Alternativa 1.1 nuk është e kënaqshme dhe cilësia e ujit në Shirokë është brenda 

standardeve të kërkuara. 

Shënim: Kapja e burimit të ujit në malin Tarabosh nuk konsiderohet si një opsion pasi ky burim 

ndodhet larg Lirisë dhe shkarkimi i tij në periudhën e thatë është i parëndësishëm dhe për këtë 

arsye është jo i mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e këtij vendbanimi (shih seksionin 5.6.1 

below; dhe raportin hidrogjeologjik - një raport i veçantë). 

Opsioni 2: Shpimi i një pusi të ri në sistemin ujëmbajtës të sistemit të lumenjve Drin - Buna, në 

anën e djathtë të lumit Buna, në territorin e fshatit Zues. 

Ky opsion është sugjeruar nga studimi hidrogjeologjik në qershor të vitit 2019. Bazuar në këtë 

sugjerim dhe analizën e ujit, UKS Shkodër ka ra dakord (më datën 11 shtator) të shponte një pus 

të ri në tarracat e lumit Buna në anën e djathtë të lumit, në ultësira midis fshatrave Zues dhe 

Oblika Madhe. 

Opsioni 3: Furnizimi nga sistemi i ujit të Shkodrës, nëse cilësia e burimeve lokale (puset) nuk i 

plotëson standardet kombëtare dhe të BE-së për cilësinë e ujit të pijshëm. 

Ky opsion është sugjeruar nga studimi hidrogjeologjik në qershor të vitit 2019. Bazuar në këtë 

sugjerim dhe analizën e ujit, ADF ka ra dakord (më datë 25 tetor 2019) për të furnizuar zonën e 

veprimit nga sistemi i ujit në Shkodër. Pika lidhëse është rezervuari i ujit në Shkodër që ndodhet 

1.4 km të vijës së drejtë nga vendbanimi Liria. 

Kërkohet nga ADF-ja që të ndërtojë një rezervuar të ri uji pranë këtij vendbanimi që do t'i 

shërbejë komunitetit Rom/Egjiptian. Vendndodhja e këtij rezervuari uji të planifikuar është 

treguar në Figura 2.15 below. 
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Figura 2.13_Opsionet e furnizimit me ujë (burimet e ujit dhe tubacioni i transmetimit) për Lirinë dhe Shirokë 

Fshati Shirokë 

Opsioni 1:Furnizimi me ujë të pijshëm nga burimet lokale. Ky opsion përfshin dy alternativa: 

• Alternativa 1.1: Përdorimi i pusit ekzistues hidrogeologjik, i shpuar në vitin 2008, dhe i 

cili kurrë nuk ka qenë funksional; dhe 

• Alternativa 1.2: Shpimi i një pusi të ri afër pusit ekzistues në Shirokë.  

Opsioni 2: Shpimi i një pusi të ri në sistemin ujëmbajtës të sistemit të lumenjve Drin - Buna, në 

anën e djathtë të lumit Bunë, në ultësirën e fshatit Zues. Distanca e këtij pusi deri në Liri është 

afërsisht 4 km vije të drejtë, ndërsa gjatësia e tubacionit do të ishte afërsisht 5.0 km (shih figurën 

më poshtë). 

Opsioni 3: Furnizimi nga sistemi i ujit në Shkodër, nëse cilësia e burimeve lokale (pusi) nuk i 

plotëson standardet kombëtare për cilësinë e ujit të pijshëm. Ky opsion është sugjeruar nga 

studimi hidrogjeologjik në qershor të vitit 2019. Bazuar në këtë sugjerim dhe analizën e ujit, ADF 

ka ra dakord (më datë 25 tetor 2019) për të furnizuar zonën e synuar përmes sistemit të 

ujësjellësit të Shkodrës. Pika lidhëse është rezervuari i ujit në Shkodër, që ndodhet përafërsisht 

1.4 km vije të drejtë nga vendbanimi Liria, ndërsa gjatësia totale e tubacionit është përafërsisht 

2.2 km. 

Sipas përfituesit përfundimtar (UKS Shkodër) dhe Agjencisë shtetërore të implementimit (ADF), 

tre rezervuarë uji (me kapacitete 8000, 4000 dhe 1800 m3) janë ndërtuar në kohët e fundit, në 

vendin e quajtur Tepe, për të gjithë qytetin e Shkodrës, përfshirë Lirinë, Shirokën dhe Zogajt).  

Fshati Zogaj 

Opsioni 1: Përdorimi i burimit ekzistues të ujit (pusi); 

Opsioni 2: Shpimi i një pusi të ri në sistemin ujëmbajtës të sistemit të lumenjve Drin - Buna, në 

anën e djathtë të lumit Buna, në territorin e fshatit Zues; 

Opsioni 3: Furnizimi nga sistemi i ujësjellësit të Shkodrës, nëse cilësia e burimeve lokale (pusi i 

Zogajve) nuk i plotëson standardet kombëtare për cilësinë e ujit të pijshëm. 

2.3.2.2 Vlerësim i shpejtë i opsioneve të furnizimit me ujë 
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Opsioni 1 

Liria dhe Shiroka: Bazuar në përfundimet e studimit hidrogeologjik dhe analizat e cilësisë së ujit 

është përfunduar se burimet lokale në Liri dhe Shirokë nuk i përmbushin standardet e kërkuara 

për cilësinë e ujit të pijshëm dhe për këtë arsye ky Opsion nuk merret në konsideratë. 

Zogaj: Analiza e cilësisë së ujit tregon se pusi ekzistues i ujit i përmbush standardet e kërkuara 

për cilësinë dhe sasinë e ujit dhe për këtë arsye Opsioni 1 mund të konsiderohet si një zgjidhje e 

kënaqshme për fshatin Zogaj.  

Opsioni 2  

Liria, Shirokë dhe Zogaj: Bazuar në përfundimet e analizës së cilësisë së ujit rezulton se cilësia e 

puseve në zonën e Zuesit nuk i përmbush standardet e kërkuara për cilësinë e ujit të pijshëm dhe 

për këtë arsye ky Opsion nuk merret në konsideratë. 

Opsioni 3 

Ky opsion është i preferueshëm.  

Një vlerësim i parë dhe i shpejtë i opsioneve të pranueshme të lartpërmendura nga pikëpamja 

teknike, ekonomike dhe mjedisore jepet në tabelën më poshtë. 

Tabela 2-1_Krahasimi i opsioneve të konsideruara të furnizimit me ujë për Lirinë, Shirokën dhe Zogajt. 

Vendbanimi Përparësitë Mangësitë Rezultatet e 
analizës së ujit25 

Komentet 

Liria dhe Shirokë 

Opsioni 3: 

Furnizimi 

nga sistemi i 

ujësjellësit të 

Shkodrës  

-Nuk ka nevojë për 

ndonjë rezervuar uji që 

është e nevojshme për 

klorimin e ujit; 

-Vendosur 1.4 km vije të 

drejtë nga vendbanimi 

Liria; 

-Nuk ka nevojë për 

shpime të ndonjë pusi të 

ri uji; 

-Cilësia e mirë e ujit; 

-Cilësia e ujit nuk 

ndikohet nga reshjet; 

-Nuk preket nga 

përmbytja; 

Rezervuarët e ujit në 

Shkodër ndodhen # 5-7 

m më lartë se 

rezervuarët e ujit në 

Shirokë. 

-Tubacioni i ujit do të 

përshkojë një zonë të 

urbanizuar në lagjet 

jug-perëndimore të 

qytetit të Shkodrës; 

-Kalon një herë 

rrugën nacionale për 

në Shkodër; 

-Kërkon afërsisht 70 

m2 sipërfaqeje toke 

për ndërtimin e një 

rezervuari uji brenda 

territorit të Lirisë  

 

n / a  

(cilësia e ujit 

është brenda 

standardeve të 

kërkuara) 

-I preferueshëm;  

-ADF preferon 

këtë mundësi26 

për shkak të: 

furnizimit të 

sigurt; cilësisë së 

sigurt të ujit; 

shmangies së 

marrjes së 

përhershme të 

tokës; kostove të 

pranueshme të 

ndërtimit; etj. 

Zogaj 

                                                           

25Shih FS, Shtojcën për analizën e cilësisë së ujit 

26Takim me UKS, 11 shtator 2019. Shih SEP 
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Vendbanimi Përparësitë Mangësitë Rezultatet e 
analizës së ujit25 

Komentet 

Opsioni 1: 

Furnizimi 

nga burimet 

lokale 

-Nuk ka nevojë për kosto 

shtesë; 

-Pusi ndodhet në një 

zonë me aktivitet të ulët 

antropogjen; 

-Cilësia e mire e ujit 

-Cilësia e ujit 

ndikohet 

përkohësisht 

negativisht gjatë 

reshjeve; 

 

Cilësia e ujit 

është brenda 

standardeve të 

kërkuara nëse 

bëhet klorizimi i 

rregullt 

-I preferueshëm; 

-Preferuar nga 

UKS Shkodër për 

shkak të kostove 

të ulëta dhe 

cilësisë së mirë 

të ujit 

Opsioni 3: 

Furnizimi 

nga sistemi i 

ujësjellësit të 

Shkodrës    

-Cilësia e mirë e ujit; 

-Cilësia e ujit nuk 

ndikohet gjatë reshjeve 

-Kostoja më e lartë e 

ndërtimit krahasuar 

me Opsionin 1 për 

shkak të nevojës për 

një tubacion uji nga 

Shirokë deri në Zogaj 

(# 5 km). 

n / a 

(cilësia e ujit 

është brenda 

standardeve të 

kërkuara) 

-Jo i preferuar 

nga Konsulenti 

dhe UKS Shkodër 

për shkak të 

kostove të larta  

Nga tabela e mësipërme rezulton se opsionet e pranueshme të furnizimit me ujë për secilin 

vendbanim janë si më poshtë: 

• Liria dhe Shirokë: Opsioni 3 - Lidhja e Lirisë dhe Shirokës me sistemin e ujësjellësit të 

Shkodrës dhe ndërtimi i një rezervuari të ri uji për vendbanimin Liria.  

• Zogaj: Opsioni 1 -Përdorimi i pusit ekzistues të ujit.  

 

Figura më poshtë tregon skemën e propozuar të furnizimit me ujë. 

 

Figura 2.14_Skema e furnizimit me ujë 

 

Ndërsa ruta skematike e linjës së transmetimit të ujit Shkodër-Liria-Shirokë tregohet në figurën më 
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poshtë. 

 

Figura 2.15_ Linja e propozuar e rutës së transmetimit të furnizimit me ujë nga Shkodra deri në Shirokë (Opsioni 3) 

2.3.2.3 Opsionet e sistemit të furnizimit me ujë që do të krahasohen nga pikëpamja mjedisore 

Duke pasur parasysh analizën e mësipërme, rezulton se Konsulenti do të krahasojë nga 

pikëpamja mjedisore dhe sociale opsionet e përfshira në tabelën më poshtë. 

Tabela 2-2_Opsionet e furnizimit me ujë për tu krahasuar nga pikëpamja mjedisore dhe sociale  

Vendbanimi Opsioni "Zero" - situata ekzistuese Opsioni i preferuar 

Zogaj Përdorimi i pusit ekzistues të ujit dhe mos 

përmirësimi i rrjetit ekzistues të furnizimit me ujë 

Përdorimi i pusit ekzistues të ujit dhe përmirësimi i 

rrjetit ekzistues të furnizimit me ujë 

Shirokë Nuk ka rrjet të ujit të pijshëm në Shirokë. Banorët 

përdorin puse private, në të cilat uji nuk është 

brenda standardeve të caktuara. 

Furnizimi nga sistemi i ujësjellësit të Shkodrës 

dhe ndërtimi i rrjetit për shpërndarje dhe 

furnizim me ujë. 

Liria  Ekziston një rrjet i thjeshtë i ujit të pijshëm. 

Banorët furnizohen nga një pus privat, ku uji nuk 

është brenda standardeve të caktuara. Nuk ka 

rezervuar uji për klorizim. 

Furnizimi nga sistemi i ujësjellësit të Shkodrës 

dhe ndërtimi i rrjetit për shpërndarje dhe 

furnizim me ujë; 

Ndërtimi i një rezervuari të ri uji për 

vendbanimin Liria; 

2.3.3 Opsionet e menaxhimit të mbetjeve urbane 

2.3.3.1 Kërkesat e përgjithshme për oborrin e riciklimit 

Për shkak të madhësisë dhe/ose peshës së tyre të madhe, disa pjesë të mbetjeve komunale nuk 

mund të vendosen në kontejnerë të rregullt (në kosha madhësie 1.1 m3 ose madhësie më të 

vogël) as në automjete standarde për ngjeshje të mbeturinave. Rrymat e tjera të mbetjeve, siç 
janë ato të rrezikshme (bateritë, tubat fluoreshente, mbetjet e vajrave, bojërat, ilaçet, etj.) dhe 

disa mbetje të tjera të veçanta (siç janë mbetjet e pajisjeve elektronike dhe elektrike (WEEE), 

etj.), që po ashtu nuk mund të vendosen në kontejnerë të rregullt pasi rregulloret kombëtare 

kërkojnë mbledhjen e tyre në mënyrë të veçantë nga mbledhja e mbetjeve të tjera të ngurta 

komunale (MSW). Pastaj, amvisëritë dhe bizneset e vogla duhet të pajisen me një objekt (oborri 

i riciklimit) ku ata mund të hedhin këto materiale. 

Oborri i riciklimit është i dizajnuar posaçërisht si një objekt ku amvisëritë dhe njësitë tregtare 

mund të disponojnë këto materiale speciale, të cilat, pas klasifikimit të materialeve të 
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riciklueshme tashmë të ndara në burim, duhet të sigurojnë ruajtjen e përkohshme të pjesëve të 

caktuara të mbetjeve, dmth. llojeve të riciklueshme dhe mbetjeve të tjera të rrezikshme dhe jo 

të rrezikshme, siç janë  letra/ kartoni, qelqi, copëza metalesh, paketimet metali dhe plastiku, 

mbetje të mëdha, goma, WEEE, mbetje ndërtimi dhe prishjesh, etj. 

Oborret e riciklimit do të shërbejnë si një strukturë e re për riciklim. Çdo skemë e kompensimit 

të drejtpërdrejtë mund të zbatohet për të rritur interesin e amvisërive dhe bizneseve për të sjellë 

materiale të riciklueshme në oborrin e riciklimit. Së paku një objekt është i nevojshëm për zonën 

e projektit. Objekti i propozuar përbëhet nga: 

• Një zonë e rrethuar dhe e shtruar (asfalt, zhavorr ose beton) me përmasa të përafërta 

30m x 50m; 

• Kabina e vogël për personin që vjen në vend; 

• Kontejnerë të madhësisë së ndryshme për lloje të ndryshme mbetjesh; 

• Rampa dhe zona e ngritur për të lejuar qasjen e lehtë të automjeteve deri tek 

kontejnerët; dhe 

• Kontejnerë të mbuluar dhe të siguruar për mbetje specifike me vëllim të ulët (mbetjet e 

rrezikshme, WEEE, etj.) 

Figura më poshtë jep një skemë të përgjithshme të oborrit të riciklimit. 

 

Figura 2.16_ Skema e përgjithshme e oborrit të riciklimit 

2.3.3.2 Opsionet hapësinore që merren në konsideratë 

Janë konsideruar Tre vende potenciale për gjetjen e oborrit të riciklimit për menaxhimin e 

mbetjeve (shih figurat më poshtë).  

opsioni 1: vendi ndodhet afër vendbanimit Liria (ana perëndimore e kësaj lagjeje), në anë të 

rrugës Liria-Shirokë. Vendi i cili është përdorur si gurore tani është i rrethuar dhe përdoret si zonë 

parkimi për automjete dhe makineri të rëndë ndërtimi. Disa shtëpi dhe biznese ndodhen në një 

distancë të shkurtër nga ky vend. Sipas hartës gjeoportale, ky vend korrespondon me parcelën e 

tokës 20/13, e cila është pronë private. Sipërfaqja e kësaj parcele është 8670 m2. 

Opsioni 2: vendi është i vendosur në anë të rrugës Liria-Shirokë (100 m në brendësi). Vendi, i cili 

është përdorur si gurore në të kaluarën, tani nuk ka aktivitete funksionale. Nj[ numër i vogël i 

shtëpive gjenden në një distancë të shkurtër nga shtegu që shkon deri tek ky në vend. Sipas 

hartës gjeoportale, ky vend korrespondon me parcelën e tokës 21/13, e cila është pronë private. 

Sipërfaqja e kësaj parcele është 8670 m2. 
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Opsioni 3: ky vend ndodhet në anën e majtë të WWTP ekzistues në Shirokë. Vendi, i cili është 

përdorur si gurore në të kaluarën, tani është braktisur dhe po përdoret për asgjësimin joformal 

të materialeve inerte. Sipas hartës gjeoportale, ky vend korrespondon me parcelat e tokës 21/8 
dhe 21/80. Asnjë aktivitet shtëpie ose biznesi nuk vërehet pranë vendit, i cili është pronë e 

Bashkisë së Shkodrës. 

Zona 3 ka sipërfaqen prej 1900 m2 më të vogël se zonat 1 dhe 2. Përzgjedhja e këtij vendi do të 

impononte që paraqitja e oborrit të riciklimit të organizohej në funksion të formës së hapësirës 

në dispozicion. Sipërfaqja është e mjaftueshme për të akomoduar nevojat e Lirisë, Shirokës dhe 

Zogajve. Sipërfaqja e nevojshme është 1500 m2 (shih seksionin 2.3.1.1), ndërsa sipërfaqja e 

vendit 3 është 1900 m2. 

ADF ka sugjeruar që të zgjidhet Opsioni pasi është i disponueshëm dhe është pronë publike. 

 

 

Figura 2.17_Vendndodhja e vendeve 1, 2 dhe 3 të konsideruara për oborrin e riciklimit 

 

Figura 2.18_Detajet në vendin nr. 1 
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Figura 2.19_Detajet në vendet nr. 2 dhe 3 

2.3.3.3 Vlerësimi i shpejtë i opsioneve hapësinore të konsideruara dhe opsionit të preferuar 

Vlerësimi i opsioneve të konsideruara të lokacionit të vendit bazohet mbi kriteret e mëposhtme: 

• Disponueshmëria dhe përshtatshmëria e zonës - për të mundësuar zonën e kërkuar dhe 

për të përmbushur parametrat teknikë për ndërtimin e oborrit të riciklimit dhe 

shërbimeve të tjera mbështetëse me kosto më të ulët të punës civile (p.sh. më së shumti 

rekomandohet sipërfaqja e sheshtë); 

• Largësia nga banesat më të afërta dhe aktivitetet tregtare - nëse ndodhet afër 

vendbanimeve mund të ndikojë në cilësinë e jetesës ose të shkaktojë ndikime të 

pafavorshme (zhurma, pluhuri, trafiku, dhe ndonjëherë erë e keqe, etj.); 

• Afërsia e mbetjeve hyrëse ose gjeneratorëve të mbeturinave - më afër zonave kryesore 

të vendbanimeve, më e përshtatshme është që përdoruesit e mbeturinave t՚i marrin 

mbeturinat atje; 

• Hyrja në rrugët kryesore dhe lidhjet me infrastrukturat e tjera të shërbimeve - për shkak 

të operacioneve në oborrin e riciklimit është i rëndësishëm aksesi në rrjetin elektrik, 

furnizimi me ujë, sistemi i ujërave të zeza, etj.; 

• Shqetësimet mjedisore - është me rëndësi të shmangen zonat/habitatet e mbrojtura ose 

të ndjeshme; 

• Përdorimi i tokës dhe peizazhi - për të mos bërë aspak presion ose presion sa më të vogël 

mbi tokat ekzistuese të punueshme dhe/ose asetet natyrore ose pasuritë turistike, duke 
sugjeruar përdorimin e zonave që tashmë janë prekur , dmth. sugjeroni gurore të 

braktisur për të mos ndikuar negativisht në vegjetacion dhe peizazhin; 

• Pronësia mbi tokën - për të shmangur procedurat e eksproprijimit, sugjerohet që 

sipërfaqja e tokës të kërkohet të jetë pronë e Bashkisë së Shkodrës. 

Tabela më poshtë jep një analizë të shkurtër krahasuese të opsioneve të konsideruara, bazuar 

në kriteret e mësipërme. 

Tabela 2-3_Vlerësimi i shpejtë i opsioneve hapësinore të konsideruara për oborrin e riciklimit 

Opsioni Përparësitë Mangësitë Komentet 

opsioni 

1 

-Sipërfaqja e vendit është e 

mjaftueshme; 

-Është vendosur pranë rrugës 

ekzistuese; 

-Vendi ndodhet larg zonës qendrore 

të zonës së mbrojtur; 

-Pronë private; 

-I padisponueshem; 

-Distanca nga banesat nuk 

është e përshtatshme; 

-Mund të shërbejë si një 

gurore për gurin e grimcuar; 

Nuk është i përshtatshëm për 

shkak se: 

1-Ndodhet afër disa banesave 

të cilat mund të ndikohen nga 

zhurma, pluhuri dhe era e 

keqe; 

2- Parcela e tokës është pronë 

private dhe për këtë arsye 
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Opsioni Përparësitë Mangësitë Komentet 

-Është vendosur brenda zonës së 

përdorimit të qëndrueshëm të zonës 

së mbrojtur (shih figurën 5.18 në 

seksionin 5.10.1.1); 

-Është vendosur larg 

zonave/habitateve të ndjeshme të 

zonës së mbrojtur (shih seksionin 

5.10.1.3). 

-Ndodhet larg vendbanimit 

kryesor të gjeneratorit të 

mbeturinave (Shirokë). Kjo 

do të thotë se do të jetë një 

distancë më e gjatë për 

transportin e mbeturinave, 

që nga ana tjetër do të 

thotë më shumë zhurmë 

dhe ndotje të ajrit të 

gjeneruar nga kamionët e 

transportit gjatë operimit të 

oborrit të riciklimit. 

është e nevojshme të ndahen 

mjetet financiare për 

eksproprijim. Përveç kësaj, ADF 

dhe EBRD PR 527 preferojnë të 

shmangin çdo blerje eventuale 

të tokës; 

3-Ende mund të përdoret si 

gurore për gurin e grimcuar; 

4-Pritet më shumë zhurmë dhe 

ndotje të ajrit të gjeneruar nga 

kamionët e transportit (gjatë 

operimit) në krahasim me 

opsionet e tjera. 

Opsioni 

2  

-Distanca e përshtatshme nga 

banesat; 

-Sipërfaqja e vendit është e 

mjaftueshme; 

-Vendi ndodhet larg zonës qendrore 

të zonës së mbrojtur; 

-Është vendosur brenda zonës së 

përdorimit të qëndrueshëm të zonës 

së mbrojtur (shih figurën 5.18 në 

seksionin 5.10.1.1); 

- Është vendosur larg 

zonave/habitateve të ndjeshme të 

zonës së mbrojtur (shih seksionin 

5.10.1.3). 

-Pronë private; 

-Është i domosdoshëm 

përmirësimi i rrugës 

ekzistuese të shkurt që 

shërben si hyrje; 

-Ka disa banesa afër vendit; 

-Mund të shërbejë si një 

gurore për gurin e grimcuar 

I pranueshëm por jo edhe i 

preferueshëm për shkak se: 

1-Ndodhet afër dy shtëpive, të 

cilat mund të ndikohen nga 

zhurma, pluhuri dhe era e 

keqe; 

2-Parcela e tokës është pronë 

private dhe për këtë arsye 

është i nevojshëm 

eksproprijimi. Përveç kësaj, 

ADF dhe EBRD PR 5 preferojnë 

të shmangin çdo blerje 

eventuale të tokës; 

3-Akoma mund të përdoret si 

gurore për gurin e grimcuar. 

Opsioni 

3 

-Hapësira e disponueshme; 

- Sipërfaqja e vendit është e 

mjaftueshme;  

- Është vendosur pranë rrugës 

ekzistuese; 

-Është afër vendbanimit kryesor të 

gjeneratorit të mbeturinave (mes 

Zogajve, Shirokës dhe Lirisë, ku 

Shiroka është vendbanimi më i 

madh). Kështu, transporti rrugor nga 

Shiroka në oborrin e riciklimit është 

më i shkurtër; 

-Prona e Bashkisë së Shkodrës; 

-Distanca e përshtatshme nga 

banesat; 

Vendi ndodhet larg zonës qendrore 

të zonës së mbrojtur; 

Forma e hapësirës në 

dispozicion nuk është 

drejtkëndëshe. Sidoqoftë, 

mendimi i stafit teknik 

është se ky vend është i 

përshtatshëm për projektin. 

Preferohet, për shkak së: 

1-Asnjë eksproprijim nuk është 

i nevojshëm (është pronë e 

Bashkisë); 

2-Hapësira është në 

dispozicion; 

3-Distanca e përshtatshme nga 

banesat; 

4-Ndodhet brenda një zone 

tashmë të prekur nga ana 

mjedisore (ish gurores për 

gurin e grimcuar); 

5-Ndodhet në një vend të 

përshtatshëm gjeografik 

krahasuar me vendndodhjen e 

vendbanimit kryesor të 

gjeneratorit të mbeturinave 

(Shirokë). Kjo gjithashtu 
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Opsioni Përparësitë Mangësitë Komentet 

-Është vendosur brenda zonës së 

përdorimit të qëndrueshëm të zonës 

së mbrojtur (shih figurën 5.18 në 

seksionin 5.10.1.1); 

- Është vendosur larg 

zonave/habitateve të ndjeshme të 

zonës së mbrojtur (shih seksionin 

5.10.1.3). 

-Punimet e rindërtimit do të 

prodhojnë gurë të grimcuar dhe për 

këtë arsye do të ruajnë mjedisin 

(peizazhin, tokën, etj.) në vende të 

tjera (p.sh. opsionet e vendit 1 dhe 

2); 

-Rehabilitimi i peizazhit përreth 

WWTP ekzistuese në Shirokë 

nënkupton një distancë më të 

shkurtër për transportin e 

mbeturinave, që nga ana tjetër 

nënkupton më pak zhurmë dhe 

ndotje të ajrit të gjeneruar nga 

kamionët e transportit gjatë 

operimit të oborrit të riciklimit. 

 

 

Sipas tabelës së mësipërme, rezulton se opsioni i vendit 3 është opsioni më i mirë nga pikëpamja 

mjedisore dhe sociale, për shkaqe që vijojnë: 

• Sipërfaqja e vendit është e përshtatshme për ndërtimin e oborrit të riciklimit; 

• Është vendosur në një zonë tashmë të prekur (ish gurore që është e vendosur pranë 

WWTP ekzistues në Shirokë); 

• Ndodhet larg zonave qendrore dhe zonave/habitateve të tjera të ndjeshme të MNR të 

Liqenit të Shkodrës; 

• Vendi ndodhet në tokë publike që është pronë e Bashkisë së Shkodrës. Meqenëse kjo 

bashki është përfituesi përfundimtar i Projektit, nuk nevojitet asnjëfarë eksproprijimi të 

tokës; 

• Ka qasje të drejtpërdrejtë në rrugën kryesore, shërbimet dhe lidhjet e infrastrukturës; 

• Nuk ka banesa ose objekte shërbimi (bar-restorante, etj.) në afërsi, prandaj nuk pritet 

asnjë kundërshtim nga banorët dhe bizneset; dhe 

• Është vendosur në një distancë të përshtatshme nga vendndodhja e gjeneratorit kryesor 

të mbetjeve (Shirokë) dhe për këtë arsye transporti rrugor në këtë oborr është më i 

shkurtër që do të thotë më pak zhurmë dhe ndotje të ajrit të gjeneruar nga kamionët e 

transportit gjatë operimit në krahasim me opsionet tjera. 

 

2.3.3.4 Skema e oborrit të riciklimit në vendin e zgjedhur 

Figurat më poshtë tregojnë vendndodhjen e zonës së zgjedhur (vendi nr. 3) dhe skemën e 

organizimit të oborrit të riciklimit në lidhje me formën e vendndodhjes së zonës së zgjedhur. 
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Figura 2.20_Skema e organizimit të oborrit të riciklimit për vendin e zgjedhur 
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Figura 2.21_Vendi i zgjedhur (vendi nr. 3) për oborrin e riciklimit (burimi ASIG) 

Më tej jepet organizimi i objektit të oborrit të riciklimit. 

A. Kontejneri (5 ose 7 m³) që përfshin: 

o 01 - Mbetje të mëdha; 

o 02– Metalet; 

o 03 – Pajisjet elektronike (kontejner me rrjet); 

o 04– Gomat; 

o 05 - Pakot voluminoze (kontejner me rrjetit); dhe 

o 06 – Rezervën, 

B. Kutia për mbeturinat organike (mbetje të gjelbra) 

C. Kutia për mbeturinat e ndërtimit dhe shkatërrimit (sasia për amvisëri) 

D. Kontejneri i mbetjeve të rrezikshme  (Kontejner i mbyllur – 16 m3) duke përfshirë kosha prej 150 

litrave për mbledhjen e: 

o Baterive shtëpiake dhe të makinave (akumulatorët); 

o Vaj mbeturinash; 

o Bojërat që duhet të hidhen; 

o Acide/Alkale; 

o Filtra vaji dhe kosha/konserva vaji; 

o Shporta /konserva me presion; 

o Mjete kimike shtëpiake; 

o Komponentë të tjera sipas listës për kategorizimin e mbetjeve të rrezikshme. 

E. Vendndodhja e kontejnerit (1.1 m³) 

F. Kontejneri për qelq, koshat alumini, letër, PET, etj. 
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3 Korniza rregulluese dhe udhëzimet 

Ky kapitull analizon kërkesat e legjislacionit shqiptar, të BE-së dhe atij të EBRD në lidhje me 

procesin e studimit VNM. 

Në seksionin 1.1 përmendet se VNM sipas terminologjisë mjedisore shqiptare dhe të BE-së 

përfshin gjithashtu çështjet sociale. Kështu, termat VNM dhe VNM duhet të kuptohen si identikë. 

Si zgjerim, është e njëjta gjë për termat PVNM dhe VNM. 

3.1 Klasifikimi i projektit 

ToR i miratuar nga EBRD kërkon që vlerësimi i nivelit të VNM të vendoset nga autoriteti kombëtar 

mjedisor. Siç përmendet në seksionin 1.1, NEA vendosi që projekti t'i paraqitet një VNM, 

përmbajtja e së cilës sigurohet nga metodologjia kombëtare për VNM28. 

EBRD ka ra dakord me këtë vendim (shih pjesën 1.1.) por, pasi zona e projektit shtrihet brenda 

një zone të mbrojtur, Banka kërkon që studimi dhe procesi  VNM të përfshijë një vlerësim të 

besueshëm biologjik dhe një studim të kujdesshëm social mbi komunitetet Rom/Egjiptian në 

zonën e Projektit. 

3.2 Kërkesat kryesore për studimin VNM 

Meqenëse Projekti do të paraqitet në një “VNM Preliminare” (sipas Ligjit për VNM ), Faza e 

studimit mund të konsiderohet si jo e nevojshme. Rregullat shqiptare nuk kërkojnë ndonjë raport 

studimi për VNM preliminare. Faza e studimit rekomandohet për projektet që kërkojnë një “VNM 

të plotë”. Si pasojë, fazat e njëpasnjëshme të procesit VNM janë përgatitja e studimit "VNM 

Preliminare" dhe procesi i konsultimit përkatës, i cili duhet të plotësojë kërkesat e BE-së, 

Shqipërisë dhe EBRD ESP. 

Siç thuhet në ToR të miratuar nga EBRD-ja, për të përmbushur kërkesat kombëtare dhe ato të 

EBRD, studimi paraprak i VNM-së duhet të përfshijë gjithashtu një NTS dhe një SEP. 

Rezultati i blerjes së përhershme të nevojshme të tokës për qëllimet e Projektit është si më 

poshtë: 

• Një parcelë toke prej 1500m2 e nevojshme për oborrin e riciklimit (shih pjesën 2.3.3.1) 

Kjo parcelë shtrihet brenda një guroreje të braktisur; 

• Një parcelë toke prej 50m2 për ndërtimin e një rezervuari të ri uji për vendbanimin Liria.  

Meqenëse të dyja këto parcela janë prona të Bashkisë së Shkodrës (përfituesi i fundit i Projektit), 

nuk ka nevojë për përgatitjen e ndonjë Planit të blerjes së tokës (LAP) 

3.2.1 Rezultatet e studimit VNM  

ToR i e miratuar nga EBRD kërkon që përmbajtja e paketës së studimit VNM të jetë si më poshtë. 

Tabela 3-1_Përmbajtja e paketës VNM siç kërkohet nga Projekti 

Rezultatet e paketës së 
studimit të VNM-së 

Standardet e ndjekura për projektin e propozuar 

Raporti VNM ose Raporti i 

auditimit dhe i vlerësimit 

mjedisor dhe social 

Rregullat kombëtare  

(VKM 912/2015: “Për VNM metodologjinë kombëtare”) 

Përmbledhja jo-teknike Udhëzimi për VNM i BE-së 

                                                           

28VKM 912/2015: “Për metodologjinë kombëtare për VNM” 
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Rezultatet e paketës së 
studimit të VNM-së 

Standardet e ndjekura për projektin e propozuar 

Plani i angazhimit të palëve 

të interesuara 

-EBRD PR10: Shpallja e informacionit dhe angazhimi i palëve të interesuara; 

dhe 

-PR të tjera për çështje ndër-sektoriale 

Raporti i vlerësimit të 

biodiversitetit 

EBRD PR6: Ruajtja e biodiversitetit dhe menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve 

natyrore të gjalla  

Raporti i sondazhit social -EBRD PR7: Njerëzit vendas; dhe 

-EBRD PR10: Shpallja e informacionit dhe angazhimi i palëve të interesuara  

Shënim:  

Standardet për përgatitjen e çdo LAP janë si më poshtë: 

• Rregullat kombëtare (Ligji 8561/1999); dhe 

• EBRD PR5: “Blerja e tokës, kufizimi i përdorimit të tokës dhe zhvendosja e 
pavullnetshme” 

Sidoqoftë, nuk ka nevojë për përgatitjen e ndonjë LAP, pasi parcelat e nevojshme të tokës janë 

prona bashkiake.  

Më poshtë përshkruhen kërkesat për raportin VNM, metodologjinë e vlerësimit të ndikimit dhe 

Përmbledhjen jo-teknike. Kërkesat për vlerësimin biologjik dhe raportet e studimit social 

shpjegohen në raportet përkatëse. 

3.2.2 Përmbajtja e raportit VNM 

VKM 912/2015 “Për metodologjinë kombëtare mbi VNM”, si dhe VKM 686/201529, i ndryshuar, 

parashikojnë përmbajtjen e raportit VNM, e cila duhet të përfshijë çështjet e renditura në tabelën 

më poshtë. 

Tabela 3-2_Përmbajtja e raportit VNM sipas VKM  912/2015 dhe VKM 686/2015 

Nr. Përmbajtja e raportit VNM sipas kërkesave kombëtare30 

1 Përshkrimi i shkurtër i vegjetacionit në zonën e projektit 

2 Informacion mbi burimet ujore brenda zonës së projektit dhe në afërsi të saj 

3 Identifikimi i ndikimeve të mundshme negative në mjedis duke përfshirë ndikimet në 

biodiversitetin, ujin, tokën, ajrin dhe shëndetin e njeriut 

4 Përshkrimi i shkurtër i emetimit eventual në mjedisin përreth të ujërave të zeza, pluhurit, 

gazrave, zhurmës dhe dridhjeve dhe gjenerimit të mbeturinave 

5 Informacion mbi rëndësinë e ndikimeve, kohëzgjatjen, mundësinë e rikthimit dhe efektet e 

mundshme kumulative 

                                                           

29CMD 686/2015 "Për miratimin e rregullave, përgjegjësive dhe afateve kohore për kryerjen e procedurës së vlerësimit 

të ndikimit në mjedis dhe vendimin për procedurën e transferimit të deklaratës mjedisore". 

30CMD 912/2015 “Për metodologjinë kombëtare mbi EIA”  
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Nr. Përmbajtja e raportit VNM sipas kërkesave kombëtare30 

6 
Informacion mbi shtrirjen hapësinore dhe fuqinë e efekteve të mundshme negative 

7 Mundësia për rehabilitimin e mjedisit, përfshirë tokën bujqësore, dhe kudo që është e 

mundur kostot e përafërta të rehabilitimit të mjedisit 

8 Shmangia/zbutja e efekteve të mundshme anësore 

9 Efektet e mundshme në kontekstin ndërkufitar (nëse ka) 

10 Programi i monitorimit  

11 Informacion mbi efektet e mundshme pozitive  

3.2.3 Metodologjia e vlerësimit të ndikimit 

Qasja dhe metodologjia për vlerësimin e ndikimeve bazohet mbi “Udhëzimin e BE-së për VNM” 

dhe GIP, si dhe në mbi përvojën e mëparshme të ekipit të VNM që kanë pas në fushën e 

projekteve të ngjashme në Shqipëri.  

Duhet të nënvizohet se VKM shqiptare 912/2015 "Për metodologjinë kombëtare të VNM-së" 

përputhet plotësisht me Direktivën e VNM-së. Kështu, metodologjia e përdorur përputhet me 

kërkesat kombëtare dhe ato të BE-së. 

Detajet mbi metodologjinë e vlerësimit të ndikimeve janë dhënë në kapitullin 4 të këtij 

dokumenti. 

3.2.4 Përmbledhje jo-teknike 

Përgatitja e Përmbledhjes jo-teknike bazohet mbi “Udhëzimin e BE-së për VNM”, i cili parashikon 

që një përmbledhje e tillë duhet të përmbushin karakteristikat e mëposhtme: 

• Të shkruhet në gjuhë jo-teknike, duke shmangur informacionet dhe diskutimet e 

detajuara;  

• Të jetë i kuptueshëm për një anëtarë të rëndomtë të publikut; 

• Të identifikohet lehtësisht brenda Raportit të VNM-së  

Ndërsa përmbajtja e Përmbledhjes jo-teknike duhet të përqendrohet në sa vijon: 

• Të shpjegojë rolin e VNM-së në procesin e Zhvillimit të miratimit;  

• Të sigurojë një përshkrim të saktë , të shkurt dhe gjithëpërfshirës të Projektit, 

informacionin bazë, efektet e mundshme mjedisore dhe Masat e propozuara të zbutjes 

si dhe rregullimet e monitorimit;  

• Të nxjerrë në pah ndonjë pasiguri të rëndësishme në lidhje me Projektin dhe efektet e tij 

mjedisore;  

• Për të siguruar një pasqyrë të qasjes tek vlerësimi. 

3.2.5 Konsultimet 

Ekipi i projektit ka marrë në konsideratë kërkesat e Shqipërisë, të BE-s dhe EB për organet 

ligjore dhe konsultimet publike në lidhje me nivelin e ekzaminuar të vlerësimit të VNM.  

3.2.5.1 Rregullat shqiptare 

Për konsultimet e procesit të VNM-së, legjislacioni shqiptar përfshin kontekstin kombëtar dhe atë 
ndërkufitar. Konteksti kombëtar përfshin legjislacionin dhe rregullat brenda kufijve të shtetit 
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shqiptar, ndërsa konteksti ndërkufitar parashikon përfshirjen e organeve ligjore të mjedisit të 

vendeve fqinje, të cilat mund të preken nga projekti. 

Kërkesat e konsultimit në kontekstin kombëtar sigurohen nga Ligji 10440/2011 "Për VNM" dhe 
CDM 247/2014 “Mbi përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe 

përfshirjen e publikut gjatë vlerësimit të ndikimit në mjedis“.  

Ndërsa informacioni publik në kontekstin ndërkufitar rregullohet nga Ligji për VNM dhe VKM 

598/2015: "Për rregullat dhe procedurat për konsultim me publikun dhe palët e interesit dhe 

konsultimet publike gjatë procesit të vlerësimit të mjedisit në kontekstin ndërkufitar". 

Ligji për VNM dhe VKM 247/2014 janë në përputhje me Direktivën e VNM, ndërsa VKM 598/2015 

është në përputhje me Konventën Espoo31. Konventa Espoo (VNM) përcakton detyrimet e Palëve 

për të vlerësuar ndikimin mjedisor të aktiviteteve të caktuara në një fazë të hershme të 

planifikimit. Ajo, gjithashtu, përcakton detyrimin e përgjithshëm të Shteteve për të njoftuar dhe 

konsultuar njëri-tjetrin për të gjitha projektet kryesore që i marrin në shqyrtim dhe që ka të ngjarë 

të kenë një ndikim të dukshëm të dëmshëm mjedisor përtej kufijve32. 

Sipas Ligjit 10440/2011 (neni 14 (1)) publiku dhe palët e interesit që do të përfshihen në procesin 

(P)E(S)IA, përfshijnë sa vijon: 

• Zhvilluesi i projektit; 

• Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe strukturat e saj të varura; 

• Ministritë e linjës dhe strukturat e tyre të varura; 

• Njësitë e qeverisjes vendore; 

• Organizatat publike dhe joqeveritare; 

• Institucionet përgjegjëse për procesin e VNM-së;  
• Vendet fqinje, sipas Konventës Espoo, nëse Projekti mund të ketë efekte të mundshme 

ndërkufitare. 

Pasi NEA vlerëson se Projekti nuk do të ketë ndikime negative në kontekstin ndërkufitar (shih 

mendimin e shqyrtimit të NEA-së - Shtojca në SEP), konsultimet në këtë kontekst nuk janë të 

nevojshme.  

3.2.5.2 Rregulloret e BE-së 

Direktiva e VNM 2014/52/EU parashikon qasjen e konsultimit publik. Neni 6 e Direktivës 

përcakton që "Shtetet anëtare do të marrin masat e nevojshme për të siguruar që autoritetet që 

mund të shqetësohen nga projekti për shkak të përgjegjësive të tyre specifike mjedisore ose 

kompetencave lokale dhe rajonale lejohen të shprehin mendimin e vetë mbi informacionin e 

dhënë nga zhvilluesi dhe mbi kërkesa për leje zhvillimi. Për këtë qëllim, Shtetet anëtare do të 

caktojnë autoritetet që do të konsultohen, qoftë në kushte të përgjithshme, qoftë për secilin rast 
në veçanti. Informacioni i mbledhur sipas nenit 5 do t'u përcillet këtyre autoriteteve. 

Marrëveshjet e hollësishme për konsultime do të përcaktohen nga Shtetet anëtare .” 

Megjithëse Shqipëria nuk është një vend anëtar dhe prandaj Direktiva e BE-s nuk është detyruese 

për atë, duke pasur parasysh statusin e një vendi kandidat33 dhe procesin e përafrimit të 

legjislacionit me legjislacionin e BE-s, direktivat e BE-s janë, po ashtu, të rëndësishme edhe në 

rastin e Shqipërisë. 

 

Si rezultat, bazuar në faktin se Ligji shqiptar për VNM është një përfshirje e thjeshtë e Direktivës 

së BE-s për VNM, dhe duke marrë në konsideratë se VKM 247/2014 dhe 598/2015 sigurojnë 

                                                           

31 https://treaties.un.org/doc/Treaties/1991/02/19910225%2008-29%20PM/Ch_XXVII_04p.pdf 

32https://www.unece.org/env/eia/eia.html 

33 BE-ja ia dha Shqipërisë statusin e vendit kandidat në muajin qershor të vitit 2014. 
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informacionin dhe konsultimet e nevojshme për procesin e VNM, atëherë sipas Direktivës VNM 

të BE-s, konsultimet për të gjitha fazat e VNM do të rregullohen bazuar në kërkesat shqiptare. 

3.2.5.3 Standardet e EBRD 

Procesi i konsultimit është një pjesë kritike e EBRD ESP34, e të cilës Kërkesa e performancës 10 (Shpallja e 

Informacionit dhe angazhimi i palëve të interesuara) tregon rëndësinë e një angazhimit të hapur dhe 

transparent midis zhvilluesit të projektit dhe palëve të ndryshme të interesuara në një fazë të hershme të 

ciklit të projektit. "Ky angazhim është thelbësor për ndërtimin e marrëdhënieve të forta, konstruktive dhe 

të përgjegjshme, të cilat janë thelbësore për menaxhimin e suksesshëm të ndikimeve dhe çështjeve 

mjedisore dhe sociale të një projekti.35”  

PR10 e EBRD, që drejtohet nga parimet e Konventës UNECE36, shprehet se "natyra e angazhimit 

të palëve të interesit do të jetë proporcionale me natyrën dhe shkallën e projektit dhe ndikimet e 
tij të mundshme anësore". Sipas këtij PR, "kërkesat e ligjit kombëtar në lidhje me informimin dhe 

konsultimin publik, përfshirë ato ligje që me të cilat zbatohen detyrimet e vendit pritës sipas 

ligjeve ndërkombëtare duhet të plotësohen gjithmonë37”  

Për më tepër, EBRD "është e përkushtuar të promovojë miratimin e parimeve mjedisore të BE-së, 

praktikave dhe standardeve thelbësore nga projektet e financuara nga EBRD ..."38 

Kërkesat e EBRD PR 10 në lidhje me zbulimin e informacionit dhe angazhimin e palëve të 

interesuara, mund të përmblidhen si më poshtë:  

• Konsultimi me palët e interesuara është një proces i vazhdueshëm që zhvillohet  gjatë 

gjithë kohëzgjatjes së Projektit;  

• Angazhimi i palëve të interesuara përfshin: 1. identifikimin e palëve të interesuara; 2. 

angazhimin proaktiv të palëve të interesuara; 3. Disponueshmërinë e një mekanizmi 

ankese që do të ishte i hapur për të gjithë; dhe 4. monitorimin. 

• Natyra dhe shpeshtësia e veprimeve të angazhimit të palëve të interesuara janë proporcionale 

me natyrën dhe shkallën e projektit, ndikimet e tij të mundshme të padëshirueshme dhe nivelin 

e shqetësimeve të publikut dhe palëve të tjera të interesuara. 

Konsultimet e kryera gjatë përgatitjes së VNM-s janë dhënë në detaje në Planin e angazhimit të 

palëve të interesuara (raport i veçantë). 

Tabela më poshtë jep PR të EBRD që janë relevante për me Projektin: 

Tabela 3.3_ EBRD PR relevante me projektin e propozuar 

EBRD PR Rëndësia për projektin Komenti 

PR1: Vlerësimi dhe 

menaxhimi i 

ndikimeve dhe 

çështjeve 

mjedisore dhe 

sociale 

Seksionet mbi: Vlerësimin 

mjedisor dhe social; Planet e 

menaxhimit të E&S; 

Monitorimi dhe raportimi 

Kërkesat e PR 1 duhet të jenë në përpjesëtim me 

rezultatin e kujdesit të duhur mjedisor dhe shoqëror 

dhe veprimet e ESAP-it bazuar në EBRD ESP dhe me 

karakteristikat e zonës së Projektit; 

 

                                                           

34https://www.ebrd.com/news/publications/policies/en Environmental-and-social-policy-esp.html 

35 Kërkesa e Performancës 10 e EBRD (Zbulimi i informacionit dhe angazhimi i palëve të interesuara) 

36http://ec.europa.eu/en Environment/aarhus/index.htm 

37 Kërkesa e performancës 10 e EBRD/paragrafi 7 

38 Politika mjedisore dhe sociale e EBRD/detyrimet e EBRD/Paragrafi 7/Faqja 1 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm
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EBRD PR Rëndësia për projektin Komenti 

PR2: Puna dhe 

kushtet e punës  

Seksioni mbi: Mos-

diskriminimin dhe mundësitë 

e barabarta; Shëndetin dhe 

sigurinë në punë; mekanizmat 

e ankesave të punëtorëve  

-Projekti do të jetë në përputhje me (I) ligjet kombëtare 

të punës, sigurimeve shoqërore dhe shëndetit në punë 

dhe sigurinë në punë, dhe (ii) parimet dhe standardet 

themelore të mishëruara në konventat e  ILO39.  

-Klienti do të sigurojë një mekanizëm efektiv të ankesave 

për punëtorët (dhe organizatat e tyre, aty ku ekzistojnë) 

për të ngritur shqetësime që lidhen me vendin e punës. 

-Projekti parashikon që Romët/Egjiptianët që jetojnë 

brenda zonës së projektit do të diskriminohen pozitivisht 

duke i përfshirë ata në menaxhimin e mbetjeve të ngurta 

urbane. 

-Vendbanimi Rom/Egjiptian do të përfshihet në të gjitha 

veprimet e ndërtimit/përmirësimit të sistemeve të ujit 

dhe ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbetjeve të 

ngurta; 

-Seksioni për shëndetin dhe sigurinë në punë trajtohet në 

PR 4; 

PR 3: Efikasiteti i 

burimeve dhe 

parandalimi dhe 

kontrolli i ndotjes 

Seksionet mbi: Parandalimin 

dhe kontrollin e ndotjes; Ujin; 

Mbetjet; dhe Përdorimin dhe 

administrimin e sigurt të 

substancave dhe materialeve 

të rrezikshme 

Projekti synon të: 

-Shmang ndotjen e ajrit, ujërave nëntokësore dhe atyre 

sipërfaqësore nga ujërat e zeza urbane dhe mbetjet e 

ngurta; 

-Minimizojë mbetjet e ngurta me një rritje të sasisë së 

përzgjedhjes dhe riciklimit të mbetjeve urbane. Është 

parashikuar që Romët/Egjiptianët të këshillohen dhe 

mundësisht të përfshihen në përzgjedhjen dhe riciklimin 

e mbeturinave. 

Strategjitë dhe masat zbutëse gjithashtu do të 

përfshijnë: 

-Erozionin dhe kontrollin e llumit; 

-Ujërat e zeza që rezultojnë nga aktivitetet e ndërtimit 

dhe operimit; 

-Mbetjet e ngurta nga aktivitetet e ndërtimit;  

-Mbetjet e rrezikshme (vaj, yndyrë, bojëra, etj.) nga 

funksionimi dhe mirëmbajtja e motorëve të ndërtimit 

dhe automjeteve të transportit. 

PR4: Shëndeti dhe 

siguria 

 

Seksionet mbi: A-Kërkesat e 

përgjithshme për menaxhimin 

e shëndetit dhe sigurisë (a1-

Shëndeti dhe siguria në punë; 

dhe a2-Shëndeti dhe siguria e 

komunitetit); dhe 

B- Kërkesat specifike për 

menaxhimin e shëndetit dhe 

sigurisë (b1- Infrastruktura, 

-Projekti do marr duke marrë parasysh sigurinë e 

punëtorëve dhe komuniteteve lokale nga a-Hapja e 

hendeqeve për ujë të pijshëm dhe sistemeve të ujërave 

të zeza nëse për punimet e ndërtimit përmes gurit 

gëlqeror kërkohen shpërthimet dhe b-rruga e 

komunikacionit; 

-Dizajni duhet të synojë të shmangë çdo ndotje të 

ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore nga ujërat e 

zeza që mund të shkaktojnë sëmundje; 

                                                           

39http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--

en/index.htm 

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
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EBRD PR Rëndësia për projektin Komenti 

ndërtimi, modelimi i pajisjeve 

dhe siguria, përfshirë jetën e 

palëve të treta dhe sigurinë 

elektrike dhe nga zjarri; b2-

Rreziqet e trafikut dhe të 

sigurisë rrugore për punëtorët 

dhe komunitetet e prekura; 

b3-Rreziqet natyrore ; b4-

Ekspozimi ndaj sëmundjes; 

dhe b3-Gatishmëria dhe 

përgjigja ndaj urgjencës) 

-Dizjani duhet të synojë të shmangë çdo rrezik natyror 

që mund të prekë punëtorët dhe komunitetet lokale; 

-Incidentet dhe situatat e emergjencës duhet të 

parashikohen dhe të trajtohen në mënyrë të 

përshtatshme për të shmangur ose zvogëluar deri në 

minimum potencialin e tyre për ndikime të ndryshme. Si 

një situatat e tilla mund të konsiderohet dëmtimi ose 

mosfunksionimi i sistemit të ujërave të zeza; 

-Plani specifik për menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë 

dhe Plani i menaxhimit të trafikut duhet të përgatiten 

dhe të zbatohen nga kompania e ndërtimit. 

PR5: "Blerja e 

tokës, zhvendosja 

e pavullnetshme 

dhe zhvendosja 

ekonomike" 

Seksionet mbi: Konsultimet; 

Vlerësimin dhe regjistrimin 

socio-ekonomik; Mekanizmat 

e ankesave; Kornizën e 

rivendosjes së jetesës; dhe 

Monitorimin 

 

 

 

Projekti do të marrë në konsideratë: 

-Konsultimet me vendasit, me Bashkinë e Shkodrës dhe 

aktorë të tjerë të përfshirë; 

-Vlerësimin socio-ekonomik të zonës së projektit, 

veçanërisht të komunitetit Rom/Egjiptian që jeton në 

lagjen Liria; 

-Mekanizmin e ankesave, përmes të cilit duhet t'i 

kushtohet vëmendje e veçantë komunitetit 

Rom/Egjiptian dhe vendasve, toka dhe jetesa e të cilëve 

mund të ndikohen negativisht; 

-Kompensimin dhe/ose rikthimin e mënyrës së jetesës 

shkaktuar nga aktivitetet e ndërtimit për sistemet e ujit 

dhe ujërave të zeza, duke përfshirë kërkesën e 

mundshme të sipërfaqes së tokës në rast se Projekti do 

të kërkojë një WWTP të ri të vogël (100m2 në Zogaj); 

-Monitorimin e kompensimit dhe planit të restaurimit të 

jetesës. 

PR 6: Ruajtja e 

biodiversitetit dhe 

menaxhimi i 

qëndrueshëm i 

burimeve natyrore 

të gjalla 

Seksionet mbi: Vlerësimin e  

çështjeve dhe ndikimeve; 

Kërkesat për ruajtjen e 

biodiversitetit; Zonat me vlerë 

të biodiversitetit të mbrojtura 

me ligj dhe të njohura në 

nivelin ndërkombëtar  

-Rezultatet e Projektit përfshijnë gjithashtu një vlerësim 

të biodiversitetit (shih GAP raportin e Vlerësimit të 

biodiversitetit); 

-Konsulenti tashmë është konsultuar me shkencëtarë, 

vendas, peshkatarë, institucione përgjegjëse për Zonën 

e mbrojtur të Liqenit të Shkodrës, etj. (shih SEP) 

PR 7: Popullsia 

vendase 

Seksionet mbi: Konsultimet; 

Vlerësimin dhe regjistrimin 

socio-ekonomik; Mekanizmat 

e ankesave; dhe Monitorimin 

-Rregulloret shqiptare e konsiderojnë komunitetin 

Rom/Egjiptian që jeton në lagjen Liria si një grup socio-

linguistik40. Bazuar në Ligjin 96/2017 dhe në përgjithësi 

në kushtet e vështira të jetës dhe nivelin e ulët të 

arsimit, ky komunitet duhet të konsiderohet si një grup 

vulnerabil dhe prandaj, i konsultuar me kujdes; 

-Konsulenti ka ndërmarrë një sondazh social mbi 

komunitetin Rom/Egjiptian (shih raportin e Sondazhit 

social, që është përgatitur si një dokument i veçantë) 

                                                           

40Ligji 96/2017: “Për mbrojtjen e pakicave etnike në Republikën e Shqipërisë” 
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EBRD PR Rëndësia për projektin Komenti 

PR8: Trashëgimia 

kulturore 

Seksionet mbi: Skriningun për 

ndikimet në trashëgiminë 

kulturore; Konsultimet me 

komunitetet e prekura dhe 

palët e tjera të interesuara 

-Gjatë përgatitjes së VNM-s, Konsulenti ka konsultuar 

sektorin e trashëgimisë kulturore në Bashkinë e 

Shkodrës (shih SEP); 

-Konsulenti ka konsultuar literaturën për identifikimin e 

ndonjë trashëgimie kulturore brenda zonës së Projektit; 

-Gjatë fazës së ndërtimit do të zbatohet procedura e 

gjetjes së mundësisë. 

PR 9: 

Ndërmjetësuesit 

Financiarë 

Nuk aplikohet Nuk aplikohet 

PR10: Zbulimi i 

informacionit dhe 

angazhimi i palëve 

të interesuara 

 

Seksionet mbi: A-Angazhimin 

gjatë përgatitjes së projektit 

(a1-Identifikimi i palëve të 

interesuara; a2-Plani i 

angazhimit të palëve të 

interesuara; a3-Zbulimi i 

informacionit; a4-Konsultimi 

kuptimplotë; B- Angazhimi 

gjatë zbatimit të projektit dhe 

raportimi i jashtëm që 

gjithashtu përfshin 

mekanizmin e ankesave. 

SEP është përgatitur pas këtij PR 

 

3.3 Standarde dhe rregullore të tjera relevante për projektin 

Përveç vlerësimit të kërkuar të nivelit të VNM dhe konsultimeve përkatëse, standardet dhe 

rregulloret e tjera kryesore që lidhen me Projektin përfshijnë ato që burojnë nga karakteristikat 
kryesore të zonës së projektit, gjendja e mjedisit brenda kësaj zone dhe përbërësit dhe aktivitetet 

e Projektit. Ato përfshijnë kryesisht blerjen e tokës, ujin dhe ujërat e zeza, biodiversitetin dhe 

zonat e mbrojtura, si dhe grupet vulnerabile që mund të preken nga Projekti i propozuar. Një 

përmbledhje e këtyre standardeve është dhënë më poshtë. 

3.3.1 Blerja e tokës 

Blerja e tokës bazohet në Ligjin shqiptar 8561/1999: “Për shpronësimet dhe blerjen e 

përkohshme të tokës për interes publik” dhe EBRD PR 5 “Blerja e tokës, zhvendosja e 

pavullnetshme dhe zhvendosja ekonomike ”. Llojet e metodave të blerjes së tokës që janë të 

zbatueshme për Projektin janë si më poshtë: 

• Blerja e plotë e tokës (shpronësimet e plota dhe kompensimi); 

• Blerja e pjesshme - Kompensimi për të drejtën e përdorimit të rrugës (ROW ose servituti); 

• Blerja e përkohshme - Shpronësimet dhe kompensimet e përkohshme; dhe 

• Dëmshpërblimi. 

Çështjet e blerjes së tokës në lidhje me Projektin e propozuar do të jenë si më poshtë: 
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Tabela 3-3_Llojet e blerjes së tokës relevante për Projektin 

Nr. Tipi i blerjes së tokës Blerja e tokës relevante për Projektin 

1 Blerja e plotë e tokës 

(shpronësimet e plota dhe 

kompensimi) 

Blerja e plotë e tokës për oborrin e ri të riciklimit për 

menaxhimin e mbetjeve (1500m2) dhe rezervuarin e ri të ujit 

në lagjen Liria (50 m2).  

Vendet e përzgjedhura për oborrin e riciklimit dhe rezervuarin 

e ujit në Liri janë prona komunale dhe për këtë arsye nuk ka 

nevojë për ndonjë shpronësim dhe kompensim. 

2 Blerja e pjesshme - Kompensimi 

për të drejtën e përdorimit të 

rrugës (ROW ose Servituti) 

Blerja e pjesshme do të ishte e nevojshme vetëm për zonën e 

kufizuar përreth çdo pusi të ri uji. Meqenëse nuk ka nevojë 

për ndonjë pus uji të ri, rezulton se nuk ka nevojë për ndonjë 

blerje të pjesshme të tokës. 

3 Blerja e përkohshme - 

Shpronësimet dhe kompensimet 

e përkohshme 

Blerja e përkohshme e tokës gjatë fazës së ndërtimit për 

furnizimin me ujë dhe tubacionet e ujërave të zeza. 

4 Dëmshpërblimi  Dëmshpërblimi për mjete për jetesën gjatë punimeve në 

ndërtim. 

 

3.3.2 Rregullore të tjera relevante 

3.3.2.1 Rregulloret kombëtare 

Përveç rregulloreve/standardeve/udhëzimeve të përmendura në tekstin e mësipërm, rregulloret 

tjera relevante mjedisore për Projektin përfshijnë siç vijon: 

• Ligji 10431/2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, ndryshuar me Ligjin Nr. 31/2013; 
• Ligji 10440/2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”;  
• Ligji 119/2014, “Për të drejtën e informimit”;  
• Ligji 146/2014, “Për informimin dhe konsultimin publik”; 
• Ligji 81/2017, “Për zonat e mbrojtura”; 
• Ligji 9587/2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit", i ndryshuar;  

• Ligji 10006/2008 "Për mbrojtjen e faunës së egër"; 

• VKM 683/2005 "Për shpalljen e pjesës shqiptare të liqenit të Shkodrës si një vend 

Ramsar";  

• VKM 684/2005 "Për shpalljen e pjesës shqiptare të liqenit të Shkodrës si një rezervat 

natyror i menaxhuar";  

• Urdhri i Ministrit të Mjedisit Nr. 815/2012 "Për miratimin e Planit të menaxhimit të 

rezervatit natyror të menaxhuar të Liqenit të Shkodrës"; 

• Ligji 8897 datë 16.05.2002, “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja” i ndryshuar me Ligjin Nr. 
10266/2010, Ligjin Nr. 10448/2011 dhe Ligjin Nr. 28/2013; 

• Ligji 9774/2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, i ndryshuar 

me Ligjin Nr. 39/2013; 

• Ligji 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”;  
• Ligji 8905/2002, "Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi" i ndryshuar me 

Ligjin Nr. 10137/2009 dhe Ligjin Nr. 30/2013; 
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• Ligji 10463/2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 
32/2013; 

• Ligji 10463/2011, “Për administrimin e integruar të mbetjeve të ngurta”, ndryshuar me 
Ligjin Nr. 32/2013 dhe Ligjin Nr. 156/2013; 

• Ligji 9548/2006, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin mbi regjistrat e 
shkarkimit dhe transferimit të ndotësve të konventës së Aarhus-it për të drejtën e 
publikut për informacionin mjedisor, pjesëmarrjen e tij në vendimmarrje dhe për t’iu 
drejtuar gjykatës çështjet mjedisore”;  

• Ligji 8672/2000, “Për ratifikimin e Konventës për qasjen në informacion, pjesëmarrjen e 

publikut në vendimmarrje dhe qasjen në drejtësi për çështjet mjedisore (Konventa e 

Aarhusit); 

• Ligji 10237/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", i përditësuar; 

• Ligji 5/2014 Për sigurinë dhe shëndetin në ndërtim ”;  

• Ligji 27/2018, “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”;  
• Ligji 9244/2004, “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 69/2013 

dhe Ligjin 131/2014; 

• Ligji Nr. 9385/2005, "Për pyjet dhe shërbimin pyjor", ndryshuar me Ligjin Nr. 38/2013; 

• Ligji 107/2014, "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit", dhe legjislacioni sekondar 

përkatës; 

• Ligji 93/2015, “Për turizmin”. 

3.3.2.2 Marrëveshjet përkatëse ndërkombëtare 

Marrëveshjet më të rëndësishme shumëpalëshe, në të cilat merr pjesë Shqipëria, dhe të cilat 

lidhen me aktivitetet e projektit: 

• Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi ligatinat me rëndësi ndërkombëtare - Konventa 

Ramsar, (Ramsar, Iran, 1971); 

• Konventa në lidhje me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore botërore - Konventa 

e trashëgimisë botërore e UNESCO-s (Paris, 1972);  

• Konventa CITES për tregtinë e specieve të cenuara të florës dhe faunës së egër (1975); 

• Konventa e Barcelonës për mbrojtjen e detit Mesdhe nga ndotja (1976); 

• Konventa e Kombeve të Bashkuara për ruajtjen e llojeve migruese të kafshëve të egra - CMS 

(Bon, 1979); 

• Konventa e ruajtjes së jetës së egër evropiane dhe habitateve natyrore - Konventa e Bernës 

(Bern, 1982); 

• Konventa Kuadër e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike - UNFCCC (Nju Jork, 

1992); 

• Protokolli i Kiotos në Konventën kuadër të Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike; 

• Konventa e Kombeve të Bashkuara për diversitetin biologjik - CBD (Rio de Janeiro, 1992);  

• Konventa e UNECE mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis në një kontekst ndërkufitar (Konventa 

Espoo), nënshkruar në Espoo, Finlandë, në 1991 që ka hyrë në fuqi në vitin 1997 

• Konventa e UNECE për qasjen në informacion, pjesëmarrjen publike në vendimmarrje dhe 

aksesin në drejtësi për çështjet mjedisore - Konventa e Aarhus (Aarhus, Danimarkë, 1998); 

• Konventa e ILO C155 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", 1981; 

• Konventa e ILO C167 "Për sigurinë dhe shëndetin në ndërtim", 1988 

 

3.4 Dokumentet e nevojshme për marrje të lejes mjedisore 

Për të kompletuar dokumentacionin e duhur për marrjen e lejes mjedisore, ADF duhet t'i dërgojë 
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Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit41 këto42: 

• Një raport teknik që duhet të përmbajë: 

o Vendndodhjen e detajuar të komponentëve të Projektit (tubacioni i ujit dhe 

ujërave të zeza, oborri i riciklimit dhe rezervuari i ujit në Liri); 

o Informacionin mbi afatet kohore për procedurat e ndërtimit; 

o Detajet mbi emetimet në atmosferë, tokë, ujë, etj;  

o Pronësinë e parcelave të tokës që komponentët e Projektit do t՚i zënë përherë 

dhe dokumentacioni përkatës, si dhe marrëveshja me pronarët e tokave; 

• Raportin paraprak të vlerësimit të ndikimit; 

• Përmbledhjen jo-teknike; dhe 

• SEP 

Dokumentacioni i mësipërm dërgohet në mënyrë elektronike përmes portalit e-Albania43.  

4 Metodologjia e Vlerësimit të Ndikimeve 

Qasja ndaj këtij studimi VNM përfshin një qasje të përgjithshme për strukturimin e raportit dhe 

metodologjinë e miratuar për vlerësimin e ndikimeve.  

Ekzistojnë disa marrëdhënie të forta midis standardeve mjedisore, komponentëve dhe 

aktiviteteve të projektit, kërkesave të përdorimit të tokës dhe qasjes së përgjithshme që duhet 

ndjekur për studime të tilla. Përveç këtyre, shqetësimet e palëve të interesuara janë një çështje 

kryesore që duhet të merret në konsideratë. 

 

4.1 Qasja e Përgjithshme 

Hapat kryesorë të qasjes së përdorur për arritjen e qëllimit të këtij raporti, si dhe struktura e 

raportit janë përmbledhur më poshtë. Më konkretisht: 

• Përcaktimi i zonës së projektit; përshkrimi i ndërhyrjeve teknike specifike të projektit dhe 

ndikimet përkatëse mjedisore dhe sociale; 

Përcaktimi i zonës së projektit varet nga pikat nyjore. Për secilën ndërhyrje specifike, përmenden 

ndikimet e mundshme mjedisore. 

• Konsultimet me Bashkinë e Shkodrës mbi pronësinë e sipërfaqes së tokës dhe oborrin e 

ri të riciklimit për menaxhimin e mbetjeve urbane dhe çdo WWTP të ri potencial.  

Konsultimi me Bashkinë e Shkodrës synon të njohë pronarët e tokës brenda zonës së projektit 

për zhvilluesin e Projektit dhe Konsulentin për të shmangur çdo informacion të paqartë për 

ndonjë ndikim eventual të mundshëm social që lidhet me kërkesat e përdorimit të tokës.  

• Përshkrimi i informacionit bazë; 

Informacioni është mbledhur përmes një kombinimi të studimit të literaturës, hartave tematike, 

                                                           

41 https://e-albania.al/eAlbaniaServices/MTM/13278/apl_ndikim_mjedis_dokumentacioni.pdf 

42Neni 1 (1.1) i VKM 686/2015, i ndryshuar në vitin 2019 

43 https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13278 
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vizitave në terren dhe konsultimeve me palët e interesuara dhe vendasit tashmë të përfshirë. 

Gjatë disa vizitave në terren, ekipi mjedisor dhe social u konsultua me përfaqësuesit e 

institucioneve lokale, studiuesit shkencorë, informatorët kryesorë, aktorë të interesuar të tjerë 
lokal, etj. (shih SEP - dokumenti i veçantë). Vëmendja e veçantë i është kushtuar popullsisë 

vulnerabile që jeton në lagjen Liria, ujërave të zeza dhe sistemeve të ujit të pijshëm, si dhe 

ujërave sipërfaqësorë. Ky i fundit është Liqeni i Shkodrës, i cili është një vend i caktuar natyror 

tokësor dhe ujor. 

Hartat tematike (gjeologjike, hidro-gjeologjike, zonat e mbrojtura, trashëgimia kulturore, etj.) U 

siguruan nga burimet qeveritare, nga të cilat ekipi mjedisor nxori të gjitha hartat e nevojshme.  

• Përcaktimi i ndikimeve mjedisore dhe sociale që do të merren në konsideratë.  

Identifikimi i ndikimeve mjedisore dhe sociale u bazua në dispozitat e ToR, Raportin fillestar, 
shqetësimet e palëve të interesuara, karakteristikat e mjedisit biofizik dhe social brenda zonës 

së projektit dhe ndërhyrjet e planifikuara. Duhet theksuar se përgatitja e këtij dokumenti ishte 

parashikuar nga një punë përgatitore gjithëpërfshirëse, që ka përfshirë rishikimin e literaturës, 

vizitat në terren, praktikën më të mirë në dispozicion nga projektet e ngjashme, etj. 

• Vlerësimi i ndikimeve të rëndësishme të mundshme mjedisore dhe sociale.  

Vlerësimi i ndikimeve përfshin vetëm ndikimet kryesore të mbetjeve dhe bazohet në matjen e 

rëndësisë së ndikimeve, për të përcaktuar në mënyrë kuantitative se i cili kriter i matricës së 

pikëve ka qenë i aplikuar. 

4.2 Vlerësimi i ndikimeve 

Ndikimet vlerësohen në termin e "rëndësisë", i cili vlerësim "mbështetet në gjykimet e ekspertëve 

të informuar për atë që është e rëndësishme, e dëshirueshme ose e pranueshme në lidhje me 

ndryshimet e shkaktuara nga Projekti në fjalë. Këto gjykime janë relative dhe gjithmonë duhet të 

kuptohen në kontekstin e tyre44". Metodat e vlerësimit duhet të përcaktojnë pragje ose kritere të 

qarta për të përcaktuar nëse një ndikim është i rëndësishëm, bazuar në karakteristikat e atij 

ndikim, në një mënyrë të qartë. 

4.2.1 Konsiderata zyrtare 

Vlerësimi i rëndësisë së ndikimeve duhet të bazohet në kriteret e përcaktuara në pikat 1 dhe 2 

të Aneksit III (3) të Direktivës VNM45, si dhe në pikat 1 dhe 2 të Aneksit I të VKM Nr. 686 të datës 

29 korrik 201546, në lidhje me ndikimin e projektit në faktorët e specifikuara në Nenin 3 (1) të 

Direktivës VNM dhe Aneksin I (3) të VKM nr. 686, duke marrë parasysh: 

a. Madhësinë dhe shtrirjen hapësinore të ndikimit (për shembull zona gjeografike dhe 

madhësia e popullsisë që mund të preken); 

b. Natyrën e ndikimit; 

c. Natyrën ndërkufitare të ndikimit; 

d. Intensitetin dhe ndërlikueshmërinë e ndikimit; 

e. Probabilitetin e ndikimit; 

f. Fillimin, kohëzgjatjen, frekuentimin dhe kthyeshmërinë e pritur të ndikimit; 

                                                           

44https://ec.europa.eu/en Environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf 

45 http://ec.europa.eu/en Environment/eia/eia-legalcontext.htm 

46 http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/145-2015.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf
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g. Grumbullimin e ndikimit me ndikimin e projekteve të tjera ekzistuese dhe/ose të 

aprovuara; dhe 

h. Mundësinë e zvogëlimit efektiv të ndikimit. 

Pasi të vlerësohen, ndikimet e mundshme duhet të trajtohen me një strategji zbutëse, e cila do 

të synojë minimizimin dhe zvogëlimin e efekteve anësore të mundshme dhe, kur është e mundur, 

rritjen e efekteve pozitive mjedisore të projektit. Parimet e zbutjes, përfshirë strukturën e tyre 

hierarkike, do të ndjekin katër hapa; 

a. Preferencën për shmangien dhe parandalimin; 

b. Anulimin; 

c. Zbutjen; dhe 

d. Riparimin/kompensimin. 

4.2.2 Konsideratat praktike 

Kriteret e zakonshme për vlerësimin e rëndësisë përfshijnë madhësinë e ndikimit të parashikuar 

dhe ndjeshmërinë e mjedisit pranues që duhet të kuptohet ashtu siç është përshkruar në skedarë 

vijuese47: 

 

 

Kuti 4.1_Madhësia dhe ndjeshmëria e ndryshimeve të parashikuara të shkaktuara nga një projekt 

Kutia 1_Madhësia dhe ndjeshmëria e ndryshimeve të shkaktuara nga një projekt 

Madhësia konsideron karakteristikat e ndryshimit (koha, shkalla, madhësia dhe kohëzgjatja e ndikimit), 

e cila mundësisht do të ndikonte në receptorin e synuar si rezultat i Projektit të propozuar;  

Ndjeshmëria kuptohet si ndjeshmëria e receptorit mjedisor ndaj ndryshimit, përfshirë kapacitetin e tij 

për t՚u përshtatur ndryshimeve që mund të sillen nga Projektet. 

 

Madhësia përcakton se sa i madh mund të jetë ndikimi. Madhësia pasqyron sipërfaqen e tokës 

dhe sasinë e një burimi të veçantë ose numrin e njerëzve që ndikohen. Madhësia është e lidhur 

ngushtë me shqetësimet e palëve të interesuara. 

Tabela më poshtë jep një karakterizim indikativ të madhësisë dhe shqetësimeve të palëve të 

interesuara. 

                                                           

47http://ec.europa.eu/en Environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf 
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Tabela 4-1: Karakterizimi i ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë 

Madhësia dhe 

shqetësimi i palëve të 

interesuara 
Përshkrimi 

 I papërfillshëm 

Madhësia e zonës gjeografike të prekur është e papërfillshme; 

Ndikimi nuk është i rëndësishëm në kontekstin e palëve të interesuara dhe 

standardeve formale; 

Ndikimi është me kohëzgjatje të shkurtër, i kthyeshëm dhe praktikisht i 

padukshëm; 

Nuk kërkohet zbutje. 

I vogël/I ulët 

Zona gjeografike e prekur është me madhësi të vogël (lokale); 

Ndikimi është brenda standardeve të pranuara (me ose pa zbutje); 

Ndikimi është me kohëzgjatje afatshkurtër dhe afatmesme dhe i kthyeshëm; 

Nuk kërkohet asnjë veprim i mëtejshëm nëse mund të kontrollohet duke zbatuar 

praktika të mira normale pune. 

Mesatar/I moderuar 

Zona gjeografike e prekur është me madhësi mesatare (lokal deri në rajonale); 

Ndikimi tejkalon kufijtë dhe pragjet e pranuara; 

Ndikimi është me kohëzgjatje afatmesme dhe afatgjate dhe prandaj nuk është i 

kthyeshëm; 

Ndikimi është i pritshëm ose i mundshëm/i qartë; 

Kërkohen masa zbutëse. 

I madh/I lartë 

Zona gjeografike e prekur është e madhe (rajonale/kombëtare/ndërkombëtare); 

Receptori i prekur ka një rëndësi të lartë (kombëtare/ndërkombëtare) për palët e 

interesuara; 

Ndikimi tejkalon kufijtë dhe pragjet e pranuara; 

Ndikimi është afatgjatë në të përhershëm; 

Ndikimi është i mundshëm/i qartë; 

Kërkohen masa zbutëse/kompensimi.  

Ndërsa madhësia e ndikimit përcaktohet kryesisht nga parashikimi empirik, përcaktimi i 
ndjeshmërisë përfshin gjykime më subjektive për sa i përket vlerësimit të një receptori të caktuar 

mjedisor në shoqëri. Prandaj, kërkohet njëfarë maturie nga eksperti mjedisor dhe/ose social 

gjatë përcaktimit të rëndësisë së ndryshme të kritereve.  

Tabela më poshtë jep një karakterizim praktik të ndjeshmërisë së një receptori. 

Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës48 

Rëndësia e 

ndjeshmërisë 

Përshkrimi 

E papërfillshme 

Burimi/mjedisi pritës ka vlera të përbashkëta ose të padukshme/të 

padallueshme nga sfondi natyror/shoqëror. Mjedisi pritës është tolerant ndaj 

projektit. Ndryshimet janë të padukshme ose të papërfillshme dhe për këtë 

arsye nuk është i nevojshëm asnjë veprim zbutës. 

E ulët 
Rëndësia e ulët dhe e mesme dhe rrallësia, shkalla lokale. Mjedisi pritës është 

tolerant ndaj ndryshimit të propozuar që i nënshtrohet modelimit dhe zbutjes. 

Mesatare/e moderuar 

 
Rëndësia dhe rrallësia mesatare, shkalla rajonale/qarkore dhe potenciali i 

kufizuar për zëvendësim. Mjedisi pritës ka njëfarë tolerance ndaj ndryshimit të 

propozuar që i nënshtrohet modelimit dhe zbutjes. 

E lartë Rëndësi e madhe dhe rrallësi, shkallë ndërkombëtare/kombëtare, potencial i 

kufizuar për zëvendësim dhe kapacitet i ulët për të akomoduar formën e 

propozuar të ndryshimit. 

 

                                                           

48I Adaptuar nga http://ec.europa.eu/en Environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf, Kutia 23 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf
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Hapi i fundit dhe final për vlerësimin e një ndikimi të mundshëm në një mjedis pritës është 

përcaktimi i rëndësisë së ndikimit, parimi i të cilës pasqyrohet në figurën më poshtë. 

 

Figura 4.1_Parimi i vlerësimit të përdorur të rëndësisë së ndikimit (burimi ERM49) 

Për ta bërë më të lehtë vlerësimin e rëndësisë së ndikimeve, tabela e mësipërme mund të jepet 

në një version më të qartë, si më poshtë.  

Tabela 4-3_Rëndësia e ndikimit dhe madhësia dhe ndjeshmëria e receptorëve 

 Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Të papërfillshme Të vogla Mesatare 
Të larta (të 

mëdha) 

V
le

ra
/n

d
je

sh
m

ë
ri

a
 e

 b
u

ri
m

it
/r

e
ce

p
to

ri
t 

E 
papërfillsh

me  

E papërfillshme - 

Jo e rëndësishme  

E papërfillshme - 

Jo e 

rëndësishme 

I papërfillshëm/i 

vogël- jo i 

rëndësishëm 

Të vogla - jo të 

rëndësishme 

E ulët E papërfillshme - 

Jo e rëndësishme 

Të vogla - jo të 

rëndësishme 

Të vogla/të 

moderuara - jo të 

rëndësishme 

Mesatar – të 

rëndësishme  

E 
moderuar 

E papërfillshme / 

e vogël - Jo e 

rëndësishme 

Të vogla/të 

moderuara - jo 

të rëndësishme 

Mesatar - të 

rëndësishme 

Më i madh/i 

moderuar – i 

rëndësishëm 

E lartë Të vogla - jo të 

rëndësishme 

Mesatare - të 

rëndësishme 

Kryesor/i 

moderuar - 

domethënës 

Më i madh - 

i rëndësishëm 

                                                           

49ESIA në Gazsjellësin Trans Adriatik - Seksioni shqiptar. ERM, 2012 
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Tabela më poshtë përshkruan ndikimin e rëndësisë. 

Tabela 4-4: Karakterizimi i ndikimeve të mundshme për nga rëndësia 

Rëndësia e ndikimit Përshkrimi 

Receptorët biofizikë dhe socio-ekonomikë 

Të parëndësishëm 

(të papërfillshëm) 

Receptori nuk do të ndikohet në asnjë mënyrë nga aktivitetet e propozuara të 

zhvillimit, ose efekti i mundshëm konsiderohet të jetë me intensitet "të papërfillshëm" 

ose është i padukshëm/i padallueshëm nga ndryshimet e sfondit natyror/shoqëror; 

Të vegjël (Të ulët) Ndikimi do të ndodhë (me dhe pa zbutje. Madhësia e ndikimit është e vogël (me dhe 

pa zbutje) dhe brenda standardeve të pranuara, dhe/ose vlera/ndjeshmëria e 

receptorit është e ulët. 

Të moderuar Ndikimi mund të zbutet në mënyrë të arsyeshme në një nivel sa më të ulët që mundet. 

Kjo nuk do të thotë që një ndikim "i moderuar" mund të zbutet në një "të vogël", por 

që ndikimet e moderuara mund të menaxhohen në mënyrë efektive. 

Të mëdhenj (të lartë) Ndikimet me madhësi të madhe ndikojnë në një burim/receptor me vlerë/ndjeshmëri 

të lartë, ose tejkalohen standardet/kufijtë e pranuara. 

Në këtë rast, në funksion të rregulloreve/standardeve, efektet e pafavorshme duhet të 

maten kundrejt atyre pozitive deri në një vendim të palëve të interesuara kyçe. 

Një matricë e pikëzimit që ndihmon për një përcaktim më praktik dhe më të mirë të rëndësisë së 

ndikimeve është dhënë në tabelën vijuese. 

Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë 

Cilësia e 

ndikimit 

(Drejtimi i 

ndryshimit) 

Rëndësia e ndikimit 

 Pa ndikim 

E 

papërfillsh

me  

E 

papërfillsh

me ka e 

vogla 

E vogël 

E vogël 

për të 

moderuar  

 

E 

moderuar 

E 

moderuar 

për të 

lartë  

 

E lartë 

Negative  0 -1 -2 -4 -5 -6 -8 -10 

Pozitive 0 +1 +2 +4 +5 +6 +8 +10 

 

Vlerat e miratuara në këtë matricë me pika janë subjektive. Matjet, që janë bazuar mbi 

përshkrimin e rëndësisë së ndikimeve (shih Tabela 4-5 sipër) dhe mbi karakteristikat e zonës së 

projektit dhe ndërhyrjet e planifikuara, mund të konsiderohen si gjysmë-kuantitative.  

Duhet të theksohet se do të merren parasysh vetëm ndikimet e rëndësishme për krahasimin e 

opsioneve/alternativave të konsideruara. 

4.3 Krahasimi i opsioneve/alternativave 

Kjo pjesë synon të krahasojë midis tyre të gjitha alternativat/opsionet e konsideruara, përfshirë 

"mos bë asgjë" ose alternativën "zero", gjë që nënkupton situatën kur projekti nuk 

implementohet. 

Krahasimi i alternativave të konsideruara bazohet në rëndësinë e ndikimeve, i cili vlerësim është 
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kryer bazuar në metodologjinë e përshkruar më sipër. Sipas kësaj metodologjie, 

receptorët/parametrat e përzgjedhura mjedisorë dhe rëndësia e ndikimit për secilin prej tyre 

janë të lidhura dhe varen nga madhësia e ndikimit, ndjeshmëria e mjedisit, shqetësimi i palëve 

të interesuara dhe gjykimi i ekspertëve të mjedisit. 

Kryhet një matje e përafërt sasiore e secilit receptor/parametër mjedisor. Ponderimi i 

përgjithshëm për të gjithë parametrat mjedisorë të konsideruar është 100. Kjo shifër është 

zgjedhur për Konsulentin për të integruar lehtësisht pjesën mjedisore në matricën CBA (p.sh. 

pjesa mjedisore 20%, kostoja 50%, zgjidhja teknike 30%). 

Bazuar në Tabela 4-5 sipër, vlera më e lartë negative e rëndësisë së ndikimit për secilën çështje 

mjedisore është -10, ndërsa ajo më e larta pozitive është +10. Meqenëse matja totale teorike për 

të gjithë parametrat e zgjedhur është 100, rezulton se matja më e dobët negative për secilën 

alternativë/opsion do të ishte -1000 (100 x (-10) = -1000), ndërsa ajo më e mira pozitive do të 

ishte +1000 (100 x (+10) = +1000). 

Ponderimi total vlerësohet duke përdorur formulën e dhënë në rreshtin r14 (shih tabelën më 

poshtë). Një shembull i rezultateve të fituara është dhënë në rreshtin r14, dhe kolonat c5, c6, c7 

dhe c8. 

Tabela më poshtë jep një shembull tregues të një krahasimi të tillë. Krahasimi i duhur i 

opsioneve/alternativave të propozuara të Projektit do të sigurohet në kapitullin 6, pasi të 

zgjidhen dhe ponderohen ndikimet e rëndësishme të Projektit të propozuar.  

Tabela 4-6: Shembull i vlerësimit tregues të ndikimeve për secilin opsion/alternativë të Projektit 

 Receptori/ 

Parametri 

Matja (%) Komentet Rëndësia e ndikimit të 

mbetur 

  Gjithsej = 100  Opsioni/alternativa 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 
    Opsioni 0 Opsioni 1 

    Mos bë gjë Alt.1 Alt.2 Alt.3 

r1 Cilësia e ajrit 5 Ndikimi në popullatën lokale dhe turizmin -4 0 0 0 

r2 Zhurma dhe 

dridhjet 

10 Ndikimi në popullatën lokale dhe faunën 0 -2 -2 -3 

r4 Erozioni & 

sedimentimi 

10 Ndikimi në biodiversitetin dhe peizazhin 0 -3 -3 -1 

r5 Cilësia e ujit 5 Ndikimi në cilësinë e ujit sipërfaqësor nga 

erozioni & sedimentimi 

-8 0 0 0 

r6 Regjimi i ujërave 5 Ndikimi në regjimin e ujërave sipërfaqësorë nga 

erozioni dhe sedimentimi; 

0 0 0 0 

r7 Biodiversiteti 10 Ndikimi i punimeve tokësore dhe 

aktiviteteve të transportit në 

biodiversitetin 

-8 -3 -3 -2 

r8 Zonat e 

mbrojtura 

20 Ndikimi në zonat e mbrojtura -4 -4 -3 -3 

r9 Ndryshimet 

klimatike 

5 Gjenerimi i CO2 0 -1 -2 0 

r10 Kushti për 

sipërfaqen e 

tokës 

10 Sipërfaqja e tokës së nevojshme për çdo 

objekt të projektit (p.sh. rezervuari i ujit) 

0 -2 -3 -1 

r11 Kufizimi i 

përdorimit të tokës 
10 Çdo kufizim shtesë i përdorimit të tokës 

krahasuar me situatën ekzistuese. 

0 -1 -2 -1 

r12 Peizazhi 5 Ndikimi i erozionit dhe sedimentimit dhe 

çdo objekt i Projektit në peizazh 

0 -2 -4 -1 
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 Receptori/ 

Parametri 

Matja (%) Komentet Rëndësia e ndikimit të 

mbetur 

r13 Trashëgimia  

kulturore 

5 Nuk ka asnjë sit/objekt të njohur të trashëgimisë 
kulturore brenda zonës së projektit 

0 -1 -1 -1 

r14 Matja totale: 𝑶𝒑𝒕. 0: ∑(𝐜𝟓, 𝐫𝒊 × 𝒄𝟑, 𝒓𝒊)𝟏𝟑
𝒊=𝟏 ;  𝑶𝒑𝒕. 𝟏: ∑(𝒄𝟔 , r𝐢 × 𝒄𝟑, 𝒓𝒊)𝟏𝟑

𝒊=𝟏 ; 
-115 -105 

  

Në tabelën më lartë, matjet më të keqe negative dhe pozitive në lidhje me secilin opsion 

alternativ rezulton si më poshtë: 

• Ndikimet negative: ∑ (𝑐3 × (−10)13𝑖=1 ) = -1000, ku c3 është vlera e kolonës 3 në tabelën 

e mësipërme. 

• Ndikimet pozitive: = +1000∑ (𝑐3 × (+10)13𝑖=1  

Alternativa/opsioni më miqësor ndaj mjedisit ka vlerën më të lartë të r14. Ata që kanë një vlerë 

r14 më të lartë se ajo e opsionit "zero" ("Mos bë asgjë") rezultojnë në përmirësimin e situatës 

ekzistuese. 
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5 Informacioni bazë 

Ky kapitull përshkruan informacionin bazë. Përmbajtja e këtij kapitulli është e lidhur fort me 

zonën e fushëveprimit dhe ndikimit të projektit, me elementet dhe aktivitetet e projektit dhe 

shqetësimet e palëve të interesuara (shih SEP). Materiali i përdorur është dhënë në secilin 

seksion. 

5.1 Cilësia e ajrit dhe zhurma 

Nuk ekziston asnjë monitorim të cilësisë së ajrit dhe zhurmës në zonën e Projektit. Informacioni 

mbi këto parametra përshkruhet bazuar në situatën ekzistuese në këtë zonë. 

5.1.1 Informacioni bazë 

Në zonën e Projektit, nuk ka asnjë aktivitet industrial ose transportues që mund të shkaktojë 

ndotje të konsiderueshme të ajrit dhe/ose zhurmë dhe dridhje. 

Burimi i vetëm i ndotjes së ajrit dhe zhurmës dhe dridhjeve është rruga që lidh Shkodrën me 
Lirinë dhe mandej me Shirokë deri në Zogaj. Sidoqoftë, kjo rrugë nuk ka trafik të madh sepse 

përdoret vetëm nga vendasit, bar-restorantet dhe pak turistë të përditshëm që vizitojnë këtë 

zonë. Përveç kësaj, kjo rrugë është e asfaltuar dhe për këtë arsye nuk mund të konsiderohet si 

një burim i ndotjes dhe dridhjeve të konsiderueshme të ajrit ose zhurmës. Sidoqoftë, rruga në 

pjesën veriore të Zogajve kalon nëpër lagje afër shtëpive të fshatit. 

Nga vizitat në terren dhe konsultimet me punonjësit e WWTP ekzistuese në Shirokë, rezulton se 

ky impiant pastrimi nuk është burim i aromave të pakëndshme. 

 
Figura 5.1_Konsultimet në terren me punonjësin e WWTP në Shirokë dhe specialistin e analizës së cilësisë së ujit në 

Drejtorinë rajonale të Institutit të shëndetit publik dhe përfaqësuesin e një OJQ lokale mjedisore. 

5.1.2 Gjetjet përkatëse për Projektin 

Cilësia e ajrit dhe zhurma në zonën e Projektit nuk janë problem shqetësues.  

5.2 Kushtet klimatike 

Meqenëse nuk ka ndonjë stacion meteorologjik brenda zonës së Projektit, të 

dhënat/informacionet mbi parametrat klimatikë janë ato të një stacioni të vendosur në qytetin 

e Shkodrës (aeroporti Shkodër). Elementet klimatike të përdorura për këtë analizë janë 
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temperatura e ajrit, reshjet atmosferike, era, lagështia dhe ditët me diell. 

5.2.1 Informacioni bazë 

Tipi i klimës: Bazuar në rajonalizimin klimatik të territorit shqiptar, qyteti i Shkodrës përfshihet 

në nën-seksionin klimatik të Mesdheut të Rrafshit të Veriut, i cili karakterizohet nga vera të thata 

dhe të nxehta dhe dimra të butë dhe të lagësht.  

Temperatura e ajrit: Temperatura mesatare vjetore në stacionin e Shkodrës është 14.8°C. 

Mesatarja më e ulët vjetore është regjistruar në janar (5°C), ndërsa më e larta në korrik (29.9°C). 

Temperaturat ekstreme absolute ndryshojnë që nga -13°C deri në 41,5°C. 

Reshjet atmosferike: Shkodra karakterizohet nga një sasi e madhe vjetore e reshjeve që arrijnë 

deri në 2000 mm. Parametrat e reshjeve atmosferike që janë marrë në konsideratë janë numri i 

ditëve me shi, reshjet maksimale brenda 24 orëve dhe reshjet e borës. Ditët me dëborë janë një 

ngjarje e rrallë, ndërsa trashësia e shtresës së borës është e parëndësishme. 

Ditë dhe orë me diell: Të dhënat e përdorura për ditët dhe orët me diell përfshijnë dy parametra: 

numri mesatar i ditëve me diell dhe kohëzgjatja në orë. Shkodra karakterizohet me vlera të larta 

të ditëve dhe orëve me diell që janë karakteristike për klimën mesdhetare. 

Era: Të dhënat e regjistruara tregojnë se parametrat e erës të matura në stacionin e Shkodrës 

kanë vlera mesatare. Përveç kësaj, numri i ditëve pa erë është përafërsisht 60%. 

Detajet mbi vlerat mujore të parametrave të mësipërm të klimës janë dhënë në Shtojcën 11.3. 

5.2.2 Karakteristikat relevante klimatike 

Zona e veprimit karakterizohet me verërat e thata dhe të nxehta dhe dimrat të buta dhe të 

lagështa. Numri mesatar vjetor i ditëve me diell është 316. Reshjet vjetore të reshjeve arrijnë 

deri në 2000 mm. Reshjet më të larta të shiut ndodhin në periudhën e dimrit. Ditët me dëborë 

janë një ngjarje e rrallë, ndërsa trashësia e shtresës së borës është e parëndësishme. 

5.3 Ndryshimet klimatike 

Ky seksion është përgatitur bazuar kryesisht në Komunikatën e tretë kombëtare për ndryshimet 

klimatike (Ministria e Mjedisit e Shqipërisë, 2016)50), e cila merret kryesisht me zonën bregdetare 

shqiptare. 

5.3.1 Informacioni bazë 

Zona e Projektit është e përfshirë në zonën bregdetare shqiptare (shih figurën më poshtë). 

                                                           

50 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Albania%20NC3_13%20October%202016.pdf 
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Figura 5.2: Zona e projektit dhe zona e studiuar në Komunikatën e tretë kombëtare për ndryshimet klimatike 

Sipas studimit të sipërpërmendur, parashikimet kryesore në parametrat klimatike në zonën 

bregdetare të Shqipërisë janë dhënë në tabelën e mëposhtme 

Tabela 5-1: Parametrat e parashikuar të ndryshimeve klimatike për zonën bregdetare shqiptare 

Parametri Horizonti kohor 

2025 2050 2100 

Temperatura vjetore (oC) +0,8 deri në +1,0 +1.2 deri në +1.8 +2.1 deri në +3.6 

Reshjet vjetore (%) -3.8 deri në -2.4 -6.1 deri në - 3.8 -12.5 deri në - 6.0 

Ngritja e nivelit të detit (cm) - +20 deri në +24 +48 deri në +61 
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Parashikimet e ndryshimeve klimatike për zonën bregdetare të Shqipërisë tregojnë një rritje të 

temperaturave si dhe frekuencës dhe intensitetit të përmbytjeve, siç parashikohet nga IPCC51. 

Ndërsa periudhat e verës do të jenë më të thata, parashikimet e fundit të Agjencisë evropiane të 
mjedisit parashikojnë një rritje të reshjeve të mëdha në periudhën e dimrit dhe ata midis 5-15%. 

Sidomos do të rritet ndryshueshmëria e klimës, dhe është gjasa se do të ndodhin ngjarjet më 

ekstreme52. Rritja e reshjeve të mëdha pritet të rrisë si madhësinë, ashtu edhe frekuencën e 

përmbytjeve. 

Më tej jepen ndikimet e pritshme të mundshme të ndryshimit të klimës së parashikuar në 

mjediset kryesore të pritjes. 

Ndryshimet klimatike dhe hidrologjia 

Rritja e frekuencës intensive të reshjeve (shih figurën dhe tabelën më poshtë) do të shkaktojë 

një rritje të frekuencës së përmbytjeve në vjeshtë, dimër dhe pranverë. 

Vlerat e parashikuara për minimumin e reshjeve do të çojnë në një frekuencë të rritjes së kohës 
së thatë gjatë verës. Ndryshimet klimatike do të ndikojnë në hidrologjinë e pellgjeve 

ujëmbledhëse, kërkesën për ujë dhe madhësinë dhe trashësinë e borës. Duke pasur parasysh 

temperaturat më të ngrohta se mesatarja në dimër, pritet një zvogëlim i sasisë së reshjeve të 

borës dhe shkrirjes së hershme. Kjo do të ndikojë në modelet e rrjedhjeve, përkatësisht 

zvogëlimin e tyre në pranverë dhe një zhvendosje të vlerave maksimale drejt muajve të dimrit 

(shih figurën më poshtë). 

 

 

Figura 5.3: Parashikimi i ndryshimeve të rrjedhjeve sipas stinëve për periudhën 2030 – 2100 

 

                                                           

51Raporti Synthesis për ndryshimet klimatike 2014 

52Agjencia evropiane e mjedisit, 2014 
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Figura 5.4: Projeksioni i ndryshimeve të rrjedhjes së dimrit (majtas) dhe pranverës (djathtas) 

Ndryshimet klimatike dhe përmbytjet 

Ndryshimi i klimës do të çojë në rritje të përmbytjeve si pasojë e frekuencës së parashikuar të 

rritjes së reshjeve të mëdha. Zona bregdetare është e përmbytur nga të dy lumenjtë dhe uji i 

detit (vërshime stuhie). Përmbytja nga reshjet mund të zgjasë nga disa orë (përmbytje të shpejta) 

deri në disa ditë/javë. Rritja e mundshme e frekuencës dhe intensitetit të reshjeve të mëdha 
mund ta bëjë rajonin bregdetar edhe më të prekshëm, duke kërkuar përshtatjen në strategjitë 

afatgjata të zhvillimit. 

Një studim i fundit i MTE që është botuar në vitin 201553 jep detaje mbi sfondin e parashikuar të 

ndryshimeve klimatike për rajonin e Shkodrës dhe fenomenin e përmbytjes. Detajet mbi këtë 

studim janë dhënë në pjesën për përmbytjet. 

Ndryshimet klimatike dhe ujërat nëntokësore 

Ndryshimet e parashikuara të klimës mund të ndikojnë në ujëmbajtësit bregdetarë nga ndryshimet në 

rimbushje si dhe nga ngritja e nivelit të detit kur ujërat sipërfaqësorë dhe ujërat nëntokësorë kanë lidhje 

të mira hidraulike.  

Sipas sondazhit hidro-gjeologjik të kryer për qëllime të këtij Projekti,54ujëmbajtësi gëlqeror në zonën e 

veprimit të Projektit ka një lidhje të mirë hidraulike me Liqenin e Shkodrës. Sidoqoftë, sipërfaqja e këtij 

liqeni ndryshon nga 6.00 deri në 11.00 m mbi nivelin e detit (p.sh. në dimrin 2010 niveli i liqenit arriti në 

10.55 m - shih pjesën 5.1.8 më poshtë). Pra, pasi niveli minimal i sipërfaqes së liqenit është të paktën 6.00 

m mbi nivelin e detit, nuk ka asnjë ndikim të pritur të ngritjes së parashikuar të nivelit të detit në liqen dhe 

për këtë arsye në ujërat nëntokësore në zonën e veprimit. 

Ndryshimet klimatike dhe bujqësia 

Bujqësia është e ndjeshme ndaj ndryshimeve të temperaturës dhe reshjeve. Ndikimet e 

drejtpërdrejta në bujqësi përfshijnë efektet në karakteristikat e tokës, gjenetikën e farës, 

dëmtuesit dhe sëmundjet dhe praktikat agronomike që gjithashtu ndikojnë në rendimentet e 

kulturave. Një rritje e numrit të ditëve me temperatura mbi 35°C do të rrisë kërkesën për ujë të 

ëmbël për qëllime të vaditjes dhe ujitjes. 

Zona e Projektit ka vetëm disa pika bujqësore, të cilat nuk preken nga elementët e projektit. 

Ndryshimet klimatike dhe pylltaria 

Ndryshimet klimatike të parashikuara do të ndikojnë në rritjen e pemës përmes faktorëve të 

ndryshëm, duke përfshirë: 

                                                           

53Plani i menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet, Qarku i Shkodrës. MTE, 2015 

54SUEZ-IPF6. Nën-projekti WB17-ALB-ENV-02. Hartimi i raportit hidro-gjeologjik. Maj 2019 
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• Rritjen e CO2 atmosferik; 

• Rritjen e temperaturës dhe për këtë arsye do të ulet lagështia e ajrit dhe e tokës; 

• Ndryshimet në reshje dhe hidrologji që rezultojnë në thatësira të zgjatura dhe periudha 

të nxehta;  

• Rritjen e shqetësimeve abiotike si zjarri, stuhia e erës, përmbytjet dhe thatësira. 

Nuk pritet që çështjet e mësipërme të ndikohen nga përbërësit dhe aktivitetet e Projektit. 

Konsulenti ka shmangur kalimin e tubacioneve të ujit dhe ujërave të zeza nëpër zonat pyjore dhe 

shkurreve. Përveç kësaj, vendi për ndërtimin e rezervuarit të ri të ujit për lagjen Liria është 
zgjedhur në një zonë të mbuluar nga kullotat, dhe për këtë arsye asnjë burim pyjor nuk do të 

preket nga Projekti. 

Ndryshimet klimatike dhe biodiversiteti  

Ndikimet e ndryshimeve klimatike në zonën bregdetare marrin në konsideratë parashikimet e ngritjes së 

nivelit të detit, uljen e reshjeve, zgjatjen e sezonit të thatësirës, rritjen e temperaturës dhe rritjen e 

frekuencës së zjarreve, veçanërisht në habitatet e gurit gëlqeror shkëmbor. 

Reshjet e parashikuara zvogëlohen dhe mungesat e ujit do të përkeqësojnë ligatinat me ujë të freskët dhe 

të njelmët dhe si pasojë do të ndikojnë në ekologjinë dhe jetën ujore, veçanërisht tek shumimi i zogjve të 

ujit.  

Numri i ditëve me ngrica dhe me valë të ftohta ka shumë të ngjarë të bëhet më i pakët. Si pasojë, numri i 

specieve të shpendëve të ujit dhe shpendëve dimëruese në ligatinat bregdetare do të ulet. 

Temperatura e rritur dhe numri i ngjarjeve intensive të shiut ka të ngjarë të çojnë në pushtimin e 

mëtejshëm të llojeve të bimëve dhe kafshëve të reja që nuk janë karakteristike për këtë zonë, të cilat do 

të ndikojnë në llojet dhe komunitetet e bimëve dhe kafshëve vendase. 

Nuk pritet që çështjet e mësipërme të ndikohen nga komponentët dhe aktivitetet e Projektit. 

Për më tepër, nuk pritet që biodiversiteti brenda zonës së Projektit të ndikohet ndjeshëm nga 

komponentët dhe aktivitetet e Projektit. Sidoqoftë, gjatë aktiviteteve të ndërtimit, do të 

ndërmerren masat e duhura zbutëse për zvogëlimin e minimumit të ndikimeve të përkohshme 

në biodiversitetin. Gjatë rehabilitimit të vegjetacionit në zonat e punës për vendosjen në dhe të 

ujësjellësit dhe tubacioneve të ujërave të zeza, do të mbillen speciet lokale. 

Ndryshimet klimatike dhe banesat  

Një numër i konsiderueshëm i banesave të ndërtuara gjatë 25 viteve të fundit pritet të dëmtohen 

nga përmbytjet. Banesat e vendosura deri në 0,5 m mbi nivelin e detit janë seriozisht të 

ekspozuara ndaj rrezikut të përmbytjes për shkak të valëve të stuhisë deri në vitin 2030, ndërsa 

ato të vendosura deri në 1 m mbi nivelin e detit deri në vitin 2050. 

Vetëm një shtëpi është prekur nga ngjarjet e jashtëzakonshme të përmbytjes brenda zonës së 

synuar (shih pjesën 5.8.1 below dhe Figura 5.15 below). Elementet e Projektit, përveç pjesës së 

tubacionit të ujit që kalon lumin e Bunës, do të vendosen jashtë zonave që mund të përmbyten. 

5.3.2 Çështjet relevante të ndryshimeve klimatike 

Parashikimet mbi ndryshimin e klimës për Ultësirën perëndimore të Shqipërisë ku përfshihet 

zona e veprimit tregojnë një rritje të temperaturës vjetore dhe një rënie të reshjeve. Periudhat 

e verës do të jenë më të thata dhe reshjet e mëdha në dimër do të rriten, duke shkaktuar kështu 
madhësinë dhe frekuencën e përmbytjeve, të cilat mund të ndikojnë në komponentët dhe 

aktivitetet e Projektit. 

Çështjet përkatëse të Projektit janë bimësia dhe përmbytjet. 

5.4 Gjeologjia 

Ky seksion është përgatitur bazuar kryesisht në një sërë hartash të botuara nga Shërbimi 

gjeologjik shqiptar dhe tekstet shoqëruese. 
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5.4.1 Informacioni bazë 

Zona e Projektit shtrihet në formacionet gjeologjike të epokës Kretës të Vjetër, Jurës së Vjetër 

dhe të Mesme dhe Triasit të Vjetër55 të masivit gëlqeror të malit Tarabosh. Ky masiv paraqet një 

antiklinal të shtrirë paralel me bregun e Liqenit të Shkodrës. Formacionet gëlqerore mbivendosen 

nga depozitat e flishit argjilor. 

 

Figura 5.5: Harta gjeologjike e zonës së projektit56 

Legjenda 

 

 

                                                           

55Harta gjeologjike e Qarkut të Shkodrës në shkallë 1: 100.000. Shërbimi gjeologjik shqiptar, 2014  

56Burimi: Harta gjeologjike e Qarkut të Shkodrës në shkallë 1: 100.000. Shërbimi gjeologjik shqiptar, 2014 
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Formacionet gjeologjike të veçuara përbëhen nga guri gëlqeror i fortë, i cili është i përshtatshëm 

për ndërtimtari57. Përveç kësaj, klasifikimi litologjik-gjeoteknik i shkëmbinjve dhe tokave58 tregon 

se brenda zonave të vogla ku depozitat nëntokësore katërsore dalin në sipërfaqe, trashësia e tyre 

është e parëndësishme dhe për këtë arsye nuk ndikon negativisht në cilësinë e nëntokës në lidhje 

me qëllimet e ndërtimit.  

 

Figura 5.6 Harta e nën-tokës (terrenit) nga këndvështrimi i qëllimeve të ndërtimit59 

Legjenda 

 

 

                                                           

57Harta e nëntokës për qëllime ndërtimi. Qarku i Shkodrës, shkalla 1: 100.000. Shërbimi gjeologjik shqiptar, 2014 

58Harta e klasifikimit litologjiko-gjeoteknik të shkëmbinjve dhe tokave për Qarkun e Shkodrës në shkallë 1: 100.000. 

Shërbimi gjeologjik shqiptar, 2014 

59Burimi: Harta e nëntokës për qëllime ndërtimi. Qarku i Shkodrës, shkalla 1: 100.000. Shërbimi gjeologjik shqiptar, 

2014 
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Për sa i përket rreziqeve gjeologjike60, zona e Projektit nuk preket nga ndonjë rrezik i rëndësishëm 

gjeologjik si erozioni, rënia e shkëmbinjve, rrëshqitja e dheut, rrjedha e mbeturinave, rrëshqitja, 

etj. Për më tepër, zona e Projektit nuk është subjekt i ndonjë rreziku në lidhje me tërmete të 

konsiderueshme61. 

 

Figura 5.7_ Harta e rreziqeve gjeologjike62 

Legjenda 

 

Sipas Euro Code 8,63 depozitat e karbonateve të tejkaluara mund të klasifikohen si të kategorisë 

A të nëntokës (Euro Code 8, § 3.1.2, Tabela 3.1) dhe për këtë arsye janë të përshtatshme për 

qëllime ndërtimi. 

5.4.2 Çështjet gjeologjike relevante  

Zona e synuar (Liria, Shirokë dhe Zogaj) është e vendosur mbi formacione gëlqerore të forta që 

janë të përshtatshme për ndërtimtari. Kjo zonë nuk preket nga ndonjë rrezik gjeologjik dhe 

kështu nuk pritet që përbërësit dhe aktivitetet e propozuara të projektit të shoqërohen me 

ndonjë rrezik gjeologjik si erozioni, sedimentimi, rrëshqitjet e tokës, rëniet e shkëmbinjve, etj. 

                                                           

60Harta e rreziqeve gjeologjike për qarkun e Shkodrës në shkallë 1: 100.000. Shërbimi gjeologjik shqiptar, 2014 

61Harta e gjeo-rreziqeve të Shqipërisë, shkalla 1: 200.000. Shërbimi gjeologjik shqiptar, 2002 

62Burimi: Harta e rreziqeve gjeologjike të Qarkut të Shkodrës në shkallën 1: 100.000. Shërbimi gjeologjik shqiptar, 2014 

 63http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/WS_335/report/EC8_Seismic_Design_of_Buildings Shembujt e punuar.pdf 

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/WS_335/report/EC8_Seismic_Design_of_Buildings
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Megjithatë, erozioni dhe sedimentimi mund të ndikojnë vetëm depozitat e holla katërsor (nëse 

ato ekzistojnë) nëse punimet e pastrimit kryhen në terren të pjerrët dhe në periudhën e reshjeve 

të mëdha. 

 

5.5 Ujërat nëntokësore 

Ky seksion është përgatitur në bazë të dokumenteve vijuese: 

• Harta Hidro-gjeologjike e Qarkut të Shkodrës, 1: 100.000. Shërbimi gjeologjik shqiptar, 

201464dhe teksti shoqërues; dhe 

• Një studim hidro-gjeologjik i kryer për qëllimet e propozuara të projektit65. 

5.5.1 Informacioni bazë 

Zona e synuar (Liria, Shirokë dhe Zogaj) shtrihet mbi masivin gëlqeror të malit Tarabosh. Për 

shkak të fenomeneve tektonike, të përçara dhe karstike, ujërat e këtij masivi derdhen në Liqenin 

e Shkodrës. Sidoqoftë, sasia e ujit që derdhet është e kufizuar pasi në pjesën jugore të këtij masivi 
formacionet gëlqerore mbivendosen nga depozitat e flishit argjilor pothuajse të 

padepërtueshëm. Ndërsa zonat e Zuesit dhe Tepes shtrihen në ultësirë, mbi ujëmbajtësin 

katërsor të sistemit të lumenjve Drin – Buna, ku ka disa punime për nxjerrjen e ujit. Figura më 

poshtë tregon hartën hidro-gjeologjike të zonës së Projektit. 

 

Figura 5.8_Harta hidro-gjeologjike e zonës së Projektit66 

                                                           

64Harta hidro-gjeologjike e Qarkut të Shkodrës, 1: 100.000. Shërbimi gjeologjik shqiptar, 2014 

65Nën-projekti SUEZ-IPF6, WB17-ALB-ENV-02, Raporti i vrojtimit hidro-gjeologjik (drafti), Qershor 2019 

66Burimi: Harta hidro-gjeologjike e Qarkut të Shkodrës, 1: 100.000. Shërbimi gjeologjik shqiptar, 2014 
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Legjenda 

 

Për sa i përket burimeve hidro-gjeologjike, ekzistojnë dy burime shumëvjeçare të shkarkimeve të 

parëndësishme në malin Tarabosh. Detajet mbi këto burime janë dhënë në Shtojcën 11.2 në fund të këtij 

dokumenti, si dhe në raportin e Studimit hidro-gjeologjik. 

Në afërsi të bregut të Liqenit të Shkodrës, janë shpuar puse të shumta private uji, me thellësi më të madhe 

prej përafërsisht 6 metrave, me një nivel statik uji rreth 4 m nga sipërfaqja. Janë shpuar edhe puse të tjerë 

në thellësi më të mëdha, në disa raste deri në thellësi prej 40 m. Cilësia e ujit nëpër puset private në 

përgjithësi është e dobët për shkak të ndotjes antropogjene, që është shkaktuar nga depërtueshmëria e 

ujëmbajtësit me karbon që vjen nga amvisëritë dhe pajisjet e shërbimit. 

Puset e tjera të vendosura larg bregut të detit janë më të thella dhe shërbejnë për qëllime shtëpiake dhe 

për të pirë. Njëri prej tyre, i shpuar nga UKS, furnizon me ujë të pijshëm fshatin Zogaj (rreth 450 banorë). 

Një pus tjetër publik, me thellësi prej 70 metrave, e furnizon me ujë të pijshëm komunitetin Rom dhe 

Egjiptian (rreth 300 banorë) të lagjes Liria. Në fshatin Shirokë ka puse të shumta individuale deri në 100 

metra të thella. 

Ndërsa zona e Zuesit shtrihet mbi ujëmbajtësin e lumit Drin, i cili karakterizohet me një kapacitet të lartë 

të mbajtjes së ujit dhe me depërtueshmëri të madhe (kryesisht rërë dhe zhavorr). 

5.5.2 Çështjet relevante 

Zona e synuar (Liria, Shirokë dhe Zogaj) ndodhet mbi formacione gëlqerore të plasaritura dhe 
karstike që derdhen në Liqenin e Shkodrës. Tabela e ujit ndodhet në nivelin e sipërfaqes së Liqenit 

për shkak të lidhjes së mirë hidraulike midis gurit gëlqeror dhe Liqenit. Ka vetëm dy burime 

shumëvjeçare, të cilat kanë shkarkime të vogla që zvogëlohen gjatë periudhës së thatë të vitit. 

Këto burime dalin afër majës së malit Tarabosh, në sipërfaqen e kontaktit midis gurit gëlqeror 

dhe depozitimeve flishore sipër. 

Zonat e Oblikës dhe Zuesit shtrihen mbi ujëmbajtësin e lumit Drin, i cili karakterizohet me një 

kapacitet të lartë të mbajtjes së ujit dhe me depërtueshmëri të madhe (kryesisht rërë dhe 

zhavorr). 

5.6 Cilësia e ujit të pijshëm dhe e ujërave nëntokësore 

Kjo pjesë tregon shkurtimisht marrëdhëniet midis ujit të pijshëm dhe cilësisë së ujërave 

nëntokësore. Një përshkrim më i hollësishëm është dhënë në Shtojcën 11.2, në fund të këtij 

dokumenti. Duhet të nënvizohet se kjo pjesë është e bazuar në studimin hidro-gjeologjik të kryer 

për Projektin. Përveç kësaj, detajet mbi analizat e cilësisë së ujit dhe rezultatet e tyre 

përshkruhen në një shtojcë të veçantë (shih raportin FS - shtojca mbi cilësinë e ujit). 

Furnizimi me ujë të pijshëm dhe cilësia e ujërave nëntokësore trajtohen në të njëjtën pjesë për 
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shkak të përdorimit të pusit të ujit për furnizimin me ujë të pijshëm në zonën e veprimit. Të 

dhënat/informacionet mbi furnizimin me ujë të pijshëm dhe cilësinë e ujërave nëntokësore janë 

mbledhur nga burimet e mëposhtme: 

• Konsultimet joformale me banorët vendas; 

• Bashkia Shkodër (Ndërmarrja e Ujësjellës-Kanalizimeve - UKS); dhe 

• Anketa hidro-gjeologjike dhe analizat e ujit të kryera për qëllimet e Projektit. 

5.6.1 Informacioni bazë 

Ky seksion ofron informacione/të dhëna për tre vendbanimet e përfshira në zonën e Projektit. 

Informacioni/të dhënat për burimet e ujit janë dhënë në Shtojcën 11.2 në fund të këtij 

dokumenti.  

Të tre vendbanimet (Liria, Shirokë dhe Zogaj) të përfshira në zonën e veprimit janë furnizuar me 
ujë të pijshëm nga puset e ujit të shpuar në formacione gëlqerore. Harta më poshtë tregon 

vendndodhjen e këtyre puseve. 

 

Figura 5.9_Vendndodhja e puseve të ujit brenda zonës së Projektit 

Më poshtë përshkruhet shkurtimisht situata ekzistuese për secilin vendbanim. Informacione të 

hollësishme për këto çështje janë dhënë në Shtojcën 11.2 në fund të këtyre dokumenteve, si dhe 

në Raportin e Studimit hidro-gjeologjik. 
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5.6.2 Cilësia e ujërave nëntokësore 

Bazuar në cilësimet hidro-gjeologjike dhe analizat e cilësisë së ujit, mund të thuhet siç vijon: 

Cilësia e puseve të ujit në Liri dhe Shirokë 

• Prania e baktereve është për shkak të aktivitetit antropogjen dhe mospërdorimit të 

klorit; 

• Prania e amoniakut dhe azotit total është për shkak të ujëmbajtësit gëlqeror, veçanërisht 

pas reshjeve, i cili është i prekshëm nga aktiviteti antropogjen. Kjo prani është e 

përkohshme (një javë pas reshjeve); 

• Prania e mikroelementeve (kromi në Liri dhe alumini në Shirokë) mund të burojë nga 

komunikimi i mirë hidraulik me Liqenin. Përmbajtja e këtyre mikroelementeve është më 
e lartë sesa është e pranueshme nga standardet e ujit të pijshëm, dhe për këtë arsye uji 

i analizuar në Liri dhe Shirokë nuk i plotëson standardet e kërkuara kombëtare dhe të BE-

së; 

Cilësia e pusit të ujit në Zogaj 

• Cilësia e ujit të pusit të Zogajve mund të konsiderohet brenda standardeve të kërkuara 

kombëtare dhe të BE-së nëse zbatohet përdorimi i klorit rregullisht në bazë  ditore.  

Cilësia e puseve të ujit në Zues dhe Oblikë 

• Puset e ujit ndodhen brenda ultësirës së territoreve të fshatrave Oblikë e Poshtme dhe 

Zues, në një lartësi midis 8 dhe 9 m mbi nivelin e detit (shih Figura 11.8 below) Cilësia e 

ujit nuk i plotëson standardet kombëtare dhe të BE-së për ujin e pijshëm. 

Cilësia e sistemit të ujit të Bashkisë së Shkodrës 

• Cilësia e ujit në sistemin e Bashkisë së Shkodrës është brenda standardeve të kërkuara. 

Përveç kësaj, vetëm 40% (1200 m3/sek) e shkarkimit të kapacitetit të ujërave 

nëntokësore (3000 m3/sek) aktualisht nxirret dhe përdoret për qëllime të pirjes. 

5.7 Ujërat sipërfaqësorë 

Cilësia e ujërave sipërfaqësorë është siguruar nga NEA dhe analiza e kryer për qëllimet e Projektit. 

5.7.1 Informacioni bazë 

5.7.1.1 Ujërat sipërfaqësorë 

Ujërat sipërfaqësorë brenda zonës së Projektit përfaqësohen nga Liqeni i Shkodrës, lumi Buna 

dhe disa përrenj të përkohshëm, të cilët kanë nivele të konsiderueshme uji në rast të reshjeve të 

mëdha të shiut, ndërsa në periudhat e tjera të vitit ato janë të thata. Kjo ndodh sepse zona e 
Projektit shtrihet në një terren të gurit gëlqeror shumë të plasaritur dhe të karstifikuar, që është 

i depërtueshëm nga uji gjatë reshjeve. 

Liqeni i Shkodrës ka një lartësi mesatare prej 5.00 m mbi nivelin e detit, një thellësi maksimale 

prej 8.3 m dhe një thellësi mesatare prej 5.01 m. Nivelet e ujit luhaten nga një minimum prej 4.5 

m në një maksimum prej 9.9 m mbi nivelin e detit, dhe si rezultat, sipërfaqja e liqenit ndryshon 

nga 353 km2 deri në mbi 500 km². Sasia e ujit gjatë vitit ndryshon me më shumë se 2.22 km³, që 

është më shumë se 50% e rezervave të ujit të Liqenit. Rreth 81% të ujit mblidhet nga pellgu 
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ujëmbledhës i Malit të Zi dhe rreth 19% nga Shqipëria67. Sidoqoftë, këto të dhëna të publikuara 

nuk janë të sakta në lidhje me nivelin maksimal të ujit, i cili mund të arrijë afërsisht 11 m, siç 

ndodhi gjatë përmbytjeve të jashtëzakonshme të dimrit 2010 kur kjo shifër ishte 10.55 m (shih 

seksionin 5.8 below)  

Zogajt dhe Shiroka shtrihen në breg të liqenit, ndërsa lagja Liria shtrihet përgjatë brigjeve të 

djathtë të lumit Bunë, mbi formacione të forta gëlqerore. 

 

 

Figura 5.10_Ujërat sipërfaqësorë në zonën e Projektit 

5.7.1.2 Cilësia e ujërave sipërfaqësore 

Tendencat në lidhje me cilësinë e ujit në Liqenin e Shkodrës mund t՚i gjejmë në Raportin e 

gjendjes së mjedisit, raporti ky që botohet për çdo vit nga Agjencia kombëtare e mjedisit68. 

Kampionët e ujit sipërfaqësor janë marrë nga stacionet e monitorimit në Shirokë dhe Zogaj (të 

marra 0 deri në 10 m nga bregu i liqenit). Rezultatet e monitorimit tregojnë se në të dy vendet, 

uji i Liqenit klasifikohet si mezotrofik, duke pasur kështu një nivel mesatar të lëndëve ushqyese. 

Cilësia e ujit të Liqenit të Shkodrës në stacionet Shirokë dhe Zogaj69 

Tabelat këtu e tutje sigurojnë të dhënat mbi cilësinë e ujit të liqenit të matur çdo viti në stacionet 

Zogaj dhe Shirokë. 

                                                           

67http://www.bibliotekashkoder.com/doc/liqeni_shkodres_2016.pdf 

68 Raporti mbi gjendjen e mjedisit në Shqipëri, për vitin 2017, NEA, 2018 

69 http://akm.gov.al/liqene.html 

http://www.bibliotekashkoder.com/doc/liqeni_shkodres_2016.pdf
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Tabela 5-2 Cilësia e ujit të Liqenit të Shkodrës në stacionin Shirokë 

Nr. Treguesi Njësia Vlera Standardi Klasifikimi 

1 COD  (mg/l) 4.21  8 - 9 Mesotrofik 

2 NBO5 (mg/l) 2  <3  Oligotrofik 

3 N-NO3 (mg/l) 0,13 <1 Oligotrofik 

4 P-Gjithsej (mg/l) 0,017 0,04 - 0,01 Oligotrofik 

5 Transparenca m 3 5 - 10  Mesotrofik 

6 Klasifikimi i stacionit    Mesotrofik 

 

Tabela 5-3_Cilësia e ujit te Liqenit te Shkodrës ne stacionin Zogaj 

Nr. Treguesi Njësia Vlera Standardi Klasifikimi 

1 COD (mg/l) 3.85 8 - 9 Mesotrofik 

2 NBO5 (mg/l) 3 <3 Mesotrofik 

3 N-NO3 (mg/l) 0,13 <1 Oligotrofik 

4 P-Gjithsej (mg/l) 0,013 0,04 - 0,01 Oligotrofik 

5 Transparenca m 3 5 - 10 Mesotrofik 

6 Klasifikimi i stacionit    Mesotrofik 

Kutia më poshtë jep shpjegime mbi cilësinë e ujërave të liqenit në lidhje me mbështetjen ujore 

të ujit. 

Kutia 1: Liqenet oligotrofike dhe mezotrofike 

Liqenet oligotrofike karakterizohen nga vlera të ulëta ushqyese, gjë që kufizon aftësinë e liqenit për të 

mbajtur botën e kafshëve. Liqenet mesotrofike janë liqene me një nivel të mesëm të produktivitetit. 

Ato janë zakonisht liqene me ujë të pastër, me zona të gjera të bimëve ujore të zhytura dhe nivele 

mesatare të lëndëve ushqyese. 

Meqenëse ujërat e Liqenit mund të ndoten nga sipërfaqja dhe ujërat nëntokësorë (në përgjithësi) 

që rrjedhin nga zona e projektit, është me rëndësi që aktivitetet e Projektit të shmangin ndotjen 

e ujërave të liqenit dhe të përmirësojnë sa më shumë që është e mundur situatën ekzistuese. 

Rezultatet e analizës së cilësisë së ujit të trajtuar  

Konsulenti ka analizuar cilësinë e ujit të trajtuar nga WWTP ekzistuese në Shirokë. Rezultatet e 

kësaj analize tregojnë se kjo cilësi i plotëson standardet kombëtare për këtë kategori të ujit (shih 

FS, një aneks mbi analizën e cilësisë së ujit) 

5.7.2 Çështjet kryesore të ujërave sipërfaqësore 

Ujërat sipërfaqësorë përfaqësohen nga Liqeni i Shkodrës dhe lumi Buna. Nuk ka ujëra të tjerë 

sipërfaqësorë sepse zona e projektit shtrihet mbi gëlqerorë shumë të depërtueshëm, të 

plasaritur dhe të karstifikuar. Analizat e ujit që bëhen për çdo vit nga NEA tregojnë se Liqeni i 
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Shkodrës mund të konsiderohet si një liqe mesotrofik dhe për këtë arsye ka një nivel mesatar të 

lëndëve ushqyese. 

 

5.8 Përmbytjet 

Të dhënat/informacionet mbi rastet e përmbytjeve brenda zonës së gjerë të Shkodrës janë 

mbledhur nga disa studime për analizimin e përmbytjeve të jashtëzakonshme që kanë prekur 

këtë zonë gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, si dhe nga konsultimet joformale me banorët vendas. 

5.8.1 Informacioni bazë 

Rajoni i Shkodrës karakterizohet nga një sistem i gjerë  hidrologjik (shih Figura 5.11)  

 

Figura 5.11_ Harta topografike dhe hidrologjike e Shkodrës (OpenStreetMap & Stamen Design, n.d.)70 

Shkodra është ndërthurja e Liqenit të Shkodrës dhe lumenjve Drini, Kiri dhe Buna. Lumi Buna 

rrjedh drejt detit Adriatik. Për shkak të terrenit të rrafshët, tokat në të dy anët e lumenjve Drini 

dhe Buna kanë prirje për përmbytje. Rasti i fundit i rëndë i përmbytjes ka ndodhur në vitin 2010, 

siç tregohet në figurën më poshtë. Ky rast ka prekur bregun e liqenit në vendbanimet Zogaj, 

Shirokë dhe Liria. 

Në periudhën dhjetor-janar 2010 niveli i ujit sipërfaqësor të Liqenit të Shkodrës arriti në 10.55 m 

mbi nivelin e detit. Zakonisht, ky nivel luhatet ndërmjet 6.00 dhe 10.00 m të lartësisë mbidetare.  

                                                           

70 Nxjerrë nga “Menaxhimi i rrezikut nga përmbytja në rajonin e Shkodrës përmes adaptimeve të bazuara në ekosistem. 

GIZ, 2018” 
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Figura 5.12_Harta e përmbytjeve të dimrit 201071 

Figura më poshtë jep vendndodhjen e banesave të prekura nga përmbytja e janarit 2010.  

 

Figura 5.13_Popullsia e prekur nga rastet e përmbytjeve të muajit janar të vitit 201072 

Në muajin dhjetor të vitit 2010 përmbytja preku bregun e djathtë të lumit Buna së bashku me 

vendbanimin Liria, siç tregohet në Figura 5.14 below73, nxjerrë nga “Menaxhimi i rrezikut nga 
përmbytja në rajonin e Shkodrës përmes adaptimeve të bazuara në ekosistem. GIZ, dhjetor 2018 

”. 

                                                           

71https://www.dartmouth.edu/~floods/images/20100109ShkodorAlbE10N50.jpg 

72 https://www.researchgate.net/figure/Hapthing-map-for-Buna_fig2_257941160  

73Plani i menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet për rajonin e Shkodrës. MoE, 2015 

https://www.dartmouth.edu/~floods/images/20100109ShkodorAlbE10N50.jpg
https://www.researchgate.net/figure/Hapthing-map-for-Buna_fig2_257941160
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Figura 5.14_Pamja Satelitore e nivelit të përmbytjes në Dhjetor 201074 

Sipas studimeve të ndryshme, popullsia në zonën e veprimit nuk u prek nga rastet e shumta të 

përmbytjeve në të shkuarën. Përmes konsultimit joformal të drejtpërdrejtë me banorët vendasi 

(konsultimi në muajin mars të vitit 2019 me punonjësin e UK që jeton në Zogaj - shih Shtojcën në 

SEP), rezultoi se (vetëm) një shtëpie (shih Figura 5.15 below) në Zogaj u prek nga përmbytja në 

dimrin e vitit 2010 kur sipërfaqja e liqenit arriti 10.55 m mbi nivelin e detit. 

 

Figura 5.15_Shtëpia në Zogaj që është përmbytur në vitin 2010 

Bazuar në hartat e sipërme, vendet që janë përmbytur nuk kanë të bëjnë me zonën e synuar dhe 

komponentët e Projektit, janë të listuara poshtë: 

                                                           

74Qendra Hapësirë Ajrore Gjermane - TerraSAR dhe Radarsat - DLR, 2010 
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• Vendbanimi Liria: nuk është përmbytur nga lumi Buna; 

• Fshati Shirokë: nuk është përmbytur nga Liqeni i Shkodrës; 

• Fshati Zogaj: vetëm dyshemeja e një shtëpie ishte përmbytur; 

• Vendndodhja e mundshme e rezervuarit të ri të ujit në sistemin e ujit në Shkodër (një 

projekt i KfW): nuk është përmbytur. Lartësia mbi nivelin e detit e këtij lokacionit është 

midis 60 dhe 65m dhe për këtë arsye nuk preket nga përmbytja. 

5.8.2 Çështjet e përmbytjeve relevante për projektin e propozuar 

Zona e projektit preket nga përmbytjet nga Liqeni i Shkodrës (Zogaj dhe Shirokë) dhe lumi Buna 

(vendbanimi Liria, ultësira Zues dhe Oblika). Disa pjesë të vogla të zonës së projektit mund të 
preken nga përmbytja gjatë rasteve të jashtëzakonshme. Niveli i ujit në liqen rritet deri në 10.55 

m, ndërsa niveli më i ulët është 4.5 m mbi nivelin e detit. Në Zogaj dhe Shirokë vetëm bregu i 

liqenit është prekur nga përmbytja e jashtëzakonshme, ndërsa në Liri përmbytjet e shpejta mund 

të arrijnë deri në rrugën që çon përgjatë këtij vendbanimi. 

5.9 Përdorimi i tokës 

Ky seksion është përgatitur bazuar në hartat e nxjerra nga gjeoportali i faqes zyrtare të 

internetit75 dhe në bazë të vizitave në terren të zonës së projektit. 

5.9.1 Informacioni bazë 

Historikisht, aktivitetet kryesore të banorëve të zonës kanë qenë peshkimi, blegtoria, bletaria 

dhe kultivimi i krimbave mëndafshi, me shitjen e peshqve me të cilën merren disa nga bizneset 

në Shkodër. Një aktivitet tjetër ka të bëjë me prodhimin artizanal të qilimave dhe rrobave 

tradicionale nga leshi. Bujqësia nuk ka qenë pjesë e aktiviteteve të popullatës së Shirokës dhe të 

Zogajve për shkak të mungesës së tokës bujqësore. Toka brenda zonës së gjerë të projektit 

përfshin kryesisht pyje dhe shkurre (halorë dhe me gjethe të gjëra), gurë gëlqerorë të zhveshur 

dhe qendra të banuara. 

Të gjitha fermat në Shirokë dhe Zogaj ndodhen larg zonave të mbuluara nga pyjet dhe/ose 

shkurret. Në perëndim të Zogajve, zona e pyllëzuar fillon pothuajse në buzë të liqenit. 

Harta më poshtë është përgatitur nga Corine land cover, 201876 

 

                                                           

75https://geoportal.asig.gov.al 

76https://geoportal.asig.gov.al 
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Figura 5.16_Mbulesa e tokës në zonën e projektit sipas Corine land cover, 201877 

Legjenda 

 

5.9.2 Gjetjet kryesore relevante për Projektin 

• Pylli me gjethe të gjera dhe halore mbi fshatin Shirokë (shih Figura 5.16 aboveë) 

shtrihet jashtë zonës së synuar, dhe shtëpitë e fshatit janë të vendosura jashtë kësaj 

zone; 

• Tranzicioni pylli-shkurre shtrihet kryesisht brenda territorit të fshatit Zogaj; 

• Zona nga Zogajt deri në Shirokë është e mbuluar kryesisht nga bimësia e ulët në tokë të 

pakët; 

• Pylli halorë mbi vendbanimin Liria nuk do të preket nga Projekti, sepse vendi për 

rezervuarin e ri të ujit është i mbuluar me kullota. 

 

                                                           

77 https://geoportal.asig.gov.al/map/?themeId=3308161&auto=true 
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5.10 Biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura 

Kjo pjesë përshkruan biodiversitetin dhe zonat e mbrojtura brenda Liqenit të Shkodrës dhe 

pellgut ujëmbledhës të tij, si dhe brenda zonës së synuar. Një përshkrim i hollësishëm i çështjeve 

biologjike është dhënë në raportin biologjik (dokument i pavarur). 

5.10.1 Informacioni bazë 

Konteksti mjedisor i zonës së Projektit 

Zona e synuar shtrihet brenda territorit të zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës (Kategoria 

IV: Zona e menaxhimit të Habitateve/Specieve). Objektivi kryesor i ruajtjes në një zonë të tillë 

është mirëmbajtja, konservimi dhe restaurimi i specieve dhe habitateve (sipas IUCN) dhe 

miratimi i një strategjie zbutëse të bazuar në asnjë neto humbje, dhe mundësisht një neto fitim, 
të tipareve prioritare të biodiversitetit për një kohë të gjatë. Kategoria IV ofron një qasje 

menaxhimi të përdorur në zonat që tashmë kanë pësuar modifikime thelbësore, duke kërkuar 

mbrojtjen e fragmenteve të mbetura, me ose pa ndërhyrje. Siç është thënë nga IUCN, zonat e 

mbrojtura të Kategorisë IV nuk mund të përshkruhen si "egërsira". Shumë nga fushat e tilla mund 

t'i nënshtrohen ndërhyrjes së menaxhimit. Zonat e mbrojtura të Kategorisë IV synojnë ruajtjen e 

specieve ose habitateve të veçanta dhe si pasojë mund t'u duhet t'u kushtojnë më pak vëmendje 

elementëve të tjera të ekosistemit, ndërsa zonat e mbrojtura të Kategorisë II synojnë të ruajnë 

ekosistemet plotësisht funksionale. 

Kjo zonë e mbrojtur përfshin një "zonë thelbësore", e cila përfshin zonën pyjore mbi fshatin 
Zogaj, nga një lartësi prej 494 m lartësi në malin Tarabosh, deri në ujërat bregdetare, duke 

përfshirë zonën e ujit deri në 20 m distance horizontale nga vija e bregut (siç përcaktohet në 

vendimin e shpalljes së zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës në vitin 2005). Në zona të tilla, 

zbatohet niveli i dytë i mbrojtjes. 

Kategoritë II dhe IV në disa rrethana mund të ngjajnë ngushtë me njëra-tjetrën dhe dallimi është 

pjesërisht çështja e objektivit - dmth, nëse qëllimi është të mbrojë deri në masën e mundshme 

të gjithë ekosistemin (Kategoria II), ose është i përqendruar për të mbrojtur disa specie ose 

habitate kryesore (Kategoria IV).  

Neni 13 i Ligjit shqiptar 81/2017, “Për zonat e mbrojtura”78, thotë se zonimi i brendshëm i një 

zone të mbrojtur bazohet në Planin e menaxhimit të lidhur me atë. Gjithashtu, neni 19 i këtij ligji 
thotë se aktivitetet e lejuara dhe të ndaluara brenda një rezervatit të menaxhuar nga natyra 

përcaktohen qartë në Planin përkatës të menaxhimit. 

Plani i parë i menaxhimit për Liqenin e Shkodrës NMR është përgatitur në vitin 2012 brenda një 

projekti të porositur nga Banka Botërore. Ky është përmirësuar në vitin 2016 nga Agjencia 

kombëtare e zonave të mbrojtura (NAPA)79.  

5.10.2 Vlerësimi 

Vlerësimi është kryer në fazën e hershme të projektit. Në fazën e parë, fokusi iu dha mbledhjes 

së të gjitha dokumenteve kombëtare në lidhje me zonën e projektit dhe shqyrtimit të 

dokumenteve dhe strategjive ndërkombëtare që mund të ishin të rëndësishme për këtë projekt. 

Aksesi në të gjitha dokumentet e identifikuara (nëse nuk është i disponueshëm publikisht) u 

kërkua nga ministritë shqiptare të ngarkuara me mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit, Agjencia 

kombëtare e mjedisit (NEA) dhe u mblodhën të dhënat e disponueshme në NAPA dhe RAPA në 

                                                           

78 http://www.azht.gov.al/files/pages_files/Ligji_nr._81_2017__Per_Zonat_e_Mbrojtura_.pdf 

79Plani i menaxhimit për zonën e mbrojtur të Liqenit të Shkodrës. Agjencia kombëtare e zonave të mbrojtura (NAPA), 

2016 
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lidhje me speciet dhe ekosistemet që janë prioritare për ruajtjen e në nivelin kombëtar, rajonal 

dhe global (llojet e cenuara dhe të kufizuara, habitate të rralla dhe vulnerabile, etj.). 

Është kryer një rishikim i gjerë i literaturës. Vëmendje e veçantë iu dha zonave që u identifikuan si 

zona të mundshme të biodiversitetit dhe cenueshmërisë më të lartë, veçanërisht zona e pikave 

thelbësore  të rezervatit të menaxhuar të Liqenit të Shkodrës. 

Metodologjia e studimit u mbajt pas Kërkesës së performancës 6 të EBRD - Ruajtja e biodiversitetit 

dhe menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore të gjalla. Tipat e karakteristikave që janë 

identifikuar për studimin e përqendruar të këtij projekti përfshijnë: 

• Ekosistemet që janë prioritare për ruajtjen (habitatet e renditura nga Direktiva e BE-së për 

habitatet (Shtojca 1), zonat kryesore të biodiversitetit, sitet e trashëgimisë botërore të 

UNESCO-s, sitet e Aleancës për zero zhdukje (AZE), ekosistemet e vlerësuara duke përdorur 
metodën e Bashkimit ndërkombëtar për ruajtjen e natyrës (IUCN) për ekosistemet me një 

status vulnerabil, të cenuara, ose të cenuara në nivel kritik, dhe ekosistemet e njohura nga 

komuniteti shkencor si të shoqëruara me procese kyçe të evolucionit, pyjet (për shkak të ligjit 

shqiptar Nr. 5/2016 me të cilin është shpall moratoriumi mbi pyjet në Republikën e 

Shqipërisë) dhe lumenjtë e mëdhenj për shkak të rëndësisë së tyre ekologjike), 

• Speciet dhe habitatet e tyre që janë prioritare për ruajtjen (speciet e renditura nga Direktiva 

e BE-së për habitatet dhe Direktiva për zogjtë, Konventa e Bernës, speciet e renditura në një 

nivel kombëtar duke përdorur metodologjinë e Listës së Kuqe të IUCN, speciet me shtrirje të 

kufizuar, speciet migruese dhe të bashkuara që shfrytëzojnë zonën). 

• Zonat e mbrojtura (zonat me mbrojtje konservuese ligjore ekzistuese ose të planifikuar). 

Nga të dhënat e mbledhura, u zhvilluan hapat e tjera të projektit. Si një nga mangësitë e 

identifikuara ishte mungesa e një harte zyrtare të habitateve të Shqipërisë. Për këtë arsye, nuk 

ishte e mundur të përcaktoheshin saktësisht habitatet kritike në zonat e mbrojtura të njohura si 

relevante për këtë projekt. 

Neni 13 i Ligjit shqiptar 81/2017, “Për zonat e mbrojtura”80, thotë se zonimi i brendshëm i një 
zone të mbrojtur bazohet në Planin e menaxhimit të lidhur me atë. Gjithashtu, neni 19 i këtij ligji 

thotë se aktivitetet e lejuara dhe të ndaluara brenda një rezervatit të menaxhuar nga natyra 

përcaktohen qartë në Planin përkatës të menaxhimit. 

Plani i parë i menaxhimit për Liqenin e Shkodrës NMR është përgatitur në vitin 2012 brenda një 

projekti të porositur nga Banka Botërore. Ky është përmirësuar në vitin 2016 nga Agjencia 

kombëtare e zonave të mbrojtura (NAPA)81. Harta më poshtë që u sigurua nga NAPA (shih Error! 
Reference source not found. Error! Reference source not found.) tregon zonimin e brendshëm 

të këtij NMR dhe vendndodhjen e zonës së Projektit (vendbanimet Liria, Shirokë dhe Zogaj). 

Figura 5.17 më poshtë tregon aktivitetet e lejuara dhe të ndaluara në funksion të zonimit të 
brendshëm, siç sigurohet nga plani i menaxhimit të Liqenit të Shkodrës NMR82. Nga figura, 

rezulton se ndërhyrjet e lejuara brenda zonës së përdorimit tradicional përfshijnë: 

• Ndërtimin e rrugëve të reja; 

• Rindërtimin e rrugëve ekzistuese; 

• Rindërtimin e ndërtesave ekzistuese;  

• Vjelja e drurit 

                                                           

80 http://www.azht.gov.al/files/pages_files/Ligji_nr._81_2017__Per_Zonat_e_Mbrojtura_.pdf 

81Plani i menaxhimit për zonën e mbrojtur të Liqenit të Shkodrës. Agjencia kombëtare e zonave të mbrojtura (NAPA), 

2016 

82 https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/shkodra_managing_plan_en_final.pdf 
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Figura 5.17_Zonimi i zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës dhe zonës së Projektit 

Legjenda 

 

Për të kuptuar më mirë kontekstin dhe problemet relevante të zonës së projektit, u zhvillua një 

takim me udhëheqësit lokalë të zonës së mbrojtur për të fituar më shumë informacione 
relevante për këtë projekt. Në fazën e studimit të projektit u identifikuan palët e mundshme të 

interesit. Këto ishin autoritetet kombëtare të ngarkuara me mbrojtjen e natyrës, autoritetet 

lokale të ngarkuara me zonat e mbrojtura dhe OJQ-të kombëtare dhe lokale me interes për 

ruajtjen e natyrës. 

Më datë 28/12/2019, IPF6 u takua me Z. Zamir Dedej, Drejtorin e Agjencisë kombëtare të zonave 

të mbrojtura (NAPA) dhe kemi ra dakord që Projekti do të përmirësojë situatën mjedisore brenda 

zonës së projektit83, megjithëse ndërtimi i tubacioneve të ujit dhe ujërave të zeza nuk përmendet 

qartë në Planin e menaxhimit të kësaj zone të mbrojtur. Z. Dedej theksoi se përgjegjësia kryesore 

për zbatimin e planit të menaxhimit të MNR të Liqenit të Shkodrës i takon Administratës rajonale 

për zonat e mbrojtura (RAPA), me seli në Shkodër. Më datë 16/04/2019, z. Agim Dardha, Drejtor 
i RAPA-s në Shkodër deklaroi se ndërhyrjet e parashikuara me këtë projekt janë shumë të 

mirëpritura dhe ai pret që kjo të ndikojë pozitivisht në gjendjen e ujërave nëntokësore dhe 

sipërfaqësore në Liqenin e Shkodrës dhe bregun e tij.84 

5.10.3 Rezultatet e studimit dhe punimeve në terren 

                                                           

83Takimi me NAPA. Shikoni Shtojcën 2 të Planit të angazhimit të palëve të interesuara për MoM 

84Takimi me RAPA. Shih Shtojcën 2 të Planit të angazhimit të palëve të interesuara për MoM 
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Pas studimit të gjerë, u krye një studim në terren. Eksperti i biodiversitetit zhvilli sondazhe të 

mjedisit tokësor për të përshkruar llojet ekzistuese të habitateve dhe për të identifikuar 

habitatet, faunën dhe speciet e florës. 

Sondazhi në terren përbëhej nga vëzhgimet e tipareve të biodiversitetit, habitatet dhe përdorimit 

të tokës në zonën e projektit (si një pjese të madhe). Theksi iu dha specieve të bimëve (si 

orkidetë) dhe grupeve specifike të kafshëve (zogjtë dhe vertebrorët e tjerë më të mëdhenj, 

fluturat si përfaqësuesit e rëndësishëm të jo-vertebrorëve). Fokusi ishte në zbulimin e bartësve 

të ndryshimeve në mjedis dhe receptorëve potencialë. 

Habitatet dhe diversiteti i specieve 

Habitatet ujore dhe të ligatinave 

Liqeni i Shkodrës dhe pellgu i tij ujëmbledhës përfaqësojnë një kompleks të habitateve me një 

larmi të lartë të organizmave të gjalla. Këto karakteristika lidhen me regjimin e ujit, i cili ndryshon 

sipas stinëve. Liqeni i Shkodrës ka tre sisteme kryesore të habitateve ujore: sistemi i habitateve 

lacustrine, sistemi i habitateve palustrin dhe sistemi lumor/ fluvial. 

Flora dhe bimësia e liqenit 

Flora ujore dhe e ligatinave e Liqenit të Shkodrës përbëhet nga 256 taksona, duke përfshirë 

speciet, nënllojet, format dhe varietetet. Nga këto taksona 30 janë Charophyta, 1 Bryophyte, 8 

Pteridophyta (5 nga gjinia Equisetum), 3 Nymphaeacea, 103 Mesangiospermae (me familjet më 

mbizotëruese Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Polygonaceae, Lamiaceae, Plantagineaceae, 

Plantagineaceaea, Plantagineaceaea, Plantagineaceaea, Plantaginaaceae, Plantaginaaceae, 

Plantaginaaceae, Plantagineaceae, 111 Monocotyledoneae, me familjet më mbizotëruese 

Potamogetonaceae (14), Cyperaceae (36), Juncaceae (10), Phocaea (21). Nga numri i 
përgjithshëm i taksonave, 80 janë specie ujore, nga të cilat 36 janë hidrofite me rrënjët e fiksuara 

në fund ose lundrues dhe të tjerat janë të zhytura. Pjesa tjetër janë kryesisht lloje ligatinash, që 

jetojnë në kushte alternative të ujit. 

Fauna e Liqenit dhe të pellgut të tij ujëmbledhës  

Jo-vertebrorët  

Liqeni i Shkodrës karakterizohet nga një larmi relativisht e lartë e specieve jo-vertebrorëve. Kjo 

lidhet me llojllojshmërinë e habitateve dhe mikro-habitateve në liqen, bimëve dhe algave, si dhe 

tipologjive të nënshtresave. Më shumë se 450 specie të jo-vertebrorëve ujorë janë regjistruar në 

liqe, përveç protozoanëve dhe rotiferave. 

Vertebralet 

Llojet e peshkut: Iktiofauna e Liqenit të Shkodrës përbëhet nga 59 specie që i përkasin 18 

familjeve (17 prej të cilave janë autoktone), duke përfshirë speciet diadromoze, euryhaline dhe 

të futura. Prej tyre, 44 janë autoktone në pellgun ujëmbledhës, ndërsa 15 janë të futura. Shtatë 

specie janë endemike: Ninnigobius montenegrensis, Knipowitschia montenegrina, Barbatula 

zetensis, Rutilus albus, Gobio skadarensis, Salmo zetensis dhe Chondrostoma scodrense - e 

zhdukur (EW). 

Lidhur me statusin e tyre të ruajtjes (pas kategorive të IUCN), numri më i madh i specieve të 

peshkut (30.5%) kanë statusin LC, por një e treta e specieve janë në një kategori të caktuar të 

cenimit (33.3%), dhe ato janë kryesisht ato specie endemike në pellgun ujëmbledhës të 

Adriatikut. Tre specie (5.1%) klasifikohen si të cenuara në mënyrë kritike (CR), dhe tre të tjera 
(5.1%) janë specie të cenuara (EN), ndërsa katër (6.8%) janë vulnerabile (VU). Të dhënat e 

nevojshme për vlerësimin e statusit të kërcënimit mungojnë (DD) për nëntë specie (15.2%), 

ndërsa statusi i një specie gati të cenuar (NT) është deklaruar për dy specie (3.4%). 

Amfibët: Në Liqenin e Shkodrës dhe degët e tij janë regjistruar 15 specie amfibësh. Nga këto 

specie, 9 janë gjetur në Liqen, ndërsa 6 speciet e tjera janë regjistruar në pellgun ujëmbledhës të 
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liqenit. Për sa i përket statusit të tyre të cenuar në nivelin evropian, 14 specie kanë statusin LC, 

ndërsa një specie (Pelophylax shqiperica) e ka statusin EN. 

Zvarranikët: Në Liqenin e Shkodrës dhe zona e tij ujëmbledhëse janë regjistruar 36 specie 
zvarranikësh. 4 specie janë gjetur brenda liqenit, ndërsa të tjerat në ujëmbledhësin e liqenit. Të 

gjitha speciet zvarranikësh të regjistruara në Liqenin e Shkodrës e kanë një status të cenuar sipas 

IUCN, megjithëse shumica e tyre (34 lloje) e kanë statusin e ulët (31 specie LC dhe 3 specie NT), 

dhe 2 specie kanë vetëm statusin VU, përkatësisht Dinarolacerta mosorensis dhe Vipera ursinii. 

Zogjtë: Në Liqenin e Shkodrës dhe zonën e tij ujëmbledhëse është regjistruar një numër prej 282 

llojesh zogjsh, të cilët zënë 55% të numrit të përgjithshëm të specieve të shpendëve në Evropë. 

Nga ky numër i përgjithshëm, 112 janë specie ujore (shpendë uji). 178 specie (63%) janë specie 

dimërore, nga të cilat 68 specie janë zogjtë uji (24% të numrit të përgjithshëm të specieve). 

Migrimi është i shprehur tek speciet ujore, veçanërisht tek ciconiiformes dhe anseriformes. 189 

specie (67%) janë specie që ngritin fole, nga të cilat 46 specie janë ujore (16.3% e numrit të 
përgjithshëm të specieve). Liqeni i Shkodrës është veçanërisht i rëndësishëm në lidhje me 

kolonitë e zogjve, dhe nga më të rëndësishmet janë kolonia e pelikanit dalmat (Pelecanus 

crispus), kolonia e karabullakut të detit (Phalacrocorax carbo dhe Microcarbo pygmaeus), kolonia 

e dallëndyshes së detit faqebardhë (Chlidonias hybrida) dhe kolonia e çafkës së përhime (Ardea 

cinerea). Kolonitë e përziera, gjithashtu, janë të zakonshme në liqen dhe ujërat përreth tij. Në 

vitet e fundit, disa zogj të ri janë shfaqur në Liqenin e Shkodrës, si kojliku i zi (Plegadis falcinellus) 

dhe çafka e gjedhëve (Bubulcus ibis). 

Për shkak të pasurisë së lartë të specieve dhe numrit të lartë të zogjve që ndërtojnë fole, Liqeni i 

Shkodrës është shpallur një sit Ramsar (Konventa Ramsar mbi ligatinat me rëndësi 

ndërkombëtare veçanërisht si habitat i shpendëve të ujit). 

Gjitarët: Në Liqenin e Shkodrës dhe zonën e tij ujëmbledhëse është regjistruar një numër prej 57 

specieve gjitarësh. Vetëm 3 specie janë specie gjysmë ujore, prej të cilave lundërza (Lutra lutra) 

është më e rëndësishmja, si një specie e cenuar globalisht. Dy speciet e tjera të gjitarëve gjysmë 

ujorë janë  hundëgjati i ujit (Neomys fodiens) dhe miu i ujit (Arvicola terrestris). 

Llojet e shqetësimit të ruajtjes 

Flora endemike, e rrallë dhe e kërcënuar  

Një element karakteristik i florës vaskulare të pellgut të Liqenit të Shkodrës është prania e shumë 

specieve endemike, disa prej tyre janë të mbrojtura në nivelin ndërkombëtar dhe kombëtar. Në 

tërësi, 40 lloje dhe nënlloje endemike në Gadishullin Ballkanik janë regjistruar në florën e zonës 
së Liqenit të Shkodrës. Një analizë e spektrit biologjik të florës endemike Ballkanike zbuloi se 

hemicryptophytes janë më të shumtët me 18 taksona, vijojnë chamaephytes  me 13 dhe 

therophytes me 6 taksona. Në strukturën korologjike të florës endemike të zonës së Liqenit të 

Shkodrës, grupi i maleve të Evropës Jugore mbizotëron me 22 taksona. 

Shumica e specieve të cenuara sipas IUCN (në nivel global dhe evropian) kanë një status 

relativisht të ulët të cenimit (kryesisht LC, NT, DD), përveç Najas flexilis që konsiderohet si një 

specie vulnerabile (VU B2ab) në shkallë Evropiane. Shumica e specieve (9 prej 10) të listuara në 

Listën e kuqe të florës së Shqipërisë kanë një status mjaft të cenuar në nivelin kombëtar (CR, EN, 

VU), Kjo listë përfshin 43 specie bimore, nga të cilat 4 specie janë të përfshira në Listën e kuqe të 

IUCN të shkallës globale, 16 specie në Listën e kuqe të IUCN të shkallës Evropiane, 9 specie në 

Shtojcën II, Shtojcën IV dhe Aneksin V të BE-së. 

Fauna Endemike, e rrallë dhe e cenuar  

Liqeni i Shkodrës dhe pellgu i tij përfshijnë specie të shumta endemike nga grupe të ndryshme 

taksonomike. Sidoqoftë, endemizmi në speciet lakustrine (speciet që gjenden vetëm brenda pellgut të 

liqenit) është i ulët, ndërsa shkalla e endemizmit është përgjithësisht më e lartë në zonën e ujëmbledhësit 

të liqenit. Duke iu referuar vlerësimit më të fundit, sipas Peshiqit (2018), shkalla e endemizmit vlerësohet 

në 1.8% për të gjitha taksonat dhe 2.7% për Animalia. Për shembull, shkalla e rregulluar e endemizmit të 
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peshqve në nivelin e pellgut ujëmbledhës vlerësohet në 13.6%, ndërsa në nivelin e pellgut të Liqenit 

vlerësohet në 3.6%. Grupi i kafshëve me endemizmin më të lartë janë kërmijtë hydrobiid. 

Speciet e peshqve përfaqësohen me një shkallë relativisht të lartë të endemizmit në nivelin e pellgut 

ujëmbledhës dhe një shkallë të ulët të endemizmit në nivelin e pellgut të Liqenit (për speciet lakustrine). 

Nga 59 specie peshqish të regjistruara në ujëmbledhësin e Liqenit të Shkodrës, 44 kanë një status të 

cenuar. 15 speciet e tjera janë specie të futura, nga të cilat 8 janë raportuar më herët nga pellgu 

ujëmbledhës i Liqenit të Shkodrës, por aktualisht, ato konsiderohen si të zhdukura nga ajo zonë. 

Nga 15 specie amfibësh të regjistruara në pellgun ujëmbledhës të Liqenit të Shkodrës, katër prej tyre janë 

endemike në të gjithë pjesën juglindore të Gadishullit Ballkanik. Të gjitha speciet e regjistruara janë të 

cenuara në nivelin evropian, sipas Listës së kuqe të IUCN (14 specie kanë statusin LC, ndërsa një specie, 

Pelophylax shqiperica, e ka statusin EN). 

Zvarranikët përfaqësohen me 36 specie në zonën e pellgut ujëmbledhës të Liqenit të Shkodrës. Të gjitha 

speciet e regjistruara janë të cenuara në nivelin evropian, sipas Listës së kuqe të IUCN. 

Nga 57 specie gjitarësh të regjistruara në pellgun ujëmbledhës të Liqenit, 28 specie janë të renditura në 

Listën e kuqe të faunës së Shqipërisë (2013). Megjithëse shumica e këtyre specieve të cenuara globalisht 

kanë një status të ulët konservimi (shumica e tyre LC), prania e tyre në pellgun ujëmbledhës të Liqenit të 

Shkodrës është e rëndësishme për të nxjerrë në pah nevojën për ruajtjen e Liqenit, pellgut ujëmbledhës 

dhe faunës së gjitarëve në nivelin rajonal, evropian dhe global. 

Zogjtë përfaqësojnë një nga grupet me numrin më të lartë të specieve të cenuara në pellgun ujëmbledhës 

të Liqenit të Shkodrës. Nga 282 speciet e zogjve të regjistruara në këtë zonë, 157 specie (55% e numrit të 

përgjithshëm) janë përfshirë në Direktivën e BE mbi zogjtë (2009/147 / EC), ndërsa 168 specie (59% e 

numrit të përgjithshëm) kanë statusin e cenuar sipas Listës së kuqe të IUCN në nivelin evropian.  

Duke qenë një zonë e mbrojtur dhe një zonë Ramsar (Konventa Ramsar mbi ligatinat me rëndësi 

ndërkombëtare veçanërisht si habitati i zogjve të ujit), i gjithë Liqeni i Shkodrës dhe ligatinat e tij përreth 

duhet të trajtohen si një habitat me shqetësime të veçanta për ruajtjen e ornitofaunes. 

Habitatet me interes për ruajtjen 

Liqeni i Shkodrës karakterizohet nga një numër relativisht i lartë i habitateve të rëndësishme 

natyrore që i meritojnë masat e veçanta të ruajtjes. 

Në Liqenin e Shkodrës ka shumë habitate NATURA 2000 që kontribuojnë në vlerën e veçantë 
ekologjike të kësaj zone. Gjithsej janë 23 tipa të habitateve natyrore Evropiane (sipas Direktivës 

së BE-së për Habitatet, Shtojca 1) që ndodhën në zonën e Liqenit të Shkodrës. 

Më tej, Plani i menaxhimit të zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës (APAWA et al., 2012), 

bazuar në gjykimin e ekspertëve, ka propozuar një listë të habitateve që do të konsiderohen si 

habitate të cenuara, të ndjeshme dhe më të rëndësishme për pjesën shqiptare të Liqenit të 

Shkodrës.  

Lidhur me habitatet e rëndësishme në zonën e Projektit, Plani i menaxhimit të zonës së mbrojtur 

të Liqenit të Shkodrës (APAWA et al., 2012), bazuar në gjykimin e ekspertëve, ka konstatuar 

habitatet e mëposhtme tokësore dhe ujore në zonën Shirokë - Zogaj - Liria. 

• Habitatet tokësore 

o Zona pyjore e Zogajve në Tarabosh, e cila është shumë interesante në aspektin 

floristik (shih Figura 5.18_ Bimësia tokësore në territorin e fshatit Zogaj (zona 

kryesore) belowë); dhe 

o Zona pyjore “Fshati i Paqes” në malin Tarabosh (shih f), e cila është interesante 

në aspektin floristik; dhe 

• Habitatet ujore 

o Bregu perëndimor i liqenit, veçanërisht bregu i Zogajve, ku i gjuca (Alburnus 
scoranza) riprodhohet në sezonin e pranverës. Ky breg përfshihet në zonën 

thelbësore të zonës së mbrojtur; 

o Bregu Shirokë - Zogaj, habitat i rëndësishëm strehimi për gjucën gjatë dimrit;  

o Ujërat e bregut të liqenit me fund zhavorri përgjatë segmentit Shirokë - Zogaj, si 
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habitate riprodhimi për njilën (Chondrostoma nasus). 

Habitatet e përmendura më sipër janë renditur si habitate të cenuara, të ndjeshme dhe më të 

rëndësishme (midis 16 habitateve të deklaruara për të gjithë pjesën shqiptare të Liqenit të 
Shkodrës), si habitate të një rëndësie të veçantë, për shkak të ndjeshmërisë së tyre ekologjike, 

pranisë së bimëve dhe kafshëve të rralla dhe specieve të cenuara, përshtatshmërisë për strehim, 

foleve dhe ushqimit, veçanërisht për peshqit dhe zogjtë. 

5.10.4 Karakteristikat prioritare të biodiversitetit 

Rajoni i Zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës duhet të trajtohet me kujdes të veçantë në kuadër 

të këtij projekti, duke pasur parasysh vlerën dhe ndjeshmërinë e tij të lartë të biodiversitetit. Për të 

qenë në përputhje me Kërkesat e performancës 6 të EBRD, në lidhje me biodiversitetin është 

thelbësore të përcaktohet nëse zona e përgjithshme e projektit, dhe më veçanërisht zona e synuar e 
projektit ku do të zbatohen elementet e përzgjedhura të projektit, i përkasin kategorive të 

karakteristikave prioritare të biodiversitetit (PR6 - kapitulli 12) ose habitateve kritike (PR6 - kapitulli 

14). 

Objektivi kryesor i vlerësimit biologjik është mbrojtja e biodiversitetit natyror së bashku me 

strukturën e tij themelor ekologjik dhe ofrimi i mbështetjes proceseve mjedisore dhe promovimi i 
kohës së lirë, turizmit dhe rekreacionit. Prandaj, meqenëse niveli i mbrojtjes është më i lartë 

(kategoria II), do të ishte e rëndësishme të merret në konsideratë zbutja e ndikimeve mjedisore në 

lidhje me zbatimin e projektit në Zogaj. 

 

Figura 5.18_ Bimësia tokësore në territorin e fshatit Zogaj (zona kryesore) 

Karakteristikat më të ndjeshme të biodiversitetit përcaktohen si një habitat kritik që ka shkallën 
më të lartë të pazëvendësueshmërisë dhe cenueshmërisë dhe si i tillë është me vlerën më të 

lartë të biodiversitetit. Jo të gjitha tiparet prioritare të biodiversitetit kualifikohen si habitate 

kritike edhe pse ato mbeten të një rëndësie të veçantë për ruajtje. Habitati kritik përcaktohet 

nga EBRD PR6 si më poshtë: 

I. Ekosisteme shumë të cenuara ose unike  

II. Habitate me rëndësi të konsiderueshme për speciet e cenuara ose të cenuara në mënyrë 

kritike  

III. Habitate me rëndësi të konsiderueshme për speciet endemike ose të kufizuara 

gjeografikisht  

IV. Habitatet që mbështesin specie migruese me rëndësi globale 

V. Zonat e shoqëruara me proceset kyçe evolucionare  

VI. Funksionet ekologjike që janë vitale për të ruajtur qëndrueshmërinë e karakteristikave 

të biodiversitetit të përshkruar në këtë paragraf. 

Një raport i përgatitur nga RSK Environment Ltd, Habitatet, vlerësimi i rregullimit- Shëngjin dhe 
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Velipojë85, tregon se zona e mbrojtur e Liqenit të Shkodrës i plotëson të paktën kushtet I dhe VI. 

Konstatimet e raportit të Vlerësimit të biodiversitetit tregojnë se shumica e të dhënave ekzistuese në lidhje 

me kontekstin e biodiversitetit në zonën e Projektit i referohen zonës së mbrojtur të Liqenit Shkodrës në 

përgjithësi dhe jo në zona specifike me zonimin përkatës të vendeve. Për më tepër, afati kohor i të dhënave 

të mbledhura në disa botime nuk është i qartë. Përshkrimi i habitateve në zonën e projektit Shirokë - Zogaj 

kryesisht mbështetet në një studim të kryer në këtë zonë në vitin 2013, në lidhje me publikimin e raportit 

RCRD & Green Home. Objektet e këtij studimi ishin asociacionet  e bimëve ujore, peshqve, zogjve ujorë 

dhe të bimëve tokësore. Megjithëse i kufizuar në kohë, hapësirë dhe numër të grupeve të studiuara, ky 

studim është ndër të paktët ata që kanë ofruar të dhëna në lidhje me zonën e projektit. 

Si përfundim, habitati i modifikuar pa ndikim antropogjen duhet të konsiderohet si habitat kritik 

në kuadër të këtij projekti. Ky status është një shqetësim thelbësor dhe duhet të ndikojë në 

zgjedhjen e opsioneve dhe alternativave në lidhje me elementët e projektit. 

Komponentët kryesore të Projektit, pra, bien në zonën e përdorimit tradicional, siç përshkruhet 

në detaje në seksionet vijuese. 

Tabela 5.4_Zonimi i brendshëm i NMR i Liqenit të Shkodrës dhe vendndodhja e përbërësve kryesorë të Projektit 

Komponenti i projektit Komentet 

Tubacioni i transmetimit të furnizimit me ujë Zona e përdorimit tradicional 

Rezervuari i ri i ujit në Liri Zona e përdorimit tradicional 

Tubacioni i transmetimit të ujërave të zeza Zogaj - Shirokë 

WWTP 

Zona e përdorimit tradicional 

Tubacioni i transmetimit të ujërave të zeza Liria - Shirokë 

WWTP 

Zona e përdorimit tradicional 

Tabela e sipërme tregon se të gjithë tubacionet e transmetimit të ujit dhe të ujërave të zeza do 

të shtrihen përgjatë rrugës dalëse, e cila kalon nëpër zonën e përdorimit tradicional. Harta 1 në 

Shtojcën 1 tregon rrugën shtetërore Sh 24 që lidh qytetin e Shkodrës me Shirokë dhe Zogaj. 

Sipas dizajnit teknik të projektit, nuk ka nevojë për ndërtim të rrugës hyrëse, dhe veçanërisht jo 
në zonën kryesore të zonës kryesore të zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës. Në të vërtetë, 

një rrugë lokale që të çon në vendin e rezervuarit të ujit që do të ndërtohet për të furnizuar me 

ujë vendbanimin Liria tashmë ekziston. Kjo rrugë ekzistuese lejon hartimin e projektit për të 

parandaluar çdo copëzim të habitateve në zonën e mbrojtur, në përputhje me EBRD, PR6. 

 

 

5.10.5 Zona e projektit 

Seksioni i mëparshëm përshkruan ndjeshmërinë e biodiversitetit dhe statusin kritik të habitatit 

të zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës. Sidoqoftë, dizajni i infrastrukturës së propozuar në 

lidhje me furnizimin me ujë, shpërndarjen, trajtimin dhe/ose grumbullimin e mbetjeve të ngurta 

dhe të ujërave të zeza është zhvilluar për të siguruar sa më shumë që të jetë e mundur që 

shumica e elementeve të vendosen brenda zonave ku nuk ka karakteristika të vlefshme të 

biodiversitetit. Tabela më poshtë paraqet pasqyrën e alternativave dhe opsioneve të mundshme 

dhe ndikimin e tyre të parashikuar negativ në biodiversitetin. 

                                                           

85Vlerësimi i rregullimit - Shëngjin dhe Velipojë, RSK Environment Ltd për ADF, Gusht 2019 
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Tabela 5-4: Studimi i ndikimit në biodiversitet i alternativave dhe opsioneve që lidhen me Projektin 

Fshati Alt. Opsioni Përshkrimi Vendimi 
Ndikimi negativ në 

biodiversitetin (nëse ka) 

Furnizimi me ujë  

Zogaj 

1 

Shfrytëzimi i pusit lokal & rehabilitimi i infrastrukturës 
ekzistuese: trajtimi i ri fizik i ujit para instalimit të 
rezervuarit të ri të ujit dhe sistemit të ri shpërndarës. Opsioni i zgjedhur 

Nuk ka infrastrukturë 
të vendosur në një 

habitat të modifikuar 

nga faktorët 
antropogjenë 

2 

Lidhja me rezervuarin e Shkodrës - përmes një rrjeti të 

ujësjellësit të vendosur përgjatë rrugës ekzistuese 

Opsioni i refuzuar - 
distanca e rrjetit për të 

lidhur Zogaj me 
Shkodrën është shumë 

e gjatë dhe opsioni 
nuk është i 

realizueshëm 

financiarisht. 

Nuk ka rrjet të 

vendosur në një 
habitat të modifikuar 

nga faktorët 

antropogjenë 

Shiroka 

1 
Shfrytëzimi i pusit lokal dhe rehabilitimi i infrastrukturës 
ekzistuese 

Opsioni i refuzuar Nul 

2 

1 

Lidhja me rezervuarin e Shkodrës përgjatë rrugës 
ekzistuese - bashkimi me rrjetin ekzistues të furnizimit me 
ujë të Shkodrës, përmes rezervuarit të ujit në Shkodër 

Opsioni i zgjedhur 

Nul - rruga e rrjetit e 
vendosur në një 

habitat të modifikuar 
antropogjenikisht 

2 

Lidhja me rezervuarin e Shkodrës - furnizimi i 
rezervuarëve të ujit të fshatit nga rezervuari i ujit në 
Shkodër 

Opsioni i refuzuar 

E ulët në e moderuar 
në varësi të 

vendndodhjes së 

rezervuarëve të ujit 

 

Lidhja me rezervuarin e Shkodrës - a kombinimi i Opsionit 
1 dhe Opsionit 2. Opsioni 1 të jetë operacional gjatë 
kërkesës së ulët për ujë dhe opsioni 2 të jetë operacional 

gjatë kërkesës së lartë për ujë. 

Opsioni i refuzuar 

E ulët në e moderuar 
në varësi të 

vendndodhjes së 

rezervuarëve të ujit 

Liria 

1 
Shfrytëzimi i pusit lokal dhe rehabilitimi i infrastrukturës 
ekzistuese 

Opsioni i refuzuar Nul 

2 

1 

Lidhja me rezervuarin e Shkodrës, përgjatë rrugës 
ekzistuese - bashkimi me rrjetin ekzistues të furnizimit me 
ujë të Shkodrës, përmes rezervuarit të ujit në Shkodër Opsioni i refuzuar 

Nuk ka rrjet të 
vendosur në një 

habitat të modifikuar 
nga faktorët 

antropogjenë 

2 

Lidhja me rezervuarin e Shkodrës - furnizimi i 
rezervuarëve të ujit të fshatit nga rezervuari i ujit në 

Shkodër - Ndërtimi i një rezervuari të ri uji në Liria 
Opsioni i zgjedhur 

E ulët në e moderuar 
në varësi të 

vendndodhjes së 

rezervuarëve të ujit 

3 

Lidhja me rezervuarin e Shkodrës - a kombinimi i Opsionit 
1 dhe Opsionit 2. Opsioni 1 të jetë operacional gjatë 

kërkesës së ulët për ujë dhe opsioni 2 të jetë operacional 
gjatë kërkesës së lartë për ujë. Nevojitet një rezervuar uji. 

Opsioni i refuzuar 

E ulët në e moderuar 
në varësi të 

vendndodhjes së 
rezervuarëve të ujit 

Ujërat e zeza  

Zogaj 

1 Njësia e pavarur e trajtimit të ujërave të zeza  
Opsion i hedhur 

poshtë 

I lartë - E vetmja 

mundësi për të 

ngritur WWTP 

është afër zonës 

kryesore të bregut 

në Zogaj 

2 1 

Lidhja me WWTP ekzistuese të Shirokës - përmes 

një rrjeti kanalizimesh të vendosura përgjatë rrugës 

ekzistuese, i cili rrjet parashikohet të rehabilitohet 

përmes të njëjtit Program të investimit nga 

Përfituesi, ADF. 

Opsioni i zgjedhur - 

Nul– rruga e rrjetit e 

vendosur në një 

habitat të 

modifikuar nga 

faktorët 

antropogjenë 
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Fshati Alt. Opsioni Përshkrimi Vendimi 
Ndikimi negativ në 

biodiversitetin (nëse ka) 

2 

Lidhja me WWTP ekzistuese të Shirokës - përmes 

mbledhjes dhe transportit të ujërave të zeza me 

kamionë 

Opsioni i refuzuar 
E ulët në e 
moderuar 

Shiroka 
1 

Lidhja e të gjithë zonës së fshatit me WWTP 
ekzistuese në Shirokë 

Opsioni i zgjedhur 
Nul– rruga e 

rrjetit e vendosur 

në habitat të 

modifikuar nga 

faktorët 

antropogjenë 

Liria 

1 

Lidhja e të gjitha zonave të vendbanimeve me 
WWTP ekzistuese në Shirokë Opsioni i zgjedhur 

Mbetje te ngurta  

Vendbanimet 

Zogaj, 

Shiroka & 

Liria (3 zonat 

e synuara 

trajtohen si 

një zonë e 

vetme) 

1 

Sistemi i mbledhjes plotësisht me kontejnerë; 

automjete të reja për mbeturina për mbledhjen e 

shpeshtë të mbetjeve komunale nga sistemi i 
grumbullimit jo i ndarë dhe shërbimi i mbledhjes 
"On-Call" për mbetjet voluminoze dhe C&D 

Opsioni i refuzuar Nul 

2 

Mbledhja e ndarjeve të pjesshme (sistemi me dy 

ose tre shporta) për konsumatorët nga biznesi dhe 

sistemi i mbledhjes plotësisht me kontejnerë për 

familjet, duke përfshirë një oborr lokal të 
grumbullimit të mbetjeve për të gjithë zonën e 

projektit 

Opsioni i zgjedhur 
(afatshkurtër) 

Nul - oborr i 

vendosur në një 

habitat të 

modifikuar nga 

faktorët 

antropogjenë 

3 

Mbledhja e ndarjeve të plota (sistemi me dy 

shporta për amvisëritë dhe një sistem me ndarje në 

dy ose tre kosha për bizneset), përfshirë oborrin 
(et) lokalë për grumbullimin e mbetjeve. 

Opsioni i zgjedhur 
(afatgjatë) 

Nul - oborr i 

vendosur në një 

habitat të 

modifikuar nga 

faktorët 

antropogjenë 
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Dizajni teknik i projektit ka refuzuar opsionin e një njësie lokale të WWTP në Zogaj duke marrë 
në konsideratë biodiversitetin, në përputhje me kërkesat e performancës së EBRD 6 
(paragrafët 13 dhe 15), pasi kjo njësi trajtimi do të ishte e ngritur afër zonës kryesore të bregut 

në Zogaj – që paraqet një habitat të rëndësishëm strehimi për Alburnus scoranza gjatë dimrit. 

Habitatet e vendosura brenda territorit të zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës, por jashtë 

zonave kryesore dhe pa ndikim në habitatet (brenda zonës së përdorimit të qëndrueshëm të 

zonës së mbrojtur) karakterizohen nga vlerat e ulëta të biodiversitetit që është edhe modifikuar 

nga faktorët antropogjenë. Sondazhet që janë kryer në terren dhe nga zyra nga ekipi i VNM-s të 

IPF6 për këtë projekt, në të cilin ekip është i përfshirë një biolog i kualifikuar, konfirmojnë që 

vendet e zgjedhura nga modeli teknik për zbatimin e elementeve të projektit nuk përmbajnë 

specie ose habitate që do të shkaktonin përcaktimin PBF ose CH. 

 

Tabela më poshtë jep disa shpjegime mbi vendndodhjen e detajuar gjeografike të elementeve 

kryesore të Projektit dhe dispozitat e Planit të menaxhimit të NMR të Liqenit të Shkodrës. 

Tabela 5.5 _Vendndodhja e komponentëve kryesorë të Projektit dhe zonimi i brendshëm i NMR të Liqenit të Shkodrës  

Komponentët kryesore 
të Projektit dhe 
vendndodhja e tyre 

Komentet 

Rrjeti i transmetimit të furnizimit me ujë 

Tubacionet e 

transmetimit të ujit 

në fshatrat Liria dhe 

Shirokë 

Të vendosur brenda zonës së përdorimit tradicional të NMR; 

Tubacionet do të kalojnë përgjatë rrugës ekzistuese të asfaltuar nga Shkodra 

drejt Lirisë dhe Shirokës; 

Brenda zonës së përdorimit tradicional, lejohet rindërtimi i rrugëve. 

Rezervuar i ri i ujit në 

lagjen Liria 

I vendosur brenda zonës së përdorimit tradicional të NMR; 

Tubacioni i ujit kalon përgjatë një rruge jo të asfaltuar. Brenda zonës së 

përdorimit tradicional lejohet rindërtimi i rrugëve dhe ndërtimi i rrugëve të 

reja; 

Rezervuari i ujit do të ndërtohet në një tokë të vogël. Asnjë pemë nuk do të 

pritet. Brenda zonës së përdorimit tradicional, lejohet korrja e drurit. 

Shtojca 2 (dokument i veçantë në formatin pdf) tregon vendndodhjen e vendit 

të propozuar për rezervuarin e ujit në Liri. 

Objektivat e IUCN për NMR përfshijnë86: 

-Të promovojë përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, duke marrë 

parasysh dimensionet ekologjike, ekonomike dhe sociale; 

-Të promovojë përfitime sociale dhe ekonomike për komunitetet lokalë kur 

është e nevojshme 

Rezervuari i ujit do të ndërtohet për të furnizuar me ujë të pijshëm komunitetin 

vulnerabil Rom/Egjiptian. Midis Lirisë, Shirokës dhe Zogajve, vetëm Liria nuk ka 

rezervuar uji që është i nevojshëm për një furnizim të duhur me ujë. 

                                                           

86 https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-areas-categories/category-vi-protected-area-suse 

qëndrueshëm- shfrytëzim- burime natyrore 
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Komponentët kryesore 
të Projektit dhe 
vendndodhja e tyre 

Komentet 

Neni 21 i Ligjit për VNM87 thotë: 

Një projekt brenda zonës së mbrojtur lejohet kur: 

-nuk ka asnjë alternativë tjetër; 

-ndërhyrja e propozuar është relevante për arsye socio-ekonomike.  

Rezervuari i ujit do të ndërtohet për të furnizuar me ujë të pijshëm komunitetin 

vulnerabil Rom/Egjiptian. Midis Lirisë, Shirokës dhe Zogajve, vetëm Liria nuk ka 

rezervuar uji që është i nevojshëm për një furnizim të duhur me ujë. Aktualisht, 

komuniteti Rom/Egjiptian në vendbanimin Liria furnizohet me ujë dy herë në 

ditë përmes një pusi të shpuar në oborrin e një kishe. Uji nuk klorohet për 

shkak të mungesës së një rezervuari uji. Analizat e kryera për qëllimet e 

Projektit treguan se uji është i ndotur dhe për këtë arsye nuk është i 

përshtatshëm për të pirë. 

Territori i fshatit 

Zogaj 

Pusi ekzistues i ujit dhe një rezervuar uji janë në funksion dhe për këtë arsye 

nuk janë planifikuar ndryshime shtesë për sistemin e furnizimit me ujë, përveç 

rehabilitimit të rrjetit.  

Rrjeti i transmetimit të ujërave të zeza 

Tubacioni i 

transmetimit të 

ujërave të zeza Zogaj 

– WWTP në Shirokë 

I vendosur brenda zonës së përdorimit tradicional të NMR; 

Tubacioni i ujërave të zeza do të kalojë përgjatë rrugës ekzistuese nga Zogajt 

deri në WWTP ekzistues në Shirokë; 

Ndërtimi i tubacionit të transmetimit të ujërave të zeza do të kryhet në të 

njëjtën kohë me rindërtimin e rrugës Zogaj - Shirokë; 

Brenda zonës së përdorimit tradicional, lejohet rindërtimi i rrugëve. 

Tubacioni i 

transmetimit të 

ujërave të zeza Liria – 

WWTP në Shirokë 

I vendosur brenda zonës së përdorimit tradicional të NMR; 

Tubacioni i ujërave të zeza do të kalojë përgjatë rrugës ekzistuese nga Liria në 

WWTP ekzistues në Shirokë. Brenda zonës së përdorimit tradicional, lejohet 

rindërtimi i rrugëve.  

                                                           

87 https://turizmi.gov.al/wp-content/uploads/2018/09/ligj-10440-2011-per-vleresimin-e-ndikimit-ne-mjedis.pdf 
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Kjo tabelë poshtë tregon zonimin e brendshëm të NMP të Liqenit të Shkodrës dhe vendndodhjen 

e rrjeteve të shpërndarjes së ujërave të zeza dhe furnizimit me ujë. 
 

Tabela 5.6 _Zonimi i brendshëm i NMR të Liqenit të Shkodrës dhe vendndodhja e rrjetit të shpërndarjes së ujit dhe 

ujërave të zeza    

Komponentët 
kryesorë të 

Projektit dhe 
vendndodhja e 

tyre 

Komentet 

Rrjeti i shpërndarjes së ujit 

Fshatrat Liria dhe 

Shirokë 

Ndërtesat dhe infrastruktura tjetër janë të vendosura brenda zonës së përdorimit 

tradicional; 

Rrjeti i shpërndarjes së furnizimit me ujë do të vendoset brenda zonave të banuara 

dhe rrugëve të rrjetit lokal; 

Brenda zonës së përdorimit tradicional, lejohet rindërtimi i rrugëve. 

Fshati Zogaj Ndërtesat dhe infrastruktura tjetër e këtij fshati janë të vendosura brenda zonës 

kryesore; 

Fshati Zogaj është përfshirë në zonën kryesore për shkak të zonës pyjore mbi fshat 

dhe bregut të liqenit në lindje të fshatit. Fshati ka përafërsisht 50 shtëpi dhe 

infrastrukturën përkatëse (rrugë, shkolla, bar-restorante, etj.). 

Një pus uji dhe një rezervuar uji tashmë ekzistojnë dhe për këtë arsye nuk do të 

ndërtohen pajisje të tilla. Projekti ka planifikuar vetëm rehabilitimin e rrjetit 

ekzistues të shpërndarjes së ujit brenda vendndodhjes së tij ekzistuese. 

Tubacionet e furnizimit me ujë janë të vendosura brenda rrjetit të brendshëm 

rrugor të fshatit. Sidoqoftë, brenda zonës kryesore lejohet rindërtimi i rrugëve. 

Rrjeti i shpërndarjes së ujërave të zeza  

Fshatrat Liria dhe 

Shirokë 

Ndërtesat dhe infrastruktura tjetër janë të vendosura brenda zonës së përdorimit 

tradicional; 

Rrjeti i shpërndarjes së ujërave të zeza do të vendoset brenda zonave të banuara 

dhe rrugëve të rrjetit lokal; 

Brenda zonës së përdorimit tradicional, lejohet rindërtimi i rrugëve. 

Fshati Zogaj Ndërtesat dhe infrastruktura tjetër e këtij fshati janë të vendosura brenda zonës 

kryesore; 

Fshati Zogaj është përfshirë në zonën kryesore për shkak të zonës pyjore mbi fshat 

dhe bregut të liqenit në lindje të fshatit. Fshati ka përafërsisht 50 shtëpi dhe 

infrastrukturën përkatëse (rrugë, shkolla, bar-restorante, etj.). 

Rrjeti i shpërndarjes së ujërave të zeza është i vendosur brenda rrjetit të 

brendshëm rrugor të fshatit. Sidoqoftë, brenda zonës kryesore lejohet rindërtimi i 

rrugëve. 
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Tabela më poshtë paraqet strategjitë e ndryshme të cilat janë zbatuar gjatë kësaj faze të projektit për të 

siguruar që projekti nuk do të dëmtojë biodiversitetin e zonës së projektit. 

Tabela 5-7: Strategjitë e zbatuara gjatë projektit për të zbutur ndikimin në biodiversitetin 

Artikulli Fshati Alt. Ops. Përshkrimi Vendimi 
Ndikimi negativ në 

biodiversitetin (nëse ka) 
Strategjia e zbutjes 

Furnizimi me ujë   

1 Zogaj 1 

Shfrytëzimi i pusit lokal & rehabilitimi i 
infrastrukturës ekzistuese: trajtimi i ri fizik i 
ujit para instalimit të rezervuarit të ri të ujit 

dhe sistemit të ri shpërndarës. 
Opsioni i zgjedhur 

Nuk ka infrastrukturë të 
vendosur në një habitat 

të modifikuar nga 
faktorët antropogjenë 

Shmangia: dizajni i 
elementit të 

projektit i 

përshtatur për të 
shmangur habitatin 

kritik 

2 Shiroka 2 1 

Lidhja me rezervuarin e Shkodrës përgjatë 
rrugës ekzistuese - bashkimi me rrjetin 
ekzistues të furnizimit me ujë të Shkodrës, 

përmes rezervuarit të ujit në Shkodër 
Opsioni i zgjedhur 

Nuk ka rrjet të vendosur 
në një habitat të 

modifikuar nga faktorët 
antropogjenë 

Shmangia: dizajni i 
elementit të 

projektit i 

përshtatur për të 
shmangur habitatin 

kritik 

3 Liria 2 1 

Lidhja me rezervuarin e Shkodrës - furnizimi 
i rezervuarëve të ujit të fshatit nga rezervuari 

i ujit në Shkodër - Ndërtimi i një rezervuari të 
ri uji në lagjen Liria 

Opsioni i zgjedhur 
E ulët në e moderuar në 
varësi të vendndodhjes 
së rezervuarëve të ujit 

1. Minimizimi 

2. Fitimi neto 

 Ujërat e zeza   

4 Zogaj 2 1 

Lidhja me WWTP ekzistuese të Shiroka - 
përmes një rrjeti kanalizimesh të vendosur 
përgjatë rrugës ekzistuese, i cili parashikohet 

të rehabilitohet përmes të njëjtit Program 
Investim nga Përfituesi, FSHZH. 

Opsioni i zgjedhur - 

Nuk ka rrjet të vendosur 
në një habitat të 

modifikuar nga faktorët 
antropogjenë 

Shmangia: dizajni i 
elementit të 

projektit i 

përshtatur për të 
shmangur habitatin 

kritik 

5 Shiroka 1 
Lidhja e të gjithë zonës së fshatit me UTP-në 
ekzistuese Shiroka 

Opsioni i zgjedhur 

Nuk ka rrjet të 
vendosur në një 

habitat të modifikuar 
nga faktorët 

antropogjenë 

Shmangia: dizajni i 
elementit të 

projektit i 
përshtatur për të 

shmangur habitatin 
kritik 

6 Liria 1 
Lidhja e të gjitha zonave të vendbanimeve 
me UTP ekzistues Shiroka 

Opsioni i zgjedhur 

Nuk ka rrjet të vendosur 
në një habitat të 

modifikuar nga faktorët 

antropogjenë 

Shmangia: dizajni i 
elementit të 

projektit i 
përshtatur për të 

shmangur habitatin 
kritik 

 Mbetje te ngurta   

7 

Vendbanimet 
Zogaj, 
Shiroka & 

Liria  

2 

Mbledhja e ndarjeve të pjesshme (sistemi me 
dy ose tre shporta) për konsumatorët nga 
biznesi dhe sistemi i mbledhjes plotësisht me 
kontejnerë për familjet, duke përfshirë një 
oborr lokal të grumbullimit të mbetjeve për 
të gjithë zonën e projektit  

Opsioni i zgjedhur 
(afatshkurtër) 

Nul - oborr i 

vendosur në një 

habitat të 

modifikuar nga 

faktorët 

antropogjenë 

Shmangia: dizajni i 
elementit të 

projektit i 
përshtatur për të 

shmangur habitatin 
kritik 

8 3 

Mbledhja e ndarjeve të plota (sistemi me dy 
shporta për amvisëritë dhe një sistem me 
ndarje në dy ose tre kosha për bizneset), 
përfshirë oborrin (et) lokalë për 
grumbullimin e mbetjeve. 

Opsioni i zgjedhur 
(afatgjatë) 

Nul - oborr i 

vendosur në një 

habitat të 

modifikuar nga 

faktorët 

antropogjenë 

Shmangia: dizajni i 
elementit të 

projektit i 
përshtatur për të 

shmangur habitatin 
kritik 
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CSBI88përkufizon shmangien si "Masat e ndërmarra për të parashikuar dhe parandaluar ndikimet 

e dëmshme në biodiversitetin para se të merren veprime ose vendime që mund të çojnë deri tek 

ndikimet e atilla". Shmangia përfshin ndryshime në planifikimin e hershëm të projektit për të 

evituar ndikimet ose rreziqet. 

Në përgjithësi, qasjet e ndryshme për shmangien mund të kategorizohen në tre lloje kryesore, 

dmth. shmangia përmes:  

1. Zgjedhjes së sitit; 

2. Hartimit të projektit;  

3. Programimit. 

Shumë qasje mund të përfshihen në këto tre llojet e shmangies. Shmangia përmes zgjedhjes së 

sitit përfshin zhvendosjen e sitit ose komponentëve të projektit larg një zone të njohur për vlerën 

e lartë të biodiversitetit. Shmangia përmes hartimit të projektit bëhet kur zgjidhni llojin e 

infrastrukturës, dhe vendosjen e saj dhe mënyrën e funksionimit në vendin e projektit. 

Siç është parë nga Tabelat 5-5, projekti kryesisht është mbështetur mbi strategjinë "Shmangia" 

për të siguruar që projekti nuk do të ketë një ndikim negativ në biodiversitetin e zonës së projektit 

(pikat 1, 2, dhe 4 deri në 8). Projekti ka përdor një përzierje të "Shmangies nga zgjedhja e sitit" 

(p.sh., pikat 7 dhe 8) dhe "Shmangies përmes hartimit të projektit" (p.sh., pika 4 - fillimisht ishte 

e konsideruar njësia e WWTP në Zogaj, por është zëvendësuar duke e lidhur me WWTP ekzistues 

në Shirokë). 

Për pikën n°3, strategjia e shmangies gjatë zgjedhjes së sitit dhe hartimit nuk ishin të arritshme 

pasi i vetmi vend i përshtatshëm për rezervuarin e ujit në lidhje me furnizimin me ujë të lagjes  

Liria është jashtë zonës së qëndrueshme të zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës, për shkak 

të kufizimeve topografike. 

Ky model i elementit të projektit, pra, mbështetet në strategjitë e minimizimit dhe restaurimit. 

CSBI ka përcaktuar minimizimin si "masat e ndërmarra për të zvogëluar kohëzgjatjen, intensitetin, 

domethënien dhe/ose shkallën e ndikimeve (përfshirë ndikimet e drejtpërdrejta, indirekte dhe kumulative, 

sipas rastit) që nuk mund të shmangen plotësisht, për aq sa është praktikisht e realizueshme". 

Veprimet e minimizimit në mënyrë konvencionale mund të ndahen në tre kategori kryesore:  

1. Kontrollet fizike: përshtatja e modelit fizik të infrastrukturës së projektit për të zvogëluar 

ndikimet e mundshme; 

2. Kontrollet operacionale: menaxhimi dhe rregullimi i veprimeve të njerëzve në lidhje me 

kontrollet operacionale të projektit mund të menaxhojnë ndikimet e drejtpërdrejta dhe 

ndikimet indirekte. 

3. Kontrollet e pakësimit: marrja e hapave për të pakësuar nivelet e ndotësve që mund të 

kenë ndikime negative në BES. Inxhinieria për minimizimin mund të bëjë dallimin midis 

modeleve që pakësohen në burim dhe në receptor. 

Kategoria e minimizimit e cila përdoret për të minimizuar ndikimin e rezervuarit të ujit në 
biodiversitetin është e para - Kontrollet fizike. Ky rezervuar uji prej 50 m2 do të vendoset në një 

hapësirë të mbuluar me kullota dhe shkëmbinj të zhveshur dhe për të minimizuar çdo ndikim të 

kundërt në biodiversitetin e pyllit "Fshati i Paqes". 

EBRD PR6 kërkon që "Habitati kritik nuk duhet të jetë i fragmentuar". Dizajni i elementit të 

projektit respekton këtë kërkesë pasi rruga e hyrjes që çon në vendin e rezervuarit të ujit tashmë 

ekziston, siç shihet edhe nga figura 5.28. 

                                                           

88 Një udhëzues ndër-sektorial për zbatimin e hierarkisë së zbutjes - Konsulenca e biodiversitetit. - 2015 
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Figura 5.28_Vendndodhja e rezervuarit të ri të propozuar të ujit për furnizimin me ujë të lagjes Liria 

 

5.10.6 Gjetjet dhe sugjerimet 

• Në lidhje me infrastrukturën e re të propozuar, një nga opsionet e mundshme për trajtimin e 

ujërave të zeza të mbledhura në Zogaj ishte sigurimi i impiantit(eve) të veçantë të trajtimit të 

ujërave të zeza ku ujërat e zeza do të trajtohen me standardet e duhura shqiptare dhe evropiane. 

Projekti ka refuzuar opsionin e një njësie lokale WWTP në Zogaj në konsideratë të biodiversitetit, 

në përputhje me kërkesat e performancës së EBRD 6 (paragrafët 13 dhe 15), pasi kjo njësi e 
trajtimit do të ishte vendosur afër zonës kryesore të bregut në Zogaj - një habitat i rëndësishëm 

strehimi për Alburnus scoranza gjatë dimrit. 

• Përgatitja dhe zbatimi i një programi monitorimi mjedisor për zonën e prekur, duke marrë 

parasysh monitorimin afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë, ndoshta brenda një Programit të 

integruar të menaxhimit dhe monitorimit mjedisor dhe social (ESMMP). Monitorimi i propozuar 

mjedisor duhet të përfshijë (por jo të kufizohet në): jo-vertebrorët bentikë, makro-vegjetacionin, 

peshqit, mjete kimike për ujë dhe analizat mikrobiologjike, sipas standardeve të WFD 

(2000/60/EC). Brenda kësaj kornize, rekomandohet një vlerësim fillestar i shpejtë (sondazh) i 

habitatit bentik në zonën e Projektit në Zogaj dhe Shirokë, për të pas një karakterizim fillestar të 
vendeve të prekura, para fazës së ndërtimit, dhe për të përdorur të dhënat e mbledhura për 

krahasim me sondazhet e monitorimit në të ardhmen, brenda ESMMP të propozuar. 

• Minimizimi dhe strategjitë e fitimit neto në lidhje me zbutjen e ndikimit në biodiversitetin e 
rezervuarit të ri të ujit në Liri diskutohen në seksionin 7.1.8. 

Harta e paraqitur në faqen a radhës (dhe në Aneksin 1) paraqet vendet përkatëse të të gjithë 

elementëve të projektit dhe të zonimit të zonës së rezervuar të menaxhuar nga natyra e Liqenit 

të Shkodrës. Duket se e gjithë infrastruktura e re që do të ndërtohet do të vendoset në zonën 

tradicionale të përdorimit të qëndrueshëm të NMR të Liqenit të Shkodrës, ashtu siç edhe lejohet 

nga legjislacioni shqiptar. 
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Figura 5.18_Zona pyjore "Fshati i Paqes afër vendbanimit Liria 

• Shmangia e vendndodhjes s; tubacioneve të ujit dhe ujërave të zeza brenda zonave të 

pyllëzuara të Zogajve dhe Fshatit të Paqes (territori i Lirisë); 

• Përdorimi sa më shumë që të jetë e mundur i rrjetit ekzistues rrugor dhe shmangia e 

hapjes së ndonjë rruge të re hyrëse; 

• Duhet të sigurohet një monitorim i rregullt për të siguruar përmbushjen e standardeve 

të cilësisë së ujit (për parametrat kimikë dhe mikrobiologjikë) në shkarkimin e impiantit 

të trajtimit të ujërave të zeza në Shirokë. 

5.11 Peizazhi 

5.11.1 Informacioni bazë 

Peizazhi dominohet nga Liqeni i Shkodrës dhe mali i Taraboshit. Nivelet e ujit të liqenit luhaten 

midis 6.00 dhe 10.00 m lartësi mbi nivelin e detit. Si rezultat i përmbytjeve të jashtëzakonshme 

(p.sh. përmbytjet e dimrit të vitit 2010), niveli maksimal i Liqenit tejkalon 10.50 m. Thellësia 

mesatare e Liqenit është 10 m. Lartësia e malit Tarabosh është 650.9 metra (në majën Golish). 

Varësia e terrenit është nga 10 në 20% në breg të liqenit dhe 30 deri në 70% në pjesën malore. 

Toka është e mbuluar me pyje, shkurre, shkëmbinj të zhveshur dhe zona të banuara. Këto të 

fundit ndodhen buzë bregut të liqenit. Figura 1.1 dhe Figura 2.1 aboveë tregojnë elementet 

kryesore të peizazhit brenda zonës së synuar. 

5.12 Infrastruktura 

Infrastruktura përbëhet nga rrugët, linjat elektrike dhe sistemet e uji dhe të kanalizimeve. 

5.12.1 Informacioni bazë 

Infrastruktura e transportit ilustrohet nga rruga që çon që nga Shkodra drejt Lirisë, Shirokës deri 

në Zogaj dhe më tej deri në kufirin shtetëror të Shqipërisë me Malin e Zi. Rruga e Shirokës i ka dy 

korsi dhe është asfaltuar para pak kohe. Sistemi i kullimit është bërë gjithashtu së fundmi dhe 

është në gjendje të mirë. Të gjitha shtëpitë dhe strukturat e akomodimit në Shirokë janë të 

vendosura në anën e majtë të rrugës, ndërsa në të djathtë, buzë liqenit ndodhen vetëm ndërtesa 
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shërbimi, siç janë restorantet, baret, kafenetë, etj. Nga Shiroka në Zogaj dhe mandej deri në kufi 

rruga është e asfaltuar por ka vetëm një korsi. Në pjesën veriore të Zogajve kalon nëpër shtëpitë 

e fshatit. 

 
Figura 5.19: E majta: Rruga në Shirokë; dhe djathtas: në Zogaj 

Rrjeti i energjisë mund të identifikohet nga shtyllat e energjisë betoni (shih figurën më lart). Në 
Shirokë sistemi i furnizimit me ujë nuk funksionon duke qenë se pusi i shpuar në vitin 2008 nuk 

ka funksionuar kurrë. Sistemi i ujërave të zeza mbulon vetëm rreth 60% të shtëpive të fshatit. 

Pjesa tjetër e këtij sistemi do të ndërtohet në të ardhmen. 

Në Zogaj nuk ka sistem të ujërave të zeza. Sistemi i furnizimit me ujë është mjaft i ri. Ai u shërben 

të gjitha shtëpive të fshatit. 

Në vendbanimin Liria nuk ka rezervuar uji dhe rrjedhimisht, uji i pijshëm qarkullon drejtpërdrejt 

nga pusi i ujit tek konsumatori. Rrjeti i ujit përbëhet nga disa pika kolektive të lidhura me pusin 

me tuba plastiku. Ujërat e zeza grumbullohen në dy rezervuarë nëntokësorë nga të cilat ujërat e 

zeza mblidhen nga shërbimi i specializuar i Bashkisë së Shkodrës dhe më pas transportohen 

shumë larg zonës së veprimit. 

Çështjet e ujërave të zeza përshkruhen në seksionin Error! Reference source not found. 

5.12.2 Gjetjet kryesore 

Infrastruktura përbëhet nga rrugët (Liria, Shirokë, Zogaj), linjat e larta elektrike (Liria, Shirokë, 

Zogaj), dhe ajo e ujit (Liria, Shirokë, Zogaj) dhe e sistemit të ujërave të zeza (Shirokë). 

Komponentët e infrastrukturës që do të preken nga punimet e ndërtimit dhe komponentët e 

Projektit janë rrugët dhe çdo kabllo eventuale e telekomunikimit. 

5.13 Trashëgimia kulturore dhe turizmi 

Për shkak të marrëdhënieve të tyre të ngushta, çështjet e trashëgimisë kulturore dhe turizmit 

janë trajtuar në të njëjtën pjesë. 

5.13.1 Informacioni bazë 

Për shkak të historisë së saj të vjetër dhe vendndodhjes së favorshme gjeografike, rajoni i 

Shkodrës është shumë i pasur me trashëgimi kulturore që e bëjnë atë me një vlerë të 

konsiderueshme turistike. E themeluar në shekullin e katërt para Krishtit, Shkodra është një nga 

qytetet më të vjetra të gadishullit të Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu, shenjat më të hershme të 

veprimtarisë njerëzore në rajonin e Shkodrës mund të gjurmohen që nga epoka e bronzit. Një 

monedhë e vitit 230 para Krishtit89 tregon se emri i qytetit në këtë periudhë ishte Shkodrin (shko: 

ecje drejt; dhe Drin: lumi Drin). Përveç kësaj, qyteti ka qenë i banuar vazhdimisht si qendër e 

rëndësishme urbane, administrative dhe ushtarake gjatë periudhave ilire, romake dhe osmane. 
Përveç trashëgimisë së materiale, rajoni i Shkodrës dallohet nga trashëgimia e saj kulturore jo-

materiale, që lidhet përgjithësisht me ruajtjen e trashëgimisë kombëtare dhe lokale dhe 

                                                           

89Bashkia Shkoder.gov.al 
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katolicizmit, veçanërisht gjatë periudhave të vështira të pushtimeve sllave dhe osmane. 

Në vitin 1959, në një vend të quajtur "Ullini i vetun", u zbuluan shpatat e punuara në bronz, të 

cilat tani mund të shihen në muzeun e Shkodrës. Afër vijës ujore, përpara një ishulli të vogël 

shkëmbor (shih figurën më poshtë) ka disa gjurma të periudhës romake. 

 

Figura 5.20_Vendndodhja në fshatin Shirokë ku janë gjetur gjurmët e murit të periudhës romake 

Edhe pse zona Shirokë ka qenë e banuar që më shumë se 10 shekuj më parë90, në ditët e sotme 

nuk është gjetur asnjë sit/objekt tjetër arkeologjik brenda zonës së veprimit. Objektet historike 

më karakteristike janë kishat. Sidoqoftë, në bazë të burimeve zyrtare91, brenda zonës së Projektit 

nuk ka asnjë sit/objekt të projektuar nga një perspektivë e trashëgimisë kulturore. 

5.13.2 Gjetjet kryesore 

Nuk ka ndonjë sit/objekt arkeologjik të njohur të dizajnuar brenda kufijve të zonës së veprimit. 

Megjithatë sipas Ligjit 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe Muzetë92”, gjatë fazës së 

ndërtimit, duhet të zbatohet legjislacioni kombëtar për trashëgiminë kulturore. 

5.14 Gjendja e mjedisit 

Gjendja e mjedisit brenda zonës së projektit merr parasysh pikat më të rëndësishme nga aspekti 

mjedisor.  

5.14.1 Informacioni bazë 

Bazuar në burimet zyrtare të të dhënave të Bashkisë së Shkodrës93, asnjë aktivitet brenda zonës 

së Projektit nuk mund të shkaktojë ndotje të konsiderueshme të mjedisit. 

                                                           

90 https://www.Shkoderdaily.com/2013/12/Shirokë.html 

91https://geoportal.asig.gov.al/map/?auto=true 

92https://kultura.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Ligji.nr27-_dt.17-05-2018.pdf 

93(http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Mjedisi_Pyjet_dhe_Ujerat_267_1.php) 

https://geoportal.asig.gov.al/map/?auto=true
https://kultura.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Ligji.nr27-_dt.17-05-2018.pdf
http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Mjedisi_Pyjet_dhe_Ujerat_267_1.php
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Figura 5.21_Pikat më kryesore mjedisore në rajonin e Shkodrës94 

Legjenda 

 

Në të kaluarën, një gurore argjile në territorin e Vidhgarit, i vendosur larg në jug të Zogajve, ishte 

                                                           

94Sipas Hartës mjedisore të qarkut të Shkodrës, 1: 100.000. Shërbimi gjeologjik shqiptar, 2014 
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burimi i vetëm lokal i ndotjes brenda zonës së Projektit (shih figurën më lart). Në ditët e sotme 

kjo gurore nuk funksionon më dhe prandaj nuk ka më burim ndotjeje në atë zonë. 

5.14.2 Gjetjet kryesore 

Mjedisi brenda zonës së Projektit nuk ndikohet nga ndonjë aktivitet që mund të ndikojë 

ndjeshëm në mjedis. 

Ndotja brenda kësaj zone është e përmasave jo lokale dhe lidhet kryesisht me sistemin lokal të 

ujërave të zeza. 

5.15 Mbetjet dhe menaxhimi i mbetjeve  

5.15.1 Informacioni bazë 

5.15.1.1 Ujërat e zeza 

Zona e projektit ka vetëm një WWTP (shih Figura 2.5 aboveë), e cila mbulon rreth 35% të 

banorëve të saj (zonat e Zogajve, Shirokës dhe Lirisë). Në Zogaj ka gropa septike individuale, 

kryesisht pa dysheme betoni dhe në vendbanimin Liria ekziston një kolektor me një pus para-

trajtimi, aktualisht jashtë funksionit. 

Është konfirmuar se rreth 80% të popullsisë së Shirokës është shërbyer nga rrjeti ekzistues i 

kanalizimeve. Zogajt nuk e kanë një rrjet të ujërave të zeza, me banesa që shërbehen nga gropa 

septike që janë punuar jashtë standardeve të inxhinierisë. 

Monitorimi i rregullt i cilësisë së ujërave të zeza të papërpunuara dhe të trajtuara nuk është kryer. 

Merren vetëm kampionet çdo tremujorë. Megjithatë, analizat e periudhës së një tremujori 
mungojnë, ndërsa sezoni i pikut nuk është përfshirë në këto analiza. Bazuar në parametrat fiziko-

kimikë të analizuar në Shkodër, parametrat nuk i përmbushin standardet e shkarkimit të rrjedhës 

së përgjithshme të koliformit. Në bazë të parametrave biologjike të analizuara në laboratorin e 

Malit të Zi, të gjithë parametrat i plotësojnë Rregullatorët për standardet e shkarkimit të 

rrjedhës. 

5.15.1.2 Mbetjet komunale 

Zona Shirokë-Zogaj (përfshirë edhe lagjen Liria) është pjesë e qytetit të Shkodrës, një pjesë 

specifike e zonës Qendrore për pastrimin e mbeturinave. Në zonën e projektit, shërbimi i 
mbledhjes së mbeturinave organizohet dy herë në javë (përgjatë segmentit Shirokë-Zogaj) dhe 

tre herë në javë (përgjatë segmentit nga Shiroka deri në Urën e Bunës) gjatë dimrit dhe pothuajse 

çdo ditë gjatë stinës së verës. 

Një inventar i hollësishëm që u bë në kuadër të këtij studimi identifikoi në terren vetëm 38 

kontejnerë metalikë kapaciteti prej 1.1 m3, që përdoren çdo ditë nga amvisëritë dhe bizneset. 

Mbetjet e mbledhura komunale transferohen në landfillin e Bushatit, që ndodhet 16 km larg. 
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Figura 5.22_Pikat e mbledhjes së mbeturinave në Shirokë (majtas-sipër) dhe në Zogaj (majtas-poshtë, dhe djathtas) 

Me sa duket, mbetjet e tjera jo-komunale, përfshirë mbetjet e rrezikshme mund të hidhen 

brenda ose përreth pikave të mbledhjes, pasi nuk ka një sistem të veçantë mbledhjeje. Nuk ka 

asnjë mbledhje të veçantë të mbetjeve të riciklueshme ose mbetjeve organike në vend ose 

skemat e kompostimit në shtëpi të identifikuara në zonën e projektit. 

Nuk përdoret asnjë sistem i përshtatshëm i mbledhjes/mekanizëm i përgjegjësisë së 
prodhuesit/rrjedha speciale të mbetjeve, siç janë Pajisjet elektrike dhe elektronike për mbetjet 

(WEEE), paketimet dhe mbetjet C&D, etj. Menaxhimi i mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve 

mjekësore është një çështje problematike. 

5.15.1 Gjetjet 

Sistemi ekzistues i ujërave të zeza mbulon vetëm një pjesë të fshatit Shirokë. Zogaj dhe Liria nuk 

kanë asnjë rrjet të ujërave të zeza. 

Mbetjet komunale mblidhen rregullisht dhe transportohen në landfillin e Bushatit. Nuk ka ndarje 

të mbetjeve të rrezikshme. 

5.16 Pajtueshmëria me plane/programet/projektet e tjera 

Ky seksion përfshin plane/programe/projekte të tjera ekzistuese brenda së njëjtës zonë të 

projektit dhe/ose sektorit të njëjtë (infrastruktura dhe mjedisi), në kombinim me të cilin projekti 

i propozuar mund të shkaktojë ndikime kumulative. 

5.16.1 Informacioni bazë 

Projekti nuk bie ndesh me ndonjë plan tjetër në një nivel kombëtar, komunal ose lokal. Zona e 

projektit është përfshirë në planet e zhvillimit si më poshtë: 

• Plani i Përgjithshëm i Qeverisjes Vendore të Bashkisë Shkodër, 2015 - 2030, miratuar me 

Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit nr. 5, të datës 16.10.2017, që parashikon: 

▪ nevoja për rikualifikim urban të vijës së bregut perëndimor të Liqenit të 

Shkodrës për zhvillimin e turizmit në zonë; 

▪ nevoja për përmirësimin e rrjetit rrugor, përmes a - përmirësimit të rrugës 

Shirokë-Zogaj-kufiri për Malin e Zi, dhe b - transporti ujor në brendësi Bexhistan-

Shirokë-Virpazar; 

▪ nevoja për: a - sigurimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe infrastrukturën 

përkatëse të nevojshme; b - ndërtimi i rrjetit të sistemit të kanalizimeve dhe 

impiantet e kanalizimeve në territorin e Bashkisë Shkodër. 
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• Plani i Integruar Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane - Bashkia Shkodër 2017-2022, 

miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Shkodër nr. 83, të datës 

26.12.2017, që parashikon përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve urbane në territorin 

e Bashkisë Shkodër. 

• Plani veprimi për Zhvillimin e Komunitetit Lokal Rom dhe Egjiptian në Bashkinë Shkodër 

(2017-2020), miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Shkodër nr. 80, të 

datës 21.12.2017, i cili synon të rrisë pjesëmarrjen e komunitetit Rom dhe Egjiptian në 

çështje që i prekin ata drejtpërdrejt. Zbatimi dhe monitorimi i këtij Plani, në Bashkinë e 

Shkodrës, mbështetet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). 

• Rehabilitimi i sistemit të furnizimit me ujë dhe ujërave të zeza të Bashkisë Shkodër. Ky 

projekt, i cili do të financohet (27 milion Euro) nga KfW95 dhe SECO96, filloi në vitin 2019. 

Rezervuarët e ujit të Shkodrës në Tepe janë objekt i këtij projekti.  

• Programi shqiptar i infrastrukturës dhe turizmit 1, financuar nga kredia e EBRD dhe 

granti i BE-së, i cili ndër të tjera synon të "përmirësojë infrastrukturën komunale dhe 

mjedisore në të gjithë vendin dhe lidhjet rajonale të transportit për të siguruar qasje më 

të besueshme në qendrat ekonomike, duke përfshirë Rajonet e Caktuara dhe për të 
përmirësuar mundësinë e aksesit në vendet e caktuara turistike dhe fshatrat turistikë në 

rajon”. Bashkia e Shkodrës, së bashku me bregun e saj perëndimor të Liqenit të Shkodrës 

është pjesë e këtij Programi. 

• Plani strategjik i bregut perëndimor të Liqenit të Shkodrës, i cili synon të rikuperojë 

zonat natyrore të dëmtuara të bregut të liqenit, duke e ruajtur atë nga degradimi i 

mëtejshëm. Njëkohësisht, plani synon të riorganizojë aktivitetet aktuale përgjatë bregut 

të liqenit dhe me i pasuruar me aktivitete të reja rekreative, kulturore dhe turistike, duke 

respektuar mjedisin natyror.97 

• Nisma e Programit të Integruar të Zhvillimit Rural "100 fshatra", nisur në vitin 2018 nga 

qeveria shqiptare. Fshati Zogaj është pjesë e nismës "100 fshatra" që është filluar në vitin 

2018 nga qeveria shqiptare98. Qëllimi i këtij programi ambicioz është të mbështesë 

komunitetet lokale për të ndërtuar ekonomi të reja. Monumentet e kulturës do të 

restaurohen dhe gjithashtu do të lidhen me elementë të tjerë për t'u përkthyer në vlera 

ekonomike dhe për të rritur potencialin turistik të zonës së caktuar. Përzgjedhja e fshatit 

bëhet në bazë të potencialit dhe përvojës së tyre për tërheqje të  turistëve dhe prodhimin 

e produkteve vendore që kërkohen shumë nga tregu ndërkombëtar. 

Përveç programeve kryesore të sipërpërmendura të zhvillimit lokal, rajonal dhe 
kombëtar, zona e projektit është edhe pjesë e programeve ndërkufitare të financuara 

nga BE.  

• ALMONIT - MTC, Shqipëria, Mali i Zi, Itali, Projekti i Lidhjes së Transportit Multimodal 
është aprovuar nën Programin INTERREG IPA CBC Itali – Shqipëri – Mali i Zi. Projekti pritet 

të mundësojë lidhje të reja multimodale dhe lidhje të transportit multimodal (p.sh. 

transportin detar dhe atë të brendshëm, rehabilitimin e kalatave, etj.) midis Shqipërisë 

dhe Malit të Zi dhe pritet të kontribuojë në lehtësimin e lëvizjes së mallrave dhe 

pasagjerëve. Një nga rezultatet kryesore të projektit është krijimi i një lidhjeje pilot të re 
transporti multimodal nëpër Liqenin e Shkodrës, pasi aktualisht aksesi as për Malin e Zi 

dhe as për Shqipërinë në liqen nuk është e mundur. Konkretisht, kjo lidhje e re do të 

                                                           

95Banka gjermane shtetërore e zhvillimit - Kreditanstalt für Wiederaufbau (Instituti i Kredisë për Rindërtim) 

96 Sekretariati zviceran shtetëror për çështjet ekonomike 

97"Rikualifikimi i bregut perëndimor të liqenit të Shkodrës" Përshkrimi i Projektit Arkitektonik, SPHAERA, Prill 2017; 

98https://bujqesia.gov.al/programi-i-integruar-per-zhvillimin-rural-programi-i-100-fshatrave-2/ 

https://bujqesia.gov.al/programi-i-integruar-per-zhvillimin-rural-programi-i-100-fshatrave-2/


Raporti paraprak i VNM 

lidhte Portin e Virpazarit në Mal të Zi me kalatat në Shqipëri. Kostoja që mbulon 

rehabilitimin e infrastrukturës dhe pajisjeve përkatëse të kalatave Zogaj, Shirokë dhe 

Shkodër do të financohet në bazë të këtij projekti ndërkufitar (CBC).  

5.16.2 Gjetjet kryesore 

Projekti nuk bie ndesh me ndonjë plan tjetër në një nivel kombëtar, komunal ose lokal. 

Zona e projektit është përfshirë në planet kryesore të zhvillimit si më poshtë: 

• Plani i Përgjithshëm i Qeverisjes Vendore të Bashkisë Shkodër, 2015 - 2030, 

miratuar në 2017 nga Këshilli Kombëtar i Territorit; 

• Plani i Integruar Lokal i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane - Bashkia Shkodër 2017-

2022, miratuar në 2017 nga Këshilli Bashkiak i Bashkisë së Shkodrës;  

• Plani strategjik i bregut perëndimor të Liqenit të Shkodrës; 

• Rehabilitimi i sistemit të furnizimit me ujë dhe ujërave të zeza të Bashkisë së 

Shkodrës; dhe 

• Plani i Veprimit për Zhvillimin e Komunitetit Lokal Rom dhe Egjiptian në Bashkinë 

e Shkodrës (2017-2020), miratuar në vitin 2017 nga Këshilli Bashkiak i Bashkisë së 

Shkodrës. 

Planet që gjenerojnë ndikime kumulative me projektin e propozuar janë:  

a. Rindërtimi i rrugës Shirokë - Zogaj, e cila është pjesë e Planit të Përgjithshëm 
Lokal të Bashkisë së Shkodrës dhe parashikohet të financohet përmes Programit 

Shqiptar të Infrastrukturës dhe Turizmit 1, dhe 

b. Rehabilitimi i sistemit të furnizimit me ujë dhe ujërave të zeza të Bashkisë së 

Shkodrës.  

5.17 Çështjet socio-ekonomike 

5.17.1 Informacioni bazë 

5.17.1.1 Popullsia  

Popullsia aktuale  

Në zonën e Projektit, popullsia përbëhet përafërsisht prej 2,050 banorëve. Liria, Shirokë dhe 

Zogaj janë pjesë e Bashkisë së Shkodrës. Të dhënat për numrin aktual të popullsisë (maj 2019) 

janë konfirmuar përmes një studimi social të banorëve në zonën e Projektit. Të gjitha të dhënat 

në dispozicion, përfshirë regjistrimin e INSTAT 2011, janë përmbledhur në tabelën vijuese. 

Tabela 5-5_Popullsia e vendbanimeve të prekura dhe Bashkisë së Shkodrës 

Komuna/vendbanimi 
1995 

 

2006 

 

2011 

 

2019 

 

Rritja e popullsisë  

1995 - 2019 

Bashkia e Shkodrës 95.120 112,440 135,612 204.954 115% 

Qyteti i Shkodrës 93,739 110,740 77,075 114,085 22% 

Shirokë 996 1,304 846 1,300 31% 

Zogaj  385 396 292 380 -1% 

Vendbanimi Liria  n / a n / a n / a 344 n / a 

Burimet: Plani territorial dhe rregullorja e zonës Shirokë-Zogaj (GTZ, 2007), INSTAT (2011), Anketa sociale (IPF6, 2019) 

Në Shirokë, numri i popullsisë në vitin 2019 (konfirmuar nga një anketë sociale) ishte i njëjtë si 

në vitin 2006, ndërsa regjistrimi i vitit 2011 regjistroi 846 banorë. Në realitet, numri i popullsisë 

është diku midis 846 - 1300 banorë. 

Struktura e popullsisë  
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Sipas regjistrimit të INSTAT 2011, në zonën e Projektit (të dhënat janë në dispozicion vetëm për 

vendbanimet Zogaj dhe Shirokë) kishte 570 gra dhe 568 burra. Tabela 2.11 tregon strukturën e 

popullsisë në zonën e Projektit. 

Tabela 5-6_Struktura e popullsisë në zonën e Projektit në vitin 2011 

Bashkia/ 

vendbanimi  
Popullsia  

Struktura e popullsisë 

Gjinia Grupmoshat (vitet) 

Gra Burra 0-14 15-64 65+ 

Shkoder  77,075 n / a n / a 9,403 51,178 9,557 

Shirokë 846 429 417 172 555 119 

Zogaj  292 141 151 74 177 41 

Burimi: INSTAT (2011) 

Popullsia e komunitetit Rom/Egjiptian brenda zonës së Projektit 

Të dhënat për komunitetin Rom dhe Egjiptian në vendbanimin Liria, prapa urës së Bunës, janë të 

pakta dhe janë siguruar kryesisht përmes një ankete sociale. Të dhënat e përgjithshme të 

popullsisë përfshijnë gjithashtu të dhënat e komunitetit Rom që jetojnë në një kamp aty pranë. 

Numri i banorëve të komunitetit Rom është përreth 58 (prej të cilëve 26 burra dhe 32 gra). 

Anëtarët e këtij komuniteti kanë migruar nga qytetet tjera të vendit dhe janë vendosur aty. 

Struktura e familjes ndryshon nga 1 në 5 anëtarë, me një rast kur 23 anëtarë ishin regjistruar në 

të njëjtën familje; për vitin 2019, të dhënat kryesore të popullsisë së këtij grupi të popullsisë janë 

si më poshtë: 

Tabela 5-7_Struktura e popullsisë së komunitetit Liria 2019 

Vendbanimi  Popullsia  Nr. i familjeve 
Gjinia  

F M 

Liria  323 94 160 163 

Burimi: Anketa sociale IPF6 (2019) 

 

Migrimi 

Një tregues i rëndësishëm demografik me një ndikim të konsiderueshëm në zvogëlimin e 

popullsisë është migrimi. Sipas të dhënave nga regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë të vitit 

2011, Qarku i Shkodrës ka një bilanc neto negativ të lëvizjes migruese të popullsisë. 

Tabela 5-8_Lëvizjet migruese të popullsisë së Qarkut të Shkodrës, 2001-2016 

Lëvizjet migratore Viti Ndryshimi 

duke 

ardhur në 

qark  

duke u 

larguar nga 

qarku bilanci 2001 2011 2015 2001 - 2015 

9,170 17,613 -8,443 255,898 222,494 218,470 -37,428 

Burimi: INSTAT (2011), GLDP Bashkia e Shkodrës (2016) 

Ngjashëm me Qarkun e përgjithshëm të Shkodrës, zona e Projektit karakterizohet gjithashtu nga 

një emigrim intensiv i popullsisë, ku shkaqet kryesore të emigracionit janë mundësitë e kufizuara 

për punësim; pagat më të mira në zonat e zhvilluara dhe jashtë vendit, gjegjësisht në Gjermani; 

kushtet më të mira për arsim; punësimi i ardhshëm i fëmijëve; të ardhurat më të vogla në 

ekonominë lokale; dhe pasiguria ekonomike dhe sociale e të rinjve. Siç u përmend më herët, 

popullsia po migron nga zonat rurale në ato urbane në Shqipëri dhe gjithashtu jashtë vendit, 

kryesisht në Gjermani dhe Francë. 

Trendi i migrimit është konfirmuar edhe për komunitetin Rom dhe Egjiptian. Në tre vitet e fundit 

ka pasur një tendencë emigrimi në Gjermani, ku kanë emigruar 30 familje. Kohët e fundit, kjo 

tendencë po ndryshon, pasi këto familje po kthehen. 
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Ndryshimi i parashikuar i popullsisë 

Në bazë të të dhënave të regjistrimit të popullsisë, si dhe në bazë të "trendit" që kanë pësuar 

treguesit demografikë të lindjes, vdekshmërisë, emigrimit dhe migrimit, Instituti i statistikave 

(INSTAT) ka parashikuar ndryshimet e popullsisë deri në vitin 2031. 

Tabela 5-9_Numri i popullsisë sipas skenarit të numrit mesatar për periudhën 2015-2031 

Popullsia 2011 2015 2016 2021 2026 2031 

Shqipëria 2,902,190 2,893,005 2,886,026 2,863,311 2,827,569 2,782,310 

Qarku i Shkodrës  222,494 218,523 215,483 204.898 196,915 188.816 

Burimi: INSTAT (2011), GLDP Bashkia e Shkodrës (2016) 

5.17.1.2 Aktivitetet ekonomike dhe punësimi 

Karakteristikat e terrenit ndikojnë në aktivitetin ekonomik në zonën e projektit. Fshatrat Shirokë 

dhe Zogaj nuk kanë tokë bujqësore dhe aktivitetet bujqësore janë shumë të kufizuara. Në të 

kaluarën, ato ishin vendbanime të peshkatarëve. Ndërsa zona e Projektit është gjithnjë e më 

tërheqëse për turistët, një pjesë e popullsisë jeton dhe ka të ardhura nga baret, restorantet dhe 

hotelet e vendosura kryesisht afër bregut të liqenit. 

Komunitetet Rom dhe Egjiptian jetojnë në kushte shumë të varfra. Ata nuk kanë as tokë 

bujqësore, as punësim dhe mbijetojnë kryesisht duke mbledhur mbeturina të riciklueshme të 

plastikës dhe metaleve që ata i ndajnë dhe i shesin. 

5.17.1.3 Turizmi 

Vlerat turistike të zonës së veprimit janë të lidhura ngushtë me sa vijon: 

• Vlerat natyrore të zonës së veprimit; dhe 

• Afërsinë me qytetin e Shkodrës 

Vlerat natyrore të Shirokës dhe Zogajve përfaqësohen nga peizazhi i bukur i liqenit të Shkodrës 

dhe i malit Tarabosh, ajri i pastër dhe vija e bregut të liqenit e pyllëzuar në pjesën veriore të 

territorit të fshatit Zogaj.  

Vlerat e peizazhit, ajri i pastër, restorantet e mira tradicionale dhe afërsia me qytetin e Shkodrës 

ndikojnë në turizmin e përditshëm gjatë stinëve të ftohta dhe të freskëta të vitit. Në përgjithësi, 

turistët nga pjesë të tjera të Shqipërisë dhe vendet e huaja që vizitojnë Shkodrën preferojnë 

baret dhe restorantet në Shirokë dhe Zogaj, në vend të atyre të vetë qytetit. Gjatë periudhës së 

verës, plazhet e bukura me zhavorr të zonës së veprimit tërheqin shumë turistë që qëndrojnë 

për më shumë se një natë. Zona është bërë shumë tërheqëse për njerëzit nga Shkodra dhe pjesë 

të tjera të Shqipërisë, të cilët dëshirojnë të blejnë ose të ndërtojnë një shtëpi të dytë në zonën e 

projektit. 

Turistët që e vizitojnë zonën e Projektit (Shirokë dhe Zogaj) ndahen kryesisht në dy kategori - i) 
vizitorë ditorë, duke vizituar zonën për kohë të lirë dhe mjete rekreative, dmth shëtitje, çiklizëm, 

ngrënie në restorante, etj. dhe II) vizitorët (turistët) që qëndrojnë më gjatë dhe përdorin hotelet 

dhe objektet e sektorit privat. Drejtoria e turizmit të Bashkisë së Shkodrës ka konfirmuar se numri 

i vizitorëve shqiptarë në zonën e Projektit vlerësohet të jetë rreth 120,000 persona/vit. Numri i 

netëve të kaluara nga vizitorët shqiptarë vlerësohet të jetë 5000 net/vit. Ndërsa, numri i turistëve 

të huaj është modest dhe vlerësohet të jetë 800 net/vit. 

Ka vetëm tre hotele në zonën e Projektit – dhe ata në Shirokë, me një numër total prej 24 

dhomash dhe 60 krevate në hotele, ndërsa sektori privat i ka rreth 30 krevate99 në dhoma të 

                                                           

99Sipas Airbnb dhe booking.com ka vetëm 6 bujtina të listuara në internet në zonën e projektit (data e qasjes 25.6.2019) 
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shtëpive dhe apartamente private.  

Lidhur me numrin e vizitorëve në të ardhmen, të dhënat nuk janë të disponueshme. Një rritje e 

vizitorëve ditorë dhe vizitorëve/turistëve që qëndrojnë më gjatë varet nga përmirësimet në 
mundësitë për të kaluar kohën e lirë dhe pajisjet rekreative dhe nga zhvillimi i infrastrukturës 

turistike. Të dyja këto janë planifikuar dhe prandaj parashikohet se do të ketë një rritje në numrin 

e turistëve në të ardhmen. 

5.17.2 Gjetjet 

Në bazë të analizës demografike, kemi tregues  se popullsia është në rënie si nga niveli negativ i 

lindjeve ashtu edhe nga emigracioni. Analiza demografike gjithashtu tregon një popullsi që po 

plaket. Në përgjithësi, në Bashkinë e Shkodrës ekziston një normë negative e numrit të 

popullsisë deri në periudhën e planifikimit të vitit 2031. Për zonën e Projektit, është 

jashtëzakonisht e vështirë të parashikohet shkalla e numrit të popullsisë. Ekziston një normë 

negative në Zogaj, ndërsa Shiroka ka parë një rritje të vazhdueshme të popullsisë që nga viti 

2006. Komuniteti në vendbanimin Liria gjithashtu ka parë një rënie të numrit të popullsisë. 

Në planin afatgjatë, numri i banorëve që është në rënie, dhe numri në rritje graduale i vizitorëve 

dhe ardhjeve turistike në sezonin e pikut na sjellin në përfundimin se edhe projektimi edhe 

kapaciteti operacional i sistemeve të furnizimit me ujë dhe të kanalizimeve dhe impianteve të 

trajtimit të ujërave të zeza duhet të përshtaten me nevojat aktuale.  
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6 Krahasimi i opsioneve/alternativave të konsideruara 
Në këtë kapitull janë krahasuar opsionet/alternativat e konsideruara për secilin nga elementët 

kryesorë të Projektit (ujërat e zeza, furnizimi me ujë dhe menaxhimi i mbetjeve urbane). 

Krahasimi bazohet në metodologjinë e miratuar (shih kapitullin 4) dhe në gjetjet kryesore të 

informacionit bazë, sipas të cilit merren në konsideratë vetëm receptorët përkatës mjedisorë 

dhe ndikimet e mbetura. 

6.1 Opsionet/alternativat për tu krahasuar me kriteret mjedisore dhe sociale 

Bazuar në gjetjet e seksionit 2.3 above (Opsionet/alternativat e projektit), si dhe mbi kriteret 

teknikë dhe ekonomikë (shih studimin e FS mbi Projektin), opsionet/alternativat e mëposhtme 

duhet të krahasohen nga kriteret mjedisorë dhe socialë.  

Tabela 6-1_Opsionet e Projektit për tu krahasuar me kriteret mjedisorë dhe socialë 

Fshati Opsioni Alternativa Përshkrimi 

Furnizimi me ujë 

Zogaj 

1 n / a Shfrytëzimi i pusit lokal & rehabilitimi i infrastrukturës ekzistuese: 

trajtimi i ri fizik i ujit para rezervuarit të ujit dhe sistemi i ri i shpërndarjes. 

0 n / a Situata ekzistuese 

Shirokë & 

Liria 
3 

n / a Lidhja me sistemin e të ujësjellësit të Shkodrës - bashkimi me rrjetin ekzistues të 

furnizimit me ujë të Shkodrës, përmes rezervuarit të ujit në Shkodër 

0 n / a Situata ekzistuese 

Ujërat e zeza 

Zogaj 

1 

1 Lidhja me WWTP ekzistues në Shirokë - përmes një rrjeti kanalizimi - 

Tubacioni përgjatë rrugës 

2 Lidhja me WWTP ekzistues në Shirokë - përmes një rrjeti kanalizimesh - 

Tubacioni mbi rrugë 

0 n / a Situata ekzistuese 

Shirokë & 

Liria 

1 n / a Lidhja me WWTP ekzistues në Shirokë - përmes një rrjeti kanalizimesh – 

Tubacioni  përgjatë rrugës 

0 n / a Situata ekzistuese 

Mbetjet e ngurta 

Zogaj, 

Shirokë & 

Liria  

1 n / a Ndërtimi i një oborrit të riciklimit të mbetjeve në vendin nr. 3 

0 n / a Situata ekzistuese 
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6.2 Sistemi i furnizimit me ujë 

Zogajt do të vazhdojnë të përdorin pusin ekzistues të ujit, dhe për këtë arsye nuk do të ndërtohet 

asnjë linjë e re transmetimi. Pra, nuk ka asgjë për të krahasuar. 

Liria dhe Shiroka do të furnizohen nga rezervuari i ujit në Shkodër. Do të ndërtohet një linjë e re 

e transmetimit të ujit dhe për këtë arsye ndikimet e mundshme të kësaj linje (Opsioni 3) duhet 

të krahasohen me situatën ekzistuese (opsioni "zero" ose "mos bë asgjë") 

6.2.1 Opsionet/alternativat për tu krahasuar 

Vlerësimi i parë i të gjitha opsioneve të shqyrtuara (shih pjesën 2.3.2: Opsionet/alternativat e 

sistemit të furnizimit me ujë) tregoi se opsioni i preferuar është Opsioni 3 (lidhja me sistemin e 

furnizimit me ujë të Shkodrës). Duhet theksuar se vlerësimi i parë bazohet fuqimisht në 

aktivitetet e mëposhtme, të cilat janë kryer për qëllimet e Projektit: 

• Sondazhin dhe studimin hidro-gjeologjik; 

• Analizat e cilësisë së ujit nga dy laboratorë të pavarur; 

• Shqetësimet e përfituesit; 

• Koston e opsioneve të konsideruara; dhe 

• Ndikimet e mundshme mjedisore 

Në figurën më poshtë është dhënë linja e planifikuar e transmetimit të ujit nga Shkodra deri tek 

Liria dhe Shiroka. 

 

Figura 6.1_Rruga e propozuar e linjës së transmetimit të ujit nga Shkodra deri tek Liria dhe Shiroka 

 

6.2.2 Çështjet mjedisore dhe sociale për tu marrë në konsideratë 

Siç është theksuar në metodologjinë e VNM, vetëm ndikimet e rëndësishme të mbetura do të 

merren në konsideratë në analizën krahasuese të opsioneve/alternativave të konsideruara. 

Nga karakteristikat e zonës së projektit dhe të komponentëve dhe aktiviteteve të Projektit, temat 

mjedisore që do të merren në konsideratë në analizën krahasuese janë dhënë në tabelën më 

poshtë. 



Raporti paraprak i VNM 

Tabela 6-2_Temat mjedisore që janë marrë në konsideratë në analizën krahasuese 

Tema mjedisore Komenti Brenda/jashtë 

analizës 

Cilësia e ajrit  Meqenëse cilësia e ajrit ndikohet vetëm përkohësisht gjatë punimeve 

të ndërtimit, kjo temë mund të shfaqet 

Jashtë 

Zhurma dhe dridhjet Zhurma dhe dridhjet gjenerohen vetëm përkohësisht gjatë punimeve 

të ndërtimit. Kjo temë mund të shfaqet e ngjashme me cilësinë e ajrit 

Jashtë 

Erozioni & sedimentimi Erozioni dhe sedimentimi nga puna e pastrimit për furnizimin me ujë 

dhe tubacionet e ujërave të zeza përgjatë rrugës dhe në terren. 

Brenda 

Ujërat sipërfaqësore  Ndikimi i mundshëm në cilësinë e ujit sipërfaqësor nga punimet e 

pastrimit gjatë ndërtimit. Ndikimet e pritshme do të ishin të 

përkohshme dhe jo të rëndësishme. 

Jashtë 

Ujërat nëntokësore Ndikimet e mundshme nga puna e pastrimit. Ndikimet e pritshme do 

të ishin të përkohshme dhe jo të rëndësishme. 

Jashtë 

Biodiversiteti dhe zonat e 

mbrojtura 

Heqja e bimësisë së ulët gjatë punimeve të pastrimit për vendosjen  e 

tubacionit dhe ndërtimin e rezervuarit të ujit në Liri. 

Brenda 

Ndryshimet klimatike Çështjet e ndryshimeve klimatike kanë të bëjnë me heqjen e 

përgjithshme të bimësisë gjatë punimeve të pastrimit për vendosjen e 

tubacionit dhe ndërtimin e rezervuarit të ujit në Liri. 

Brenda 

Kërkesat e sipërfaqes së 

tokës 

Do të jetë vetëm një blerje e përkohshme e tokës për vendosjen e 

tubacionit gjatë fazës së ndërtimit. Linja e transmetimit do të kalojë 

nëpër pronën e komunës. Parcela e tokës për rezervuarin e ri të ujit 

në Liri është pronë e komunës. 

Jashtë 

Peizazhi Ndikimet e mundshme nga ndërtimi i rezervuarit të ujit në Liri Brenda  

Infrastruktura Tubacioni do të kalojë të paktën dy herë përmes rrugës së asfaltuar. 

Ndikimi do të jetë i përkohshëm dhe plotësisht i kthyeshëm, dhe për 

këtë arsye jo i rëndësishëm 

Jashtë 

Çështjet socio-ekonomike Furnizimi me ujë do të përmirësojë situatën socio-ekonomike brenda 

zonës së synuar. 

Brenda 

Shëndeti i njeriut Kjo temë duhet të shqyrtohet për shkak të mungesës së ujit me 

standarde cilësore në lidhje me situatën ekzistuese. 

Brenda 

Pajtueshmëria me 

planet/projektet e tjera 

Opsioni 3 përputhet me planet/projektet/programet e tjera që prekin 

të njëjtin sektor (menaxhimin e ujit, ujërave të zeza dhe mbetjeve) 

dhe të së njëjtës zonë të projektit (shih seksionin 5.16: Pajtueshmëria 

me plane/programet/projektet e tjera)  

Brenda 

 

Sipas tabelës së mësipërme, rezulton se temat mjedisore që do të merren në konsideratë në 

analizën krahasuese përfshijnë erozionin dhe sedimentimin, biodiversitetin dhe zonat e 

mbrojtura, ndryshimin e klimës, peizazhin, çështjet socio-ekonomike, shëndetin e njeriut dhe 

pajtueshmërinë me planet/projektet e tjera .  

Temat e tjera mjedisore nuk merren në konsideratë pasi ndikimet e mundshme në lidhje me ato 

janë të papërfillshme. 
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6.2.3 Vlerësimi i rëndësisë së ndikimeve 

Më poshtë vlerësohet rëndësia e ndikimeve për secilën nga temat e lartpërmendura. 

6.2.3.1 Erozioni dhe sedimentimi 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Tubacioni do të vendoset kryesisht përmes shkëmbinjve të fortë gëlqerorë. Bazuar në Tabela 4-
1: Karakterizimi i ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë, shtrirja e punimeve të 

ndërtimit mund të konsiderohet e papërfillshme dhe e vogël, sepse ndikimet janë të kufizuara 

në zonën e shtrirjes së punës, me kohëzgjatje afatmesme, dhe janë të kthyeshme nëse 

ndërmerren masat e duhura zbutëse. 

Shqetësimi i palëve të interesuara për erozionin dhe sedimentimin ka të bëjë me ndikimin e 

mundshëm në peizazhin dhe bimësinë e pjesës tokësore të MNR të Liqenit të Shkodrës. 

Megjithëse zona midis Lirisë dhe Shirokës përfshihet në zonën e përdorimit tradicional të Zonës 

së mbrojtur, pylli halorë afër Lirisë ka disa vlera interesante floristike (shih seksionin Error! 
Reference source not found.) Kështu, në grupet e palëve të interesuara përfshihen institucionet 

e përgjithshme mjedisore dhe pyjore, si dhe vendasit dhe Bashkia e Shkodrës. 

Bazuar në metodologjinë e miratuar të vlerësimit të ndikimit (shih Tabela 4-1: Karakterizimi i 

ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë), madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesit 

mund të konsiderohen si të ulëta. 

Madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesit në lidhje me erozionin dhe sedimentimin do të jetë 

si më poshtë: 

• Opsioni 0: Nuk funksionon pastrimi. Nuk ka erozion dhe sedimentim. 

• Opsioni 3: Madhësia e ulët dhe shqetësimi i palëve të interesuara. 

Ndjeshmëria e receptorit 

Ndjeshmëria e kësaj pjese të zonës së projektit është e lidhur me erozionin dhe sedimentimin në 

të gjithë zonën e pyllëzuar afër Lirisë. Bazuar në Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë 
së mjedisit pritës) ndjeshmëria mund të vlerësohet e shkallës lokale dhe e një rëndësie të ulët 

deri tek mesatare dhe gjë e rrallë. Rafinimi në mikro-shkallë të rutës së tubacionit dhe ndërmarrja 

e masave të duhura zbutëse mund të zvogëlojnë ndjeshmërinë ndaj një vlere të ulët. 

Pjesa e tokës që mund të preket nga punimet e pastrimit shtrihet kryesisht nëpër shkëmbinj të 

fortë. Nëse punimet e ndërtimit kryhen jashtë periudhës së shirave, atëherë ndjeshmëria e kësaj 

zone në lidhje me erozionin dhe sedimentimin mund të vlerësohet si e vlerës së ulët. 

Rëndësia e ndikimeve  

Tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të ndikimeve që mund të shkaktohen nga erozioni dhe 

sedimentimi. 

Tabela 6-3_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me erozionin dhe sedimentimin 

Opsioni Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" Pa ndikim  E ulët Pa ndikim 0 

1.1 E ulët E ulët E vogël -4 
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6.2.3.2 Biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura 

Shqetësimet e palëve të interesuara për receptorët të lidhur me MNR të Liqenit të Shkodrës janë 

zyrtarisht në përputhje me zonimin e brendshëm të kësaj zone të mbrojtur100. Figura më poshtë 

tregon aktivitetet e lejuara dhe të ndaluara brenda kësaj zone. 

 

Figura 6.2_Zonimi i zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës dhe aktivitetet e lejuara dhe të ndaluara 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Zona e punës mund të konsiderohet si një zonë specifike për vendin. Megjithëse zona midis Lirisë 

dhe Shirokës përfshihet në zonën e përdorimit tradicional të Zonës së mbrojtur, pylli halor afër 
Lirisë ka disa vlera interesante floristike (shih seksioninError! Reference source not found.) 
Biodiversiteti tokësor do të ndikohet nga punimet tokësore për vendosjen e tubacionit dhe 

ndërtimin e rezervuarit të ujit në Liri. Shqetësimi i palëve të interesit ka të bëjë me bimësinë e 

përgjithshme të pjesës tokësore të MNR të Liqenit të Shkodrës. Duhet të nënvizohet se zona e 

përshkuar nga tubacioni i ujit është përfshirë në zonën e përdorimit tradicional (shih Figura 6.2 

aboveë). Palët e interesuara të shqetësuar përfshijnë në përgjithësi institucionet mjedisore dhe 

pyjore, si dhe vendasit dhe Bashkinë e Shkodrës. Bazuar në metodologjinë e miratuar të 

vlerësimit të ndikimit (shih Tabela 4-1: Karakterizimi i ndikimeve të mundshme në aspektin e 

madhësisë), madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesuara mund të konsiderohet si me vlerë 

të ulët deri tek ajo e moderuar. 

Ndjeshmëria e receptorit 

Bazuar në Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës) dhe mbi statusin e 

mbrojtjes së kësaj zone të mbrojtur, ndjeshmëria e biodiversitetit tokësor mund të konsiderohet 
si me vlerë të ulët në të moderuar, pasi mjedisi pritës ka një farë tolerance ndaj ndryshimit të 

                                                           

100Plani i menaxhimit për Parkun natyror të Liqenit Shkodër. Agjencia kombëtare e zonave të mbrojtura 
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propozuar që i nënshtrohet projektimit dhe zbutjes. 

Rëndësia e ndikimeve  

Tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të ndikimit në biodiversitetin dhe zonat e mbrojtura, siç 

sugjerohet nga metodologjia e miratuar (shih Figura 4.1_Parimi i vlerësimit të përdorur të 

rëndësisë së ndikimit (burimi ERM) dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së 

ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë) 

Tabela 6-4_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me biodiversitetin dhe zonat e mbrojtura 

Opsioni Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" Pa ndikim E ulët në të 

moderuar 

Pa ndikim 0 

3 E ulët në të moderuar   E ulët në të 

moderuar 

E vogël deri në të 

moderuar 

-5 

 

6.2.3.3 Ndryshimet klimatike 

Ndryshimet klimatike lidhen kryesisht me kapjen e CO2 si rezultat i ndonjë heqjes eventuale të 

bimësisë. 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Rezervuari i planifikuar i ujit në Liri do të vendoset brenda zonës së pyllëzuar afër këtij 

vendbanimi. Tubacioni do të shkojë përgjatë rrugëve ekzistuese terciare, ndërsa depozita e ujit 

do të vendoset në me dhe kullota të pakta. Prandaj, pritet të hiqet vetëm një sasi e 

parëndësishme e bimësisë. Bazuar në mungesën e aktiviteteve industriale, Shqipëria gjeneron 

një sasi modeste të GHG, dhe për këtë arsye shqetësimi i palëve të interesuara mund të 
konsiderohet si i parëndësishëm deri në të ulët. Kështu, madhësia dhe shqetësimi i palëve të 

interesuara mund të vlerësohet si i papërfillshëm (shih Tabela 4-1: Karakterizimi i ndikimeve të 

mundshme në aspektin e madhësisë) 

Ndërsa bimësia e dëmtuar do të rehabilitohet, shqetësimi i palëve të interesuara mund të 

vlerësohet si me vlerë të parëndësishme. 

Pra, madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara mund të vlerësohen si të parëndësishme. 

Ndjeshmëria e receptorit 

Tubacioni do të vendoset dhe do të mbulohet me tokë, gjë që do të lehtësojë rritjen e bimësisë 

së ulët pas kryerjes së punimeve të ndërtimit. Përveç kësaj, rezervuari i ri i ujit në Liri do të 

vendoset në një zonë me bimësi të ulët. Kjo do të thotë që Opsioni 3 nuk do të ketë ndonjë ndikim 

në kapjen e CO2. Bazuar në Tabela 4-2 (Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit 

pritës), ndjeshmëria mund të konsiderohet si e papërfillshme. 

Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të 

rëndësisë së ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), rëndësia e pritur e ndikimeve në 

lidhje me ndryshimin e klimës janë dhënë në tabelën më poshtë. 
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Tabela 6-5_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me ndryshimin e klimës 

Opsioni Madhësia dhe shqetësimet 
e palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" n / a n / a Pa ndikim 0 

3 E papërfillshme E papërfillshme E papërfillshme -1 

6.2.3.4 Peizazhi 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Tubacioni i ujit dhe rezervuari i ujit në Liri do të vendosen në zona me bimësi të ulëta dhe kullota, 

dhe për këtë arsye nuk pritet të hiqet asnjë pemë brenda zonës ku do të kryhen punimet. 

Shqetësimi i palëve të interesuara lidhet me faktin se këto zona janë të përfshira në zonën e 

përdorimit tradicional të MNR të Liqenit të Shkodrës. Ndërsa tubacioni do të përshkojë një terren 

të përbërë nga shkëmbinj të fortë, punimet e ndërtimit nuk pritet të krijojnë ndonjë erozion që 

mund të ndikojë tek peizazhi. Ndikimi i vetëm i mbetur do të shkaktohet nga prania e rezervuarit 

të ri të ujit në Liri. Pra, madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesuata mund të vlerësohen si të 

ulëta (shih Tabela 4-1: Karakterizimi i ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë) 

Ndjeshmëria e receptorit 

Ndjeshmëria e peizazhit lidhet kryesisht me statusin e mbrojtjes dhe vlerat turistike të zonës së 

gjerë të Projektit. 

Bazuar në Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës), rafinimi në mikro-

shkallë të gjurmës së tubacionit dhe rehabilitimi i bimësisë pas fazës së ndërtimit mund të 

zvogëlojë ndjeshmërinë në peizazh deri tek një vlerë e ulët.  

Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të 

rëndësisë së ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), tabela më poshtë jep rëndësinë e 

pritur të ndikimeve në lidhje me peizazhin. 

Tabela 6-6_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me peizazhin 

Ops/Alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" Pa ndikim  n / a Pa ndikim 0 

3 E ulët E ulët E vogël -4 

 

6.2.3.5 Çështjet socio-ekonomike 

Projekti do të avancohet për sa i përket sasisë dhe cilësisë së faktorëve ekonomikë brenda zonës 

së projektit. Ndërtimi i sistemit të furnizimit me ujë do të përmirësojë cilësinë e shërbimeve të 

bar-restoranteve dhe për këtë arsye do të tërheqin më shumë turistë, duke rritur kështu 

punësimin dhe të ardhurat e popullsisë lokale dhe të pronarëve të restoranteve. 

Projekti parashikon që çdo familje në komunitetin Rom/Egjiptian do të ketë qasje tek uji i pijshëm 

brenda shtëpive të veta. Deri më tani, komuniteti Rom/Egjiptian ka qasje vetëm në ujin e 
furnizuar nga disa çezma të vendosura jashtë shtëpive të tyre, cilësia e të cilit ujë nuk është në 
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përputhje me standardet kombëtare të cilësisë së ujit të pijshëm (shih Shtojcën 11.2)  

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Ndikimi do të jetë pozitiv dhe do të zgjasë gjatë gjithë fazës operacionale të sistemit të furnizimit 

me ujë. Shtrirja e zonës përfshin Shirokën dhe Lirinë. Përmirësimi i çështjeve socio-ekonomike 

ka të bëjë edhe me turistët që e vizitojnë këtë zonë. 

Madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesuara për çështjet socio-ekonomike mund të 
konsiderohen si me vlerë të ulët deri të moderuar (shih Tabela 4-1: Karakterizimi i ndikimeve të 

mundshme në aspektin e madhësisë) 

Faza e ndërtimit për tubacionin e ujit të pijshëm është e përkohshme. Sidoqoftë, popullsia lokale 

mund të përfitojë prej saj, pasi ata mund të angazhohen si forcë punëtore. 

Ndjeshmëria e receptorit 

Bazuar në Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës, ndjeshmëria e lidhur 

me çështjet socio-ekonomike mund të vlerësohet si më poshtë: 

• Opsioni zero: Ndjeshmëri mesatare deri e lartë (negative) për shkak të mungesës së 

sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm. Aktualisht, burimi ekzistues furnizon me ujë që 

nuk i plotëson standardet kombëtare. Përveç kësaj, sasia e ujit nuk është e mjaftueshme. 

• Opsioni 3: Ndjeshmëria e popullatës lokale dhe vizitorëve të lidhur me furnizimin me ujë 

mund të konsiderohet pozitive dhe me vlerë të moderuar deri në të lartë.  

Rëndësia e ndikimeve  

Cilësia e ujit dhe sasia e puseve lokale nuk i përmbushin standardet e kërkuara. Bazuar në 
vlerësimin e rëndësisë së ndikimeve (shih Tabela 4-4: Karakterizimi i ndikimeve të mundshme për 

nga rëndësia), "Ndikimet me madhësi të madhe ndikojnë në një burim/receptor me 

vlerë/ndjeshmëri të lartë, ose tejkalohen standardet/kufijtë e pranuar. Në këtë rast, në funksion 

të rregulloreve/standardeve, efektet e pafavorshme duhet të peshohen kundrejt atyre pozitive 

deri në marrjen e një vendimi nga palët kyçe të interesuara”. Lidhur me çështjet socio-ekonomike 

që do të thotë se efektet e pafavorshme duhet të peshohen kundrejt atyre pozitive. Meqenëse 

kjo situatë mund të menaxhohet me ndërtim të një tubacioni uji, ndikimet mund të vlerësohen si 

me rëndësi të moderuar deri në të lartë. 

 

Një mënyrë tjetër për të vlerësuar rëndësinë e ndikimeve është përmes figurës 4.1. Bazuar në 
metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Figura 4.1_Parimi i vlerësimit të përdorur të 

rëndësisë së ndikimit (burimi ERM) dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së ndikimeve 

në lidhje me receptorët mjedisorë), tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të ndikimeve në lidhje 

me çështjet socio-ekonomike. 

 
Tabela 6-7_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit në lidhje me çështjet socio-ekonomike 

Opsioni Madhësia dhe 
shqetësimet e palëve 
të interesuara 

Ndjeshmëria e receptorit Rëndësia e ndikimit Rezultati 

"Zero" E ulët në të moderuar Mesatar në të lartë – negativ  Moderuar – negativ  -6 

3 E ulët në të moderuar Mesatar në të lartë – pozitiv  Moderuar – pozitiv  +6 

6.2.3.6 Shëndeti i njeriut 
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Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Brenda zonës së projektit, disa puse uji përdoren për ujë të pijshëm. Në Shirokë, uji i puseve 

individuale ndotet nga burime antropogjene, duke përfshirë ujërat e zeza që depërtojnë në tokë. 

Përveç kësaj, uji i puseve individuale në Shirokë dhe pusi hidro-gjeologjik në Liri nuk është i 

kloruar. 

Konsumimi i ujit të ndotur të nxjerrë nga puset ndikon në shëndetin e popullatës lokale dhe 
turistëve të përditshëm që e vizotojnë këtë zonë. Megjithëse shtrirja e kësaj çështje ka të bëjë 

me një numër të kufizuar të popullatës (në Shirokë, Liri dhe vizitorët e zonës), shqetësimi i palëve 

të interesuara është i lartë, sepse ky është një problem shëndetësor. Si rezultat, madhësia dhe 

shqetësimi i palëve të interesuara për shëndetin në lidhje me konsumimin e ujit të pijshëm mund 

të konsiderohet si me vlerë të moderuar (shih Tabela 4-1: Karakterizimi i ndikimeve të mundshme 

në aspektin e madhësisë) 

Ndjeshmëria e receptorit 

Ndjeshmëria e çështjeve shëndetësore mund të konsiderohet si më poshtë: 

• Opsioni zero: Ndjeshmëri e lartë negative sepse aktualisht uji i pijshëm në zonën e 
synuar, përveç në Zogaj, nuk i plotëson standardet e duhura. Analizat e ujit tregojnë se 

popullata lokale përdor puse të ndotura të ujit. Kjo ndotje është e mundshme; 

• Opsionet 3: Ndjeshmëri e lartë pozitive. Projekti do të eliminojë konsumimin e ujit të 

pijshëm të ndotur. Uji i furnizuar do t՚i përmbushë të gjitha standardet e kërkuara dhe 

për këtë arsye ndikimi në shëndetin e popullatës lokale do të jetë i dobishëm. 

Rëndësia e ndikimeve  

Tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të ndikimeve të lidhura me shëndetin e popullatës 

lokale. 

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Figura 4.1_Parimi i vlerësimit të përdorur 

të rëndësisë së ndikimit (burimi ERM) dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së 

ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të 

ndikimeve tek shëndeti i popullatës. 

Tabela 6-8_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me shëndetin e popullatës 

Opsioni Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" E moderuar  E lartë – negative  E moderuar në të lartë -8 

3 E moderuar E lartë – pozitive E moderuar në të lartë +8 

6.2.3.7 Pajtueshmëria me planet/projektet e tjera 

Projekti i propozuar është në përputhje me planet/projektet e tjera brenda së njëjtës zonë 
dhe/ose në të njëjtin sektor - furnizimi me ujë, zhvillimi i turizmit, etj. (Shih seksionin 5.16: 

Pajtueshmëria me plane/programet/projektet e tjera), ndërsa opsioni "mos bë asgjë" pengon 

zbatimin e këtyre planeve/projekteve. 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Shtrirja e zonës së projektit përfshin lidhjen e Shkodrës me Lirinë dhe Shirokën. Shqetësimi i 

palëve të interesuara ka të bëjë me të gjitha projektet që do të zbatohen në të gjithë territorin e 

Bashkisë së Shkodrës. 

Si rezultat, madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesuara për efektet kumulative me 
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planet/programet e tjera mund të vlerësohen si me vlerë të ulët deri të moderuar (shih Tabela 

4-1: Karakterizimi i ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë) 

Ndjeshmëria e receptorit 

Rëndësia e pritur e ndikimit kumulativ të lidhur me planet/projektet e tjera është gjithashtu 

funksion i punimeve të ndërtimit dhe dizajnit të detajuar për të gjitha projektet e konsideruara.  

Meqenëse ndërtimi i sistemit të furnizimit me ujë brenda zonës së synuar është pjesë e furnizimit 
me ujë dhe projekteve të tjera (turizëm, etj.) në nivelin e bashkisë, ndjeshmëria e receptorit 

mund të vlerësohet e moderuar (shih Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit 

pritës). 

Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Figura 4.1_Parimi i vlerësimit të përdorur 

të rëndësisë së ndikimit (burimi ERM) dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së 

ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të 

ndikimeve në lidhje me planet/projektet e tjera. 

Tabela 6-9_Rëndësia e ndikimit kumulativ e lidhur me planet/projektet e tjera 

Ops/Alt Madhësia dhe shqetësimet 
e palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e receptorit Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" E ulët në të moderuar E moderuar (negative) E vogël deri të e 

moderuar 

-5 

1.1 E ulët në të moderuar E moderuar (pozitive) E vogël deri të e 

moderuar 

+5 

 

6.2.4 Opsioni i preferuar 

Rezultatet e tabelave të mësipërme janë përmbledhur në tabelën më poshtë. Kolonat c4 deri c5 

japin rëndësinë e vlerësuar të ndikimit për secilën prej opsioneve të konsideruara. 

Përzgjedhja e receptorëve mjedisorë dhe socialë dhe peshimi i secilit prej tyre bëhet duke pasur 

parasysh funksionin e: 

▪ Qëllimit dhe objektivave të Projektit; 

▪ Karakteristikave mjedisore dhe sociale të zonës së projektit; 

▪ Elementeve të Projektit (komponentët, aktivitetet dhe kërkesat e sipërfaqes së tokës);  

▪ Standardeve të BE, kombëtare dhe EBRD për mjedisin; 

▪ Kërkesat e ToR të Projektit dhe të Raportit fillestar;  

▪ Shqetësimeve të palëve të interesuara; dhe 

▪ Gjykimeve të ekspertëve të mjedisit. 

Bazuar në sa më sipër, peshimi i secilës prej temave të shqyrtuara mjedisore është vlerësuar si 

më poshtë: 

• Erozioni dhe sedimentimi: 10 pikë. Kjo çështje është e rëndësishme për shkak të terrenit 

të pjerrët dhe ndikimit të mundshëm të erozionit në bimësi dhe peizazh brenda zonës 

turistike dhe të mbrojtur të Liqenit të Shkodrës; 
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• Peizazhi: 10 pikë. Cilësia e peizazhit ndikon në ofertën turistike të natyrës, aktivitetin 

turistik dhe karakteristikat e zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës; 

• Ndryshimet klimatike: 10 pikë. Heqja eventuale e bimësisë mund të ndikojë në sasinë e 

GHG; 

• Biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura: 20 pikë. Zona e veprimit shtrihet brenda MNR të 

Liqenit të Shkodrës; 

• Çështjet socio-ekonomike: 20 pikë. Këto çështje përfshijnë aktivitetet ekonomike, 

popullsinë dhe demografinë, ofertën dhe aktivitetet turistike, etj., të cilat janë të lidhura 

ngushtë me furnizimin me ujë brenda zonës së synuar. 

• Shëndeti: 20 pikë. Kjo është tema mjedisore më e rëndësishme që duhet marrë në 

konsideratë për zonën e synuar. Cilësia dhe sasia e ujit ndikojnë në shëndetin e 

popullatës lokale, përfshirë komunitetin Rom/Egjiptian që jeton në vendbanimin Liria. 

• Pajtueshmëria me planet/projektet e tjera: 10 pikë. Projekti i propozuar është një pjesë 

integrale e një sërë projektesh të tjera brenda së njëjtës zonë (territori i Bashkisë së 

Shkodrës) ose të sektorit (furnizimi me ujë). 

 

Tabela 6-10_Vlerësimi i përafërt kuantitativ i ndikimeve për secilin opsion/alternativë të Projektit 

 Receptori/Parametri Rëndësia  

(%) 

Rëndësia e ndikimit të 

mbetur 

  Gjithsej = 

100 

Opsioni 

c1 c2 c3 c4 c5 

   Opt.0  Opt.3 

r1 Erozioni dhe sedimentimi  10 0 -4 

r2 Peizazhi 10 0 -4 

r3 Ndryshimet klimatike 10 0 -1 

r4 Biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura 20 0 -5 

r5 Çështjet sociale 20 -6 +6 

r6 Shëndeti 20 -8 +8 

r7 Pajtueshmëria me planet/projektet e tjera 10 -5 +5 

r8 Rëndësia totale: (r1 deri r7) -330 +140 

 𝑶𝒑𝒔. 𝒛𝒆𝒓𝒐: ∑(𝐜𝟒, 𝐫𝒊 × 𝒄𝟑, 𝒓𝒊)𝟕
𝒊=𝟏 ;   

 𝑶𝒑𝒔. 𝟏, 𝑨𝒍𝒕. 𝟏: ∑(𝐜𝟓, 𝐫𝒊 × 𝒄𝟑, 𝒓𝒊)𝟕
𝒊=𝟏 ;  

  

Në tabelën më sipër, rëndësia më e keqe negative dhe pozitive më e mirë në lidhje me secilin 

opsion rezulton si më poshtë: 

• Ndikimet negative: ∑ (𝑐3 × (−10)7𝑖=1 ) =-1000, ku c3 është vlera e kolonës 3 në tabelën 

e sipërme. 
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• Ndikimet pozitive: = +1000∑ (𝑐3 × (+10)7𝑖=1 =+1000 

Sipas metodologjisë së miratuar për krahasimin e opsioneve/alternativave (shih pjesën 4.3: 

Krahasimi i opsioneve/alternativave; dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së 

ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), vlera më e lartë e rëndësisë  së ndikimit është +10 

(ndikim i lartë pozitiv), ndërsa vlera më e lartë negative është -10 (ndikim i lartë negativ). 

Opsioni/alternativa më miqësore me mjedisin ka vlerën më të lartë të r8. Ata që kanë një vlerë 

r8 më të lartë se atë të opsionit zero rezulton në përmirësimin e mjedisit. 

Renditja e opsioneve/alternativave të konsideruara nga pikëpamja mjedisore (më miqësore me 

mjedisin është e para) do të ishte si më poshtë: 

Tabela 6-11_Renditja e opsioneve/alternativave të konsideruara të sistemit të ujërave të zeza në funksion të efekteve 

të mundshme mjedisore 

Renditja Rezultati Opsioni 

  Opsioni Emri i opsionit 

1 +140 3 Lidhja e Lirisë dhe Shirokës me sistemin e ujit në 

Shkodër. Tubacioni i ujit do të kalojë në zonën 

kodrinore midis Lirisë dhe Shirokës. 

3 -330 "zero" Jo-projekti (opsioni "Mos bë asgjë") 

 

6.2.5 Gjetjet kryesore 

Bazuar në të gjithë seksionin 6.2, rezulton se opsioni 3 është më i pëlqyeshëm nga situata 

ekzistuese nga pikëpamja mjedisore dhe sociale. 

6.3 Sistemi i ujërave të zeza 

6.3.1 Opsione/alternativa të konsideruara për tu krahasuar 

Meqenëse opsionet 2 dhe 3 tashmë janë eliminuar me FS (shih pjesën 2.3), Konsulenti duhet të 

krahasojë vetëm alternativat e konsideruara të Opsionit 1, si më poshtë: 

• Alternativa 1.1: Tubacioni i ujërave të zeza ndjek rrugën ekzistuese Zogaj deri në Shirokë;  

dhe 

• Alternativa 1.2: Tubacioni i ujërave të zeza shtrihet në të djathtë të rrugës Zogaj-Shirokë 

Alternativa 1.1 kërkon dy stacione pompimi, ndërsa Alternativa 1.2 vetëm një. Vendndodhja 

skematike e këtyre rrugëve alternative jepet në  seksionin 2.3.1 (Opsionet/alternativat e sistemit 

të ujërave të ) 

6.3.2 Temat mjedisore për tu marrë në konsideratë 

Bazuar në informacionin bazë, komponentët dhe aktivitetet e Projektit dhe shqetësimet e palëve 

të interesuara, temat mjedisore që merren në konsideratë në krahasimin e 

opsioneve/alternativave të konsideruara janë cilësia e ajrit, zhurma dhe dridhjet, erozioni dhe 

sedimentimi, ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura, 

ndryshimet klimatike, kërkesat e sipërfaqes së tokës, peizazhi, çështjet socio-ekonomike, 

shëndeti i njeriut dhe pajtueshmëria me planet/projektet e tjera. 
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Komponentët dhe aktivitetet e projektit luajnë një rol kryesore në krahasimin e 

opsioneve/alternativave të konsideruara, veçanërisht në lidhje me Alternativat 1.1 dhe 1.2 të 

Opsionit 1. Ndërsa tubacioni (opsioni 1, alternativa 1.2) është planifikuar të kalojë nëpër pjesën 
tokësore të zonës së mbrojtur të Rezervatit natyror të menaxhuar të Liqenit të Shkodrës, është 

e nevojshme të njihen elementët e projektit të vendosur në të gjithë këtë zonë. Ato janë dhënë 

në mënyrë indikative në tabelën më poshtë. 

Tabela 6-12_Karakteristikat treguese të elementeve të Projektit - sistemi i ujërave të zeza - Opsioni 1 

Nr Elementi i projektit _opsioni 1 Karakteristikat e elementit të Projektit 

1 Karakteristikat e tubave  -Tub plastiku PP-HM; 

-Madhësia e diametrit: deri në 300 mm 

2 Karakteristikat e hendekut -Përmes shkëmbinjve të fortë: 80 cm të thellë; 50 cm të gjerë; 

-Përmes tokës së butë: 120 cm të thellë; 100 cm të gjerë; 

-Tubi i mbuluar me tokë të butë; 

3 Zona e punës gjatë ndërtimit -Deri në 10 m gjerësie për tubacionin e ujërave të zeza; 

-Deri në 300 m2 për një WWTP prej 100m2 (Zogaj) 

3 Rruga e përkohshme e hyrjes -Nuk ka nevojë për rrugë hyrëse të përkohshme kur tubacioni 

kalon përgjatë rrugës Zogaj-Shirokë (Opsioni 1, alternativa 

1.1); 

- Çdo një e shkurtër kur tubacioni del nga rruga Zogaj-Shirokë 

(Opsioni 1, alternativa 1.2) 

5 Kohëzgjatja treguese e 

punimeve të ndërtimit 

Rreth një vit për sistemin e ujërave të zeza në Zogaj 

Nga tabela sipër rezulton se ndryshimi kryesor midis alternativave 1.1 dhe 1.2 (opsioni 1) është 

si më poshtë: 

• Alternativa 1.1: zona e punës gjatë ndërtimit do të jetë e gjerë deri në 10 m në pjesën 

tokësore të Zonës së mbrojtur të MNR të Liqenit të Shkodrës;  

• Alternativa 1.2: zona e punës gjatë ndërtimit do të jetë e gjerë deri në 2 m përgjatë rrugës 

që lidh Zogajt me Shirokën; 

• Alternativa 1.1 mund të kërkojë ndonjë rrugë të shkurtër të hyrjes së përkohshme, 

ndërsa alternativa 1.2 nuk ka nevojë për ndonjë rrugë të tillë. 

Bazuar në sa më sipër, vlerësimi i temave mjedisore që do të merren në konsideratë do të ishte 

siç jepet në tabelën më poshtë: 

Tabela 6-13_Temat mjedisore që janë marrë në konsideratë në analizën krahasuese 

Tema mjedisore Komenti Brenda/jash

të analizës 

Cilësia e ajrit  Cilësia e ajrit ndikohet vetëm përkohësisht gjatë punimeve të 

ndërtimit. Meqenëse cilësia e ajrit mund të ndikojë në faunën brenda 

pjesës tokësore të Zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës, kjo temë 

mund të analizohet 

Brenda 

Zhurma dhe dridhjet Zhurma dhe dridhjet gjenerohen vetëm përkohësisht gjatë punës 

ndërtimore për vendosjen e tubacionit. Kjo temë mund të analizohet 

në mënyrë të ngjashme me cilësinë e ajrit. 

Brenda 

Erozioni & sedimentimi Erozioni dhe sedimentimi nga punimet e gërmimit për vendosjen e tubacionit 

të ujit në terrenin e shkallëzuar dhe nëpër pyll dhe zonë me shkurre.  

Brenda 
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Tema mjedisore Komenti Brenda/jash

të analizës 

Ujërat sipërfaqësore    Ndikimi i mundshëm në cilësinë e ujit sipërfaqësor nga punimet e 

pastrimit gjatë fazës së ndërtimit. Uji sipërfaqësor depërton poshtë në 

gur gëlqeror të plasaritur dhe për këtë i ndot ujërat nëntokësore, të 

cilat kanë një lidhje të mirë me ujin e liqenit. Bregu i liqenit pranë 

Zogajve përfshihet në zonën kryesore të MNR të Liqenit të Shkodrës. Si 

pasojë, kjo temë duhet të analizohet. 

Brenda 

Ujërat nëntokësore Ndikimet e mundshme nga puna e pastrimit. Kjo temë mund të 

analizohet në mënyrë të ngjashme me ujin sipërfaqësor dhe ajrit. 

Brenda 

Biodiversiteti dhe zonat e 

mbrojtura 

Heqja e bimësisë gjatë punimeve për vendosjen e tubacionit. Brenda 

Ndryshimet klimatike Çështjet e ndryshimeve klimatike kanë të bëjnë me heqjen e përgjithshme të 

bimësisë gjatë punimeve të pastrimit për vendosjen e tubacionit. 

Brenda 

Kërkesa për sipërfaqen e 

tokës 

Do të jetë vetëm një blerje e përkohshme e tokës për vendosjen e 

tubacionit gjatë fazës së ndërtimit, dhe për këtë arsye kjo temë nuk 

duhet të analizohet.  

Jashtë 

Peizazhi Ndikimet e mundshme nga puna e pastrimit në të gjithë zonën me 

shkurre dhe formacionet e forta gëlqerore. 

Brenda 

Infrastruktura Tubacioni do të kalojë të paktën dy herë përmes rrugës së asfaltuar. 

Ndikimi do të jetë i përkohshëm dhe plotësisht i kthyeshëm, dhe për 

këtë arsye jo i rëndësishëm. 

Jashtë 

Çështjet socio-ekonomike Furnizimi me ujë do të përmirësojë situatën socio-ekonomike brenda 

zonës së synuar. 

Brenda 

Shëndeti i njeriut Kjo temë duhet të shqyrtohet për shkak të mungesës së ujit me 

standarde cilësore sipas situatës ekzistuese. 

Brenda 

Pajtueshmëria me 

planet/projektet e tjera 

Opsioni 3 përputhet me planet/projektet/programet e tjera që prekin të 

njëjtin sektor (menaxhimin e ujit, ujërat e zeza dhe mbetjet) dhe të së 

njëjtës zonë të projektit (shih seksionin 5.16: Pajtueshmëria me 

plane/programet/projektet e tjera) ndërsa opsioni “zero” nuk është në 
përputhje me planet zhvillimore lokale në lidhje me pjesën perëndimore 

të Liqenit të Shkodrës. 

Brenda 

Nga tabela e mësipërme rezulton se temat mjedisore për t'u marrë në konsideratë në analizën krahasuese 

janë: cilësia e ajrit, zhurma dhe dridhjet, erozioni dhe sedimentimi, ujërat sipërfaqësorë, ujërat 

nëntokësore, biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura, ndryshimet klimatike, peizazhi, çështjet socio-

ekonomike, shëndeti i njeriut dhe përputhja me planet/projektet e tjera.  

Temat e tjera mjedisore, të cilat nuk merren në konsideratë, kanë ndikimet e mundshme që 

lidhen me to si të papërfillshme. 

6.3.3 Vlerësimi i rëndësisë së ndikimeve 

Më poshtë vlerësohet rëndësia e ndikimeve për secilën nga temat e lartpërmendura. 

6.3.3.1 Cilësia e ajrit 

Cilësia e ajrit do të ndikohet vetëm përkohësisht, gjatë ndërtimit dhe aktiviteteve të transportit. 

Ky ndikim është negativ, i kthyeshëm, me kohëzgjatje të shkurtër, i mundshëm dhe i kufizuar në 

zonën e punës. 
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Intensiteti i ndikimit 

Ndotja e ajrit nga aktivitetet e ndërtimit do të jetë me kohëzgjatje të shkurtër (gjatë orëve të 

punës të motorëve të ndërtimit dhe transportit) dhe e kufizuar në zonën e punës. Nëse 

ndërmerren masa zbutëse, intensiteti i ndikimit në cilësinë e ajrit mund të konsiderohet me vlerë 

të ulët (E ulët: Ndikimi nuk do të destabilizojë ose modifikojë ndonjë atribut të rëndësishëm të 

receptorit mjedisor (ajrit) - (shih Tabela 4-1: Karakterizimi i ndikimeve të mundshme në aspektin 

e madhësisë) 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Meqenëse ndotja e ajrit gjatë aktiviteteve të ndërtimit është e mundshme dhe me intensitet të 

ulët, atëherë shtrirja gjeografike është e kufizuar në vendin e punës. 

Opsioni 1 (Alternativat 1 dhe 2) kërkon vendosjen e tubacionit të ujërave të zeza nga Zogaj në 

Shirokë (në gjatësi prej 5 km), përgjatë vijës së bregut të liqenit. Ndikimi do të prekin popullatën 

lokale dhe zonën turistike që shtrihet përgjatë bregut të liqenit midis këtyre vendbanimeve. 

Meqenëse nuk ka shtëpi ose infrastrukturë shërbimi (bar-restorante, hotele) midis Zogajve dhe 

Shirokës, madhësia së bashku me shqetësimin e palës së interesuar mund të vlerësohen me vlerë 

të vogël (shih Tabela 4-1: Karakterizimi i ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë) 

Ndjeshmëria e receptorit 

Zona e projektit ka vlera turistike ditore dhe të kohës së lirë që mund të vlerësohen me 

ndjeshmëri të moderuar. Nëse ndërmerren masa zbutëse dhe punimet e ndërtimit kryhen jashtë 

stinës së verës, atëherë ndjeshmëria e zonës në lidhje me cilësinë e ajrit mund të vlerësohet e 

ulët (shih Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës)  

Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Figura 4.1_Parimi i vlerësimit të përdorur 

të rëndësisë së ndikimit (burimi ERM) dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së 

ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të 

ndikimeve që mund të shkaktohen nga ndotja e ajrit. 

Tabela 6-14 Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me ndotjen e ajrit 

Ops/ alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" Pa ndikim  n / a Pa ndikim 0 

1.1 E vogël E ulët E pakët -4 

1.2 -4 

 

6.3.3.2 Zhurma dhe dridhjet 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Efektet e zhurmës dhe dridhjeve gjatë fazës së ndërtimit janë të kthyeshme, të përkohshme (me 

kohëzgjatje të shkurtër) dhe të kufizuara kryesisht në zonën e punës. Ndikimi do të ndikojë në 
popullatën lokale dhe zonën turistike të shtrirë përgjatë bregut të liqenit. Duhet të nënvizohet 

se punimet e ndërtimit do të shmangin: zonën kryesore të pjesës tokësore të MNR të Liqenit të 

Shkodrës; periudhën kur zogjtë ngrinë foletë; dhe periudhën e rritjes së gjitarëve në këtë zonë. 

Opsioni 1 (Alternativat 1 dhe 2) kërkon vendosjen e tubacionit të ujërave të zeza nga Zogajt deri 
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në Shirokë (në gjatësi prej 5 km), nëpër vijën e bregut dhe përmes gurit gëlqeror të fortë. Zhurma 

dhe dridhjet e gjeneruara kryesisht nga punimet e pastrimit do të ndikojnë në popullatën lokale 

dhe zonën turistike që shtrihet përgjatë bregut të liqenit dhe për këtë arsye mund të 
konsiderohen me madhësi të vogël (shih Tabela 4-1: Karakterizimi i ndikimeve të mundshme në 

aspektin e madhësisë) 

Ndjeshmëria e receptorit 

Zona e projektit ka vlera turistike ditore dhe të kohës së lirë që mund të vlerësohen me 

ndjeshmëri të moderuar. Zona nga Zogaj deri në kufirin midis Shqipërisë dhe Malit të Zi 

përfshihet në pjesën tokësore të zonës kryesore të MNR të Liqenit të Shkodrës. Ndjeshmëria e 

kësaj pjese të zonës së veprimit e lidhur me zhurmën dhe dridhjet lidhet kryesisht me periudhën 

e ngritjes së foleve të zogjve dhe periudhën e ngritjes së gjitarëve tokësorë në zonën e pyllëzuar 

mbi fshatin Zogaj dhe nuk ndikohet nga aktivitetet e projektit. 

Opsioni 1 (alternativat 1 dhe 2): Nëse pompat janë të vendosura në tokë të paktë dhe jashtë 

zonës kryesore të Zonës së mbrojtur, dhe punimet e ndërtimit kryhen jashtë: a-periudhës së 

stinës së verës (aktivitete të shtuara turistike); b-periudhës kur zogjtë ngrijnë foletë ; dhe c-

periudhës së rritjes së gjitarëve tokësorë, atëherë ndjeshmëria e kësaj zone në lidhje me 
zhurmën dhe dridhjet mund të vlerësohet si e ulët (shih Tabela 4-2_Shembull i shkallës së 

ndjeshmërisë së mjedisit pritës). Duhet të nënvizohet se Opsioni 1, Alternativa 1 (tubacioni i 

ujërave të zeza i vendosur përgjatë rrugës), mund të shkaktojë më pak zhurmë dhe dridhje sesa 

Alternativa 2 (tubacioni i ujërave të zeza i vendosur mbi rrugë). 

Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Figura 4.1_Parimi i vlerësimit të përdorur 

të rëndësisë së ndikimit (burimi ERM) dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së 

ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të 

ndikimeve që mund të shkaktohen nga zhurma dhe dridhjet. 

Tabela 6-15_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me zhurmën dhe dridhjet 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" Pa ndikim  n / a Pa ndikim 0 

1.1 E vogël E ulët E pakët -3 

1.2 E vogël E ulët E pakët -4 

 

6.3.3.3 Erozioni dhe sedimentimi 

Zona e projektit shtrihet kryesisht në formacione të forta gëlqerore që janë rezistente ndaj 

fenomeneve të erozionit. Pjesët e vogla të sipërfaqeve të tokës që mund të preken nga erozioni 

janë të vendosura brenda fshatrave Zogaj dhe Shirokë ose afër tyre. Sidoqoftë, tubacionet e 

ujërave të zeza brenda këtyre fshatrave do të jenë të njëjta për të gjitha alternativat dhe 

opsionet. 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Opsioni 1: Tubacioni i ujërave të zeza do të vendosen në zonën midis Shirokës dhe Zogajve, e cila 

shtrihet kryesisht mbi gurë gëlqerorë të zhveshur ose kullotave. Zona e  punës do të jetë e gjerë 
përafërsisht 10 m dhe e gjatë 5-6 km. Alternativa 1.1 kërkon një zonë më të ngushtë pune (rreth 

2 m të gjerë), sepse tubacioni do të vendoset përgjatë rrugës, dhe për këtë arsye ndikimet e 

mundshme për shkak të erozionit dhe sedimentimit janë më të vogla. 

Shqetësimi i palëve të interesuara për erozionin dhe sedimentimin ka të bëjë me bimësinë e 

përgjithshme të pjesës tokësore të MNR të Liqenit të Shkodrës. Bimësia e lartë është e vendosur 
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brenda zonës kryesore të kësaj zone, dhe ajo nuk ndikohet nga tubacioni i mundshëm i ujërave 

të zeza që do të lidhin Zogajt me Shirokën. Kështu, të dy alternativat e konsideruara të opsionit 

1 janë me shqetësim të ulët për palët e interesuara. 

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Tabela 4-1: Karakterizimi i ndikimeve të 

mundshme në aspektin e madhësisë), madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesit në lidhje me 

erozionin dhe sedimentimin mund të vlerësohen si më poshtë: 

• Opsioni 0: Nuk ka punë pastrimi. Nuk ka erozion as sedimentim. 

• Opsioni 1 (Alternativat 1 dhe 2): Erozioni i vogël dhe sedimentim i tokës së pastruar për 

vendosjen e tubacionit nga Zogajt në Shirokë. Madhësia e vogël për alternativën 1.1 dhe 

e vogël në të moderuar për alternativën 1.2. 

Ndjeshmëria e receptorit 

Zona e shtrirjes së veprimit është e vendosur që nga Zogajt deri në kufirin midis Shqipërisë dhe 

Malit të Zi përfshihet në pjesën tokësore të zonës kryesore të MNR të Liqenit të Shkodrës. 

Ndjeshmëria e kësaj pjese të zonës së veprimit është e lidhur me erozionin dhe sedimentimin 

brenda zonës së pyllëzuar që nuk pritet të ndikohet nga punimet tokësore. 

Pjesa e tokës që mund të preket nga punimet e pastrimit shtrihet midis Zogajve dhe Shirokës. 

Shtrihet përgjatë rrugës ekzistuese ose kalon nëpër kullota dhe/ose shkëmbinj të zhveshur 

paralel me këtë rrugë. 

Nëse punimet e ndërtimit kryhen jashtë periudhës së shirave, ndjeshmëria e kësaj zone në lidhje 

me erozionin dhe sedimentimin mund të vlerësohet si e ulët  (shih Tabela 4-2_Shembull i shkallës 

së ndjeshmërisë së mjedisit pritës) 

Rëndësia e ndikimeve  

Tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të ndikimeve që mund të shkaktohen nga erozioni dhe 

sedimentimi. 

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Figura 4.1_Parimi i vlerësimit të përdorur 

të rëndësisë së ndikimit (burimi ERM) dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së 

ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të 

ndikimeve që mund të shkaktohen nga erozioni dhe sedimentimi. 

Tabela 6-16_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me erozionin dhe sedimentimin 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e ndikimit Rezultati 

"Zero" Pa ndikim  n / a Pa ndikim 0 

1.1 E vogël  E ulët E pakët  -4 

1.2 E vogël në të moderuar E ulët Të vogla në të moderuara -5 

6.3.3.4 Ujërat sipërfaqësore 

Ujërat sipërfaqësorë brenda zonës së projektit përfaqësohen nga Liqeni i Shkodrës, i cili ka një 

lidhje të mirë hidraulike me masivin gëlqeror të malit Tarabosh, në rrëzë të të cilit ndodhet zona 
e projektit. Për shkak të kësaj lidhjeje, ujërat e zeza që depërtojnë poshtë në gur gëlqeror e 

ndotin ujin e liqenit. Ujërat e ndotura të liqenit mund të përhapen nga Zogajt në lumin Buna dhe 

për këtë arsye prekin popullatën lokale dhe zonën turistike Shirokë-Zogaj. Duhet nënvizuar se 

MNR e Liqenit të Shkodrës e gëzon statusin e mbrojtjes të kategorisë së 4-të (sipas statusit të 

mbrojtjes së IUCN), ndërsa bregu i liqenit në Zogaj (zona kryesore) e ka statusin e 2-të të 

mbrojtjes. 
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Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Bazuar në sa më sipër dhe metodologjinë e miratuar të vlerësimit (shih Tabela 4-1: Karakterizimi 

i ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë), madhësia dhe shqetësimi i palëve të 

interesit në lidhje me ujërat sipërfaqësorë mund të vlerësohen si më poshtë: 

• Opsioni 0: Ujërat e liqenit do të vazhdojnë të ndoten. Bazuar në shtrirjen e pjesës 

perëndimore të bregut të liqenit dhe statusin e mbrojtjes së Liqenit të Shkodrës dhe të 

biodiversitetit të tij ujor (shih seksionin 5.10 aboveë), madhësia dhe shqetësimi i palëve 

të interesuara mund të vlerësohen si me vlerë të moderuar. 

• Opsioni 1 (Alternativat 1 dhe 2): Ndërtimi i sistemit të ujërave të zeza do të përmirësojë 

cilësinë ekzistuese të ujërave të Liqenit të Shkodrës duke eliminuar burimin e ndotjes së 
ujit. Punimet e ndërtimit për tubacionin e ujërave të zeza janë të përkohshme dhe nuk 

ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e ujit të liqenit. Bazuar në shtrirjen e tubacionit të ujërave 

të zeza (me gjatësi prej përafërsisht 6 km), statusi i mbrojtjes së këtij Liqeni dhe 

biodiversitetit të tij ujor (shih seksionin 5.10 aboveë), madhësia dhe shqetësimi i palëve 

të interesuara mund të vlerësohen si me vlerë të moderuar. 

Ndjeshmëria e receptorit 

Bregu i liqenit në zonën Zogaj-Shirokë është një zonë turistike. Në verë, uji i liqenit përdoret për 

notim, dhe për këtë arsye si ujë për larje. Përveç cilësisë së ujit të liqenit në zonën kryesore ujore 

të MNR, uji është i rëndësishëm për biodiversitetin (shih seksionin 5.10 aboveë). Ndërsa guri 

gëlqeror është i plasaritur dhe i karstifikuar, ujërat nëntokësore lehtësisht mund të ndoten nga 

ujërat e zeza dhe për këtë arsye edhe uji i liqenit mund të ndotet shumë lehtë. 

Bazuar në vlerësimin e miratuar të ndjeshmërisë së temave mjedisore dhe sociale (shih Tabela 

4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës), ndjeshmëria e ujërave sipërfaqësorë 

mund të konsiderohet si më poshtë: 

• Opsioni zero: Ndjeshmëria e lartë për shkak të ndotjes së ujit të Liqenit të Shkodrës. Kjo 

ndotje mund të konsiderohet e mundshme dhe me kohëzgjatje të gjatë; 

• Opsionet 1: Projekti do të eliminojë burimin e ndotjes së ujit sipërfaqësor. Ndotja e ujit 
mund të ndodhë vetëm në rast se sistemi i ujërave të zeza dëmtohet përkohësisht. 

Pavarësisht nga intensiteti i lartë i ndikimit (ndotja e MNR e ujërave të Liqenit Shkodër, 

përfshirë zonën kryesore në bregun e Zogajve), probabiliteti i ndodhjes në lidhje me 

dëmtimin e sistemit të ujërave të zeza është praktikisht i pavlefshëm, dhe për këtë arsye 

ndjeshmëria mund të konsiderohet si e papërfillshme. 

 

Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Tabela 4-3_Rëndësia e ndikimit dhe 

madhësia dhe ndjeshmëria e receptorëve, dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së 

ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të 

ndikimeve tek ujërat sipërfaqësorë. 

 

Tabela 6-17_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit tek ujërat sipërfaqësorë 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit       

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" E moderuar  E lartë E moderuar në të lartë 
-8 
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1.1 E moderuar  E papërfillshme E papërfillshme për të pakët 
-2 

1.2 E moderuar E papërfillshme E papërfillshme për të pakët 
-2 

6.3.3.5 Ujërat nëntokësore 

Për shkak të përshkueshmërisë së lartë të formimit të gurit gëlqeror që del në të gjithë zonën e 

synuar, ujërat nëntokësore ndoten nga ujërat sipërfaqësore  dhe ujërat e zeza që depërtojnë 

poshtë në gëlqerorët e plasaritur dhe të karstifikuar. Brenda zonës së projektit, ka disa puse uji, 

përfshirë pusin hidro-gjeologjik në Zogaj, që përdoren për ujë të pijshëm. Romët/Egjiptianët në 

vendbanimin Liria furnizohen me ujë të pijshëm nga pusi. Këto puse janë të ndotura nga burimet 

antropogjene. 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Bazuar në sa më sipër dhe metodologjinë e miratuar të vlerësimit (shih Tabela 4-1: Karakterizimi 

i ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë), madhësia dhe shqetësimi i palëve të 

interesit në lidhje me ujërat nëntokësore mund të vlerësohen si më poshtë: 

• Opsioni 0: Ujërat nëntokësorë do të vazhdojnë të ndoten. Bazuar në përshkueshmërinë 
e formacioneve gëlqerore dhe rëndësinë e puseve të ujit brenda zonës së synuar, 

veçanërisht në Liri dhe Zogaj, madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesit mund të 

vlerësohet si i moderuar. 

• Opsioni 1 (Alternativat 1 dhe 2): Ndërtimi i sistemit të ujërave të zeza do të përmirësojë 

cilësinë e ujërave nëntokësore duke eliminuar burimin ekzistues të ndotjes. Bazuar në 

përmasat e tubacionit të ujërave të zeza (me gjatësi prej përafërsisht 5 km) dhe 

rëndësinë e ujërave nëntokësore për qëllime të pijes dhe lidhjen e tyre hidraulike me 

liqenin, madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesit mund të vlerësohen si të 

moderuara. 

Punimet e ndërtimit të tubacionit të ujërave të zeza janë të përkohshme dhe nuk 

ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e ujërave nëntokësore. 

Ndjeshmëria e receptorit 

Ndotja e ujërave nëntokësore dhe për këtë arsye edhe e puseve të ujit ndikojnë në shëndetin e 

konsumatorëve të ujit. Ndërsa gurët gëlqerorë janë të plasaritur dhe të karstifikuar, ujërat 

nëntokësore mund të ndoten lehtësisht nga ujërat e zeza. Bazuar në metodologjinë e vlerësimit 

të miratuar mbi ndjeshmërinë e temave mjedisore dhe sociale (shih Tabela 4-2_Shembull i 

shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës), ndjeshmëria e ujërave nëntokësore mund të 

vlerësohet si më poshtë: 

Ndjeshmëria e ujërave sipërfaqësorë mund të konsiderohet si më poshtë: 

• Opsioni zero: Ndjeshmëri e lartë për shkak të ndotjes së ujërave nëntokësore nga ujërat 

e zeza. Kjo ndotje është e përhershme dhe e mundshme; 

• Opsioni 1: Projekti do të eliminojë burimin e ndotjes së ujërave nëntokësore. Kjo ndotje 

mund të ndodhë vetëm nëse sistemi i ujërave të zeza dëmtohet përkohësisht. 

Pavarësisht nga intensiteti i lartë i ndikimit (ndotja e ujërave nëntokësore që përdoren 

për të pirë, dhe përveç që mund të ndotin ujërat e Liqenit të Shkodrës), probabiliteti i 

ndodhjes në lidhje me dëmtimin e sistemit të ujërave të zeza është praktikisht i 

pavlefshëm, dhe për këtë arsye ndjeshmëria mund të konsiderohet si e papërfillshme. 

Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Tabela 4-3_Rëndësia e ndikimit dhe 

madhësia dhe ndjeshmëria e receptorëve, dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së 
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ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të 

ndikimeve në ujërat nëntokësore. 

Tabela 6-18_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit në lidhje me ujërat nëntokësore 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit       

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" E moderuar  E lartë E moderuar në të 

lartë 
-8 

1.1 E moderuar  E papërfillshme E papërfillshme për 

të pakët 
-2 

1.2 E moderuar E papërfillshme E papërfillshme për 

të pakët 
-2 

6.3.3.6 Biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura 

Në përgjithësi, ndikimet e mundshme në biodiversitetin dhe zonat e mbrojtura trajtohen veçmas. 

Meqenëse zona e projektit shtrihet tërësisht brenda zonës së mbrojtur të MNR të Liqenit të 

Shkodrës, edhe ndikimet e mundshme në biodiversitetin edhe ndikimet në zonat e mbrojtura 

trajtohen së bashku. 

Shqetësimet e palëve të interesuara për receptorët e lidhur me MNR të Liqenit të Shkodrës janë 

zyrtarisht në përputhje me zonimin e brendshëm të kësaj zone të mbrojtur101. Zonimi i 

brendshëm i zonës së mbrojtur dhe aktivitetet e lejuara dhe të ndaluara brenda kufijve të saj 

janë dhënë në Figura 6.2 aboveë. Ndërtimi i sistemit të ujërave të zeza brenda zonës së Projektit 

mund të konsiderohet më pak i dëmshëm për mjedisin sesa aktivitetet e tjera siç janë "rindërtimi 

i rrugëve/ndërtesave ekzistuese", të cilat lejohen me Planin e menaxhimit të kësaj zone të 

mbrojtur. Për më tepër, NAPA ka ra dakord mbi Projektin dhe është mendimi se Projekti do të 

përmirësojë situatën mjedisore brenda kësaj këtij PA102. 

Biodiversiteti ujor në zonën kryesore të MNR të Liqenit të Shkodrës mund të ndikohet negativisht 
nga mikroelementët që arrijnë në liqen përmes ujërave nëntokësore. Këto të fundit ndoten nga 

ujërat e zeza që depërtojnë poshtë në gur gëlqeror. 

Biodiversiteti tokësor do të ndikohet nga punimet tokësore për vendosjen e tubacionit që nga 

Zogajt deri në Shirokë (Opsioni 1). 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Bazuar në sa më sipër dhe në metodologjinë e miratuar të vlerësimit (shih Tabela 4-1: 

Karakterizimi i ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë), madhësia dhe shqetësimi i 

palëve të interesuara në lidhje me biodiversitetin dhe zonat e mbrojtura mund të vlerësohen si 

më poshtë: 

• Opsioni zero – Biodiversiteti ujor: Vlera e vogël, për shkak të ndotjes së habitateve ujore 

nga ujërat e zeza, veçanërisht në bregun liqenit në të Zogaj (zona kryesore). 

• Opsioni biodiversiteti zero-tokësor: Biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura nuk preken;  

• Opsioni 1, alternativa 1.1 konsiderohet me vlerë të ulët sepse përfshin vetëm një brez të 

ngushtë toke përgjatë rrugës ekzistuese; 

• Opsioni 1, alternativa 1.2 konsiderohet me vlerë të moderuar sepse kërkon një brez pune 

gjerësie prej 10 m në të gjithë zonën e mbrojtur, që nga Zogajt deri në Shirokë (me 

                                                           

101Plani i menaxhimit për Parkun natyror të Liqenit të Shkodrës. Agjencia kombëtare e zonave të mbrojtura 

102Takim me NAPA - shih SEP 
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distancë prej përafërsisht 6 km). 

Ndjeshmëria e receptorit 

Bazuar në gjetjet e informacioneve bazë mbi biodiversitetin dhe zonat e mbrojtura (shih 
seksionin Error! Reference source not found.ë), rezulton se pjesa më e ndjeshme e zonës së 

synuar është mjedisi ujor në bregun e liqenit në Zogaj. Biodiversiteti tokësor brenda zonës së 

punës është më pak i ndjeshëm sepse tubacioni i ujërave të zeza do të kalojë kryesisht nëpër 

kullota dhe gurë gëlqerorë të zhveshur. 

Bazuar në metodologjinë e miratuar në vlerësimin e ndjeshmërisë së temave mjedisore dhe 

sociale (shih Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës), ndjeshmëria e 

biodiversitetit dhe zonave të mbrojtura mund të konsiderohet si më poshtë: 

• Opsioni biodiversiteti zero-ujor: Intensiteti i lartë i ndikimit për shkak të ndotjes së 
habitateve ujore nga ujërat e zeza. Meqenëse kjo ndotje është e mundshme dhe e 

përhershme, ndjeshmëria e habitatit ujor konsiderohet me vlerë të lartë; 

• Opsioni biodiversiteti zero-tokësor: Nuk ka ndikim sepse biodiversiteti tokësor faktikisht 

nuk preket. 

• Opsioni 1-Biodiversiteti ujor: Projekti do të eliminojë burimin e ndikimit në habitatin e 

biodiversitetit ujor. Ndotja e këtij habitati mund të ndodhë vetëm në rast se sistemi i 

ujërave të zeza dëmtohet përkohësisht. Pavarësisht nga intensiteti i lartë i ndikimit 

(ndotja e habitatit ujor me statusin e mbrojtjes kombëtare), probabiliteti i ndodhjes në 
lidhje me dëmtimin e biodiversitetit dhe zonave të mbrojtura është zero, dhe për këtë 

arsye ndjeshmëria mund të konsiderohet e papërfillshme. 

• Opsioni 1-biodiversiteti tokësor: Biodiversiteti tokësor, i cili përfaqësohet kryesisht nga 

kullotat e vendosura mbi gurë gëlqerorë të zhveshur, do të ndikohet nga punimet 

tokësore për vendosjen e tubacionit. Tubacioni që lidh Zogajt me Shirokën do të 

vendoset jashtë zonës kryesore të MNR të Liqenit të Shkodrës. Madje, mendohet se 

biodiversiteti do të rehabilitohet pas fazës së ndërtimit, bazuar në listën e aktiviteteve 

që janë të ndaluara ose të lejuara (shih Figura 6.2 aboveë), Alternativa 1.1 mund të 
klasifikohet si një aktivitet i lejuar, ndërsa Alternativa 1.2 si një aktivitet që as nuk është 

i lejuar dhe as i ndaluar. Si pasojë, ndjeshmëria e receptorit mund të konsiderohet si me 

vlerë të ulët (Alternativa 1.1 - tubacioni ndjek rrugën Shirokë-Zogaj) - ose vlerë e ulët deri 

e moderuar (Alternativa 1.2 - tubacioni kalon kryesisht nëpër kullota). 

 

Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Tabela 4-3_Rëndësia e ndikimit dhe 

madhësia dhe ndjeshmëria e receptorëve, dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së 

ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), tabelat më poshtë japin rëndësinë e pritur të 

ndikimeve në biodiversitetin ujor dhe tokësor. 

 

 

Tabela 6-19_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me biodiversitetin ujor 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit       

Rëndësia e ndikimit Rezultati 

"Zero" E vogël E lartë E moderuar  
-6 
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1.1 E vogël E papërfillshme E papërfillshme  
-1 

1.2 E moderuar E papërfillshme E papërfillshme në të pakët 
-2 

 

Ndërsa rëndësia e pritur e ndikimit në biodiversitetin tokësor është dhënë në tabelën më 

poshtë. 

Tabela6-20_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me biodiversitetin tokësor 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit       

Rëndësia e ndikimit Rezultati 

"Zero" 
E vogël 

Nuk preken Pa ndikim 0 

1.1 
E vogël 

E ulët E pakët -4 

1.2 
E moderuar 

E ulët në të moderuar E vogël në të moderuar -5 

 

Të dy tabelat e mësipërme tregojnë se ndikimet e mundshme në biodiversitetin ujor janë të 

ndryshme nga ndikimet në biodiversitetin tokësor. Për të mos i ndarë këta receptorë, ata 

trajtohen së bashku duke zgjedhur ndjeshmërinë më të rreptë, si më poshtë: 

Tabela 6-21_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me biodiversitetin ujor dhe tokësor 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit       

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" 
E vogël 

E lartë E moderuar -6 

1.1 
E vogël 

E ulët E pakët -4 

1.2 
E moderuar 

E ulët në të 

moderuar 

E vogël në të 

moderuar 

-5 

 

6.3.3.7 Ndryshimet klimatike 

Tubacioni i planifikuar i ujërave të zeza  (Alternativa 1) do të kalojë nëpër kullotat dhe 

shkëmbinjtë e zhveshur në rrugën ekzistuese. Nga Zogajt në Shirokë (Opsioni 1) tubacioni do të 

vendoset dhe do të mbulohet me tokë. 

Shqetësimi i palëve të interesuara ka të bëjë me pastrimin e bimësisë që ndikon në GHG të 

lëshuar në atmosferë. Sidoqoftë, bimësia e lartë është e vendosur brenda zonës kryesore të 
zonës së mbrojtur dhe ajo nuk do të preket nga ndërtimi i tubacionit të ujërave të zeza. Kështu, 

as alternativat as opsionet e konsideruara nuk janë shqetësuese për palët e interesuara. 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Bazuar në sa më sipër dhe metodologjinë e miratuar të vlerësimit (shih Tabela 4-1: Karakterizimi 
i ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë), madhësia dhe shqetësimi i palëve të 

interesuara në lidhje me ndryshimet klimatike mund të vlerësohen si më poshtë: 

• Opsioni zero – pa ndikim (pa pastrim të bimësisë). 

• Opsioni 1, alternativa 1 konsiderohet me vlerë të ulët sepse përfshin vetëm një brez të 

ngushtë toke përgjatë rrugës ekzistuese. Madhësia dhe shqetësimi i palëve të 
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interesuara për çdo pastrim eventual të bimësisë vlerësohet si i vogël. 

• Opsioni 1, alternativa 2 konsiderohet me vlerë të moderuar sepse kërkon një brez pune 
gjerësie 10 m në të gjithë zonën e mbrojtur, që nga Zogajt deri në Shirokë (me distancë 

prej përafërsisht 6 km). Meqenëse është një zonë e mbrojtur, madhësia dhe shqetësimi 

i palëve të interesuara për çdo pastrim eventual të bimësisë vlerësohet i moderuar. 

Ndjeshmëria e receptorit 

Bazuar në gjetjet e informacionit bazë mbi bimësinë tokësore (shih seksionin Error! Reference 
source not found.ë), rezulton se pjesa më e ndjeshme e zonës së synuar është pylli në Zogaj. 

Bimësia tokësore brenda zonës së punës përbëhet kryesisht nga kullotat dhe gëlqerorë të 

zhveshur. 

Bazuar në metodologjinë e miratuar në vlerësimin e ndjeshmërisë së temave mjedisore dhe 

sociale (shih Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës), ndjeshmëria e 

mjedisit në lidhje me ndryshimet klimatike mund të konsiderohet si më poshtë: 

• Opsioni zero – pa ndikim (pa pastrim të bimësisë).  

• Opsioni 1 (Alternativat 1 dhe 2): Tubacioni i planifikuar i ujërave të zeza do të kalojë 

nëpër kullotat dhe shkëmbinjtë e zhveshur deri në rrugën ekzistuese. Tubacioni do të 

vendoset dhe do të mbulohet me tokë që do ta lehtësojë rritjen e bimësisë së ulët pas 

përfundimit të punimeve. Kjo do të thotë që Alternativa 1 nuk do të ketë ndonjë ndikim 

negativ në kapjen e CO2, dhe për këtë arsye ndjeshmëria e kësaj teme mjedisore mund 

të konsiderohet si e ulët. 

Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Tabela 4-3_Rëndësia e ndikimit dhe 

madhësia dhe ndjeshmëria e receptorëve, dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së 

ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), tabelat më poshtë japin rëndësinë e pritur të 

ndikimeve në ndryshimet klimatike. 

Tabela 6-22_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit në ndryshimet klimatike 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit       

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" E moderuar n / a Pa ndikim 0 

1.1 E vogël E ulët E pakët -4 

1.2 E moderuar E ulët Të pakta në të 

moderuara 

-5 

 

6.3.3.8 Peizazhi 

Tubacioni i planifikuar i ujërave të zeza do të kalojë nëpër kullota dhe shkëmbinj të zhveshur në 

rrugën ekzistuese, jashtë zonës kryesore të PA, por akoma brenda Zonës së mbrojtur. Tubacioni 

do të vendoset dhe do të mbulohet me tokë. Bimësia mund të dëmtohet brenda brezit të punës 

dhe të hiqet së bashku me hendekun që do të gërmohet për vendosjen e tubacionit. Menjëherë 

kur të vendoset tubacioni, bimësia do të rehabilitohet dhe për këtë arsye peizazhi gjithashtu do 

të rehabilitohet. 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Bazuar në sa më sipër dhe metodologjinë e miratuar të vlerësimit (shih Tabela 4-1: Karakterizimi 
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i ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë), madhësia dhe shqetësimi i palëve të 

interesuara në lidhje me peizazhin mund të vlerësohen si më poshtë: 

• Opsioni zero: Pa ndikim; 

• Opsioni 1, alternativa 1: Hendeku për vendosjen e tubacionit do të gërmohet në rrugën 

ekzistuese Zogaj-Shirokë, e cila është gjatësie përafërsisht 6 km. Asnjë blerje e tokës nuk 

është e nevojshme pasi toka është pronë e Bashkisë. Ndikimi do të jetë i pashmangshëm 

dhe i pakthyeshëm. Shqetësimi i palëve të interesuara ka të bëjë me pjesën e 

përgjithshme të tokës të MNR të Liqenit të Shkodrës. Bimësia e lartë është e vendosur 

brenda zonës kryesore të kësaj zone, e cila nuk preket nga tubacioni potencial i ujërave 

të zeza që do të lidhin Zogajt me Shirokën. Kështu, opsioni 1, alternativa 1, nuk është 
shqetësuese për palët e interesuara dhe për këtë arsye madhësia dhe shqetësimi i palëve 

të interesit mund të vlerësohen si të vogla. 

• Opsioni 1, alternativa 2: Hendeku për vendosjen e tubacionit do të gërmohet mbi rrugën 

ekzistuese Zogaj-Shirokë, e cila është përafërsisht 6 km e gjatë. Asnjë blerje e tokës nuk 

është e nevojshme pasi toka është pronë e Bashkisë. Ndikimi do të jetë i pashmangshëm 

dhe i pakthyeshëm. Shqetësimi i palëve të interesuara ka të bëjë me pjesën e 

përgjithshme të tokës të MNR të Liqenit të Shkodrës. Bimësia e lartë është e vendosur 

brenda zonës kryesore të kësaj zone, e cila nuk preket nga tubacioni potencial i ujërave 

të zeza që lidhin Zogajt me Shirokën. Meqenëse gjithë bregu i liqenit është një zonë 
turistike, heqja e bimësisë do të jetë një shqetësim për palët e interesuara (vendasit, 

turistët, Bashkinë e Shkodrës, institucionet mjedisore). Si pasojë, madhësia dhe 

shqetësimet e palëve të interesit mund të vlerësohen si të vogla deri të moderuara. 

Ndjeshmëria e receptorit 

Bazuar në metodologjinë e miratuar në vlerësimin e ndjeshmërisë së temave mjedisore dhe 

sociale (shih Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës), ndjeshmëria në 

lidhje me peizazhin mund të konsiderohet si më poshtë: 

• Opsioni zero: Pa ndikim; 

• Opsioni 1, Alternativa 1: Tubacioni do të vendoset dhe do të mbulohet me tokë përgjatë 

rrugës ekzistuese. Bimësia e hequr do të rehabilitohet. Si pasojë, ndjeshmëria mund të 

vlerësohet si e papërfillshme. 

• Opsioni 1, Alternativa 2: Tubacioni do të vendoset dhe do të mbulohet me tokë, gjë që 

do të lehtësojë rritjen e bimësisë së ulët pas përfundimit të punimeve të ndërtimit. Në 

vendet ku ka bimësi të lartë, peizazhi do të ndryshojë, sepse, mbi hendek, nuk lejohet të 

mbillen speciet rrënjët e të cilave shkojnë më thellë se maja e tubit. Kjo do të thotë që 

bimësia e lartë dhe e mesme do të zëvendësohet me atë të ulët, dhe për këtë arsye 

peizazhi do të ndikohet negativisht. Ndjeshmëria e peizazhit mund të konsiderohet e 

papërfillshme në një vlerë të ulët, pasi bimësia është kryesisht e ulët (kullota dhe 

shkëmbinj të zhveshur). 

 

Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Figura 4.1_Parimi i vlerësimit të përdorur 

të rëndësisë së ndikimit (burimi ERM); Tabela 4-3_Rëndësia e ndikimit dhe madhësia dhe 

ndjeshmëria e receptorëve;  dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së ndikimeve në 

lidhje me receptorët mjedisorë), tabelat më poshtë japin rëndësinë e pritur të ndikimeve në 

peizazh. 
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Tabela 6-23_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me peizazhin 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" Pa ndikim  n / a Pa ndikim 0 

1.1 E vogël E papërfillshme  E papërfillshme -1 

1.2 E vogël në të moderuar E papërfillshme në 

të ulët 

E pakët -4 

6.3.3.9 Çështjet socio-ekonomike 

Kjo pjesë merret me krahasimin e alternativave të konsideruara nga pikëpamja socio-ekonomike. 
Duhet të nënvizohet se grupet vulnerabile nuk shqetësohen nga krahasimi i alternativave sepse 

ato jetojnë në vendbanimin Liria, që do të lidhet me WWTP ekzistues në Shirokë. 

Cilësia e jetës së popullatës lokale do të përmirësohet nga ndërtimi i sistemit të ujërave të zeza. 

Kjo cilësi nuk varet nga alternativat e projektit. 

Projekti do të avancojë për sa i përket sasisë dhe cilësisë së faktorëve ekonomikë brenda zonës 

së projektit. Ndërtimi i sistemit të ujërave të zeza do të avancojë cilësinë e bar-restoranteve dhe 

për këtë arsye do të tërheqë më shumë turistë, duke rritur kështu punësimin dhe të ardhurat e 

popullatës lokale dhe të bizneseve. 

 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Bazuar në sa më sipër dhe metodologjinë e miratuar të vlerësimit (shih Tabela 4-1: Karakterizimi 

i ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë), madhësia dhe shqetësimi i palëve të 

interesuara në lidhje me çështjet socio-ekonomike mund të vlerësohen si më poshtë: 

• Opsioni zero: Mungesa e një sistemi të ujërave të zeza do të vazhdojë të pengojë 

avancimin e aspekteve socio-ekonomike të zonës së prekur. Madhësia dhe shqetësimet 

e palëve të interesuara mund të vlerësohen si negative dhe me vlerë të moderuar. 

• Opsioni 1 (alternativat 1 dhe 2): Shtrirja e zonës përfshin fshatrat Zogaj, Shirokë dhe 

vendbanimin Liria. Ndikimet do të jenë pozitive dhe do të zgjasin në terma afatgjatë. 

Madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesuara në lidhje me çështjet socio-ekonomike 

mund të konsiderohen si të moderuara. 

Punimet e ndërtimit për tubacionin e ujërave të zeza janë të përkohshme. Sidoqoftë, gjatë fazës 

së ndërtimit, popullsia lokale mund të angazhohet si fuqi pune. 

Ndjeshmëria e receptorit 

Bazuar në metodologjinë e miratuar në vlerësimin e ndjeshmërisë së temave mjedisore dhe 

sociale (shih Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës), ndjeshmëria e 

çështjeve socio-ekonomike mund të konsiderohet si më poshtë: 

• Opsioni zero: Ndjeshmëri e lartë (negative) për shkak të mungesës së sistemit të ujërave 

të zeza; 

• Opsioni 1 (alternativat 1 dhe 2): Të dy alternativat janë të ngjashme në lidhje me ndikimin 

e ndërtimit të sistemit të ujërave të zeza me çështjet socio-ekonomike, të cilat do të 

avancohen në të dy rastet dhe për këtë arsye ndjeshmëria mund të konsiderohet si 

pozitive dhe me vlerë të moderuar. 
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Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të 

rëndësisë së ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), tabelat më poshtë japin rëndësinë e 

pritur të ndikimeve në çështjet socio-ekonomike. 

Tabela6-24_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me çështjet socio-ekonomike 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet 
e palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e ndikimit Rezultati 

"Zero" E moderuar  E moderuar – negative E moderuar – negative -6 

1.1 E moderuar  E moderuar – pozitive E moderuar – pozitive +6 

1.2 E moderuar E moderuar – pozitive E moderuar – pozitive +6 

 
6.3.3.10 Shëndeti i njeriut 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Brenda zonës së projektit përdoren disa puse uji për ujë të pijshëm. Këto puse janë të ndotura 

nga burime antropogjene, përfshirë ujërat e zeza që depërtojnë në tokë. Nga ana tjetër, 

konsumimi i ujit të ndotur të nxjerrë nga puset ndikon në shëndetin e popullatës lokale dhe 

turistëve të përditshëm. Madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesuara në lidhje me ujërat 

nëntokësore mund të konsiderohet me vlerë të moderuar (shih Tabela 4-1: Karakterizimi i 

ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë). 

Punimet në ndërtimin e tubacionit të ujërave të zeza janë të përkohshme dhe nuk ndikojnë 

ndjeshëm në cilësinë e ujërave nëntokësore të përdorura për qëllime të pirjes. 

Kështu, madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesit mund të vlerësohen si më poshtë: 

• Opsioni zero: Vlera e moderuar (negative); 

• Opsioni 1 (alternativat 1 dhe 2): Vlera mesatare (pozitive). 

Ndjeshmëria e receptorit 

Bazuar në metodologjinë e miratuar në vlerësimin e ndjeshmërisë së temave mjedisore dhe 

sociale (shih Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës), ndjeshmëria e 

çështjeve shëndetësore mund të konsiderohet si më poshtë: 

• Opsioni zero: Ndjeshmëria mesatare deri e lartë për shkak të ndotjes së ujërave 
nëntokësore nga ujërat e zeza. Analizat e ujit tregojnë se popullsia lokale përdor puse 

me ujë të ndotur. Kjo ndotje është e mundshme; 

• Opsioni 1 (alternativat 1 dhe 2): Projekti do të eliminojë burimin e ndotjes së ujërave 

nëntokësore dhe për këtë arsye do të ndikojë pozitivisht në shëndetin e popullatës 

lokale. Ndotja e ujërave nëntokësore mund të ndodhë vetëm në rast se sistemi i ujërave 

të zeza përkohësisht dëmtohet. Pavarësisht nga intensiteti i lartë i ndikimit (ndotja e 

ujërave nëntokësorë që përdoren për pirje), probabiliteti i ndodhjes në lidhje me 

dëmtimin e sistemit të ujërave të zeza është jashtëzakonisht i ulët, dhe për këtë arsye 

ndjeshmëria mund të konsiderohet si e papërfillshme. 

Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Figura 4.1_Parimi i vlerësimit të përdorur 
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të rëndësisë së ndikimit (burimi ERM), Tabela 4-3_Rëndësia e ndikimit dhe madhësia dhe 

ndjeshmëria e receptorëve,  dheTabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së ndikimeve në 

lidhje me receptorët mjedisorë), tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të ndikimeve të lidhura 

me shëndetin e popullatës lokale. 

Tabela6-25_Vlerësimi i rëndësisë së ndikimit të lidhur me shëndetin e popullatës 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet 
e palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e ndikimit Rezultati 

"Zero" E moderuar  E moderuar në të lartë E moderuar në të lartë -8 

1.1 E moderuar  E papërfillshme E papërfillshme në të pakët -2 

1.2 E moderuar E papërfillshme E papërfillshme në të pakët -2 

6.3.3.11 Pajtueshmëria me planet/projektet e tjera 

Projekti i propozuar është në përputhje me planet/projektet e tjera brenda së njëjtës zonë (shih 

seksionin5.16: Pajtueshmëria me plane/programet/projektet e tjera). Projekti i vetëm i 

planifikuar që mund të shkaktojë efekte të përkohshme negative kumulative me Projektin e 

propozuar është zgjerimi dhe rehabilitimi i rrugës Shirokë-Zogaj deri në kufirin e Shqipërisë me 

Malin e Zi. 

Vlerësohet se këto të dy projekte mund të kenë efekte negative dhe pozitive mbi njëri-tjetrin. 

Përmirësimi i rrugës para ndërtimit të sistemit të ujërave të zeza mund të kërkojë punë shtesë 

dhe kosto financiare nëse zgjidhet Alternativa 1 e Opsionit 1. Zgjidhja më e mirë është që punimet 

në tubacionin e ujërave të zeza që lidhin Zogajt me Shirokën (Opsioni 1, Alternativa1) të marrin 

në konsideratë ndërhyrjet e parashikuara të infrastrukturës rrugore. 

Madhësia dhe shqetësimet e palëve të interesuara 

Opsioni 1 përfshin zonën nga Zogajt deri në Shirokë (gjatësie 6 km). 

Palët e interesuara të shqetësuara për efektet kumulative të rehabilitimit të kësaj rruge janë 

popullsia lokale, Bashkia e Shkodrës, ADF, institucionet mjedisore, etj. Shqetësimi i palëve të 

interesuara ka të bëjë me shmangien e efekteve kumulative negative midis zbatimit të Opsioneve 

1 dhe përmirësimit të rrugës. 

Bazuar në sa më sipër dhe metodologjinë e miratuar të vlerësimit (shih Tabela 4-1: Karakterizimi 

i ndikimeve të mundshme në aspektin e madhësisë), madhësia dhe shqetësimi i palëve të 

interesit në lidhje me efektet kumulative me ndonjë plan/program tjetër mund të vlerësohen si 

më poshtë: 

• Opsioni 0: Nuk ka ndikim në planet/projektet e tjera 

• Opsioni 1, alternativa 1: Tubacioni i ujërave të zeza do të kalojë përgjatë rrugës dhe për 

këtë arsye madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesuara mund të vlerësohen si të 

moderuara. 

• Opsioni 1, alternativa 2: Tubacioni i ujërave të zeza do të shmangë kalimin e rrugës, dhe 

për këtë arsye madhësia dhe shqetësimi i palëve të interesuara mund të vlerësohen si të 

papërfillshme. 

Ndjeshmëria e receptorit 

Bazuar në metodologjinë e miratuar në vlerësimin e ndjeshmërisë së temave mjedisore dhe 

sociale (shih Tabela 4-2_Shembull i shkallës së ndjeshmërisë së mjedisit pritës), ndjeshmëria ndaj 

planeve/programit të tjetër mund të konsiderohet si më poshtë: 
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• Opsioni 0: Nuk ka ndikim në planet/projektet e tjera 

• Opsioni 1, alternativa 1: Tubacioni i ujërave të zeza do të kalojë përgjatë rrugës dhe për 

këtë arsye ndjeshmëria mund të vlerësohet si me vlerë të moderuar. Mjedisi pritës ka 

një farë tolerance ndaj ndryshimit të propozuar që i nënshtrohet modelimit dhe zbutjes. 

• Opsioni 1, alternativa 2: Tubacioni i ujërave të zeza do të shmangë kalimin e rrugës, dhe 

për këtë arsye ndjeshmëria mund të vlerësohet si e papërfillshme. 

Rëndësia e ndikimeve  

Bazuar në metodologjinë e vlerësimit të miratuar (shih Figura 4.1_Parimi i vlerësimit të përdorur 

të rëndësisë së ndikimit (burimi ERM),  Tabela 4-3_Rëndësia e ndikimit dhe madhësia dhe 

ndjeshmëria e receptorëve;  dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së ndikimeve në 

lidhje me receptorët mjedisorë), tabela më poshtë jep rëndësinë e pritur të ndikimeve 

kumulative. 

Tabela 6-26_Rëndësia e ndikimit kumulativ të lidhur me përmirësimin e rrugës Shirokë-Zogaj - periudhë e ndryshme e 

ndërtimit për secilin projekt 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" Pa ndikim n / a Pa ndikim 0 

1.1 E moderuar E moderuar E moderuar -6 

1.2 E papërfillshme E papërfillshme E papërfillshme  -1 

 

Tabela më sipër tregon pikëzimin kur tubacioni i ujërave të zeza dhe rehabilitimi i rrugës nuk 

kryhen në të njëjtën kohë, dhe për këtë arsye ndikimet kumulative janë vetëm të mundshme. 

Në rast se dizajni i detajuar i secilit projekt merr në konsideratë projektin tjetër dhe punimet e 

ndërtimit për të dy projektet parashikohet të kryhen praktikisht në të njëjtën kohë, ndjeshmëria 

e receptorit do të vlerësohej si e papërfillshme. Si rezultat, rëndësia e përgjithshme e ndikimeve 

do të ishte si më poshtë: 

Tabela 6-27_Rëndësia e ndikimit kumulativ të lidhur me përmirësimin e rrugës Shirokë-Zogaj - punimet dhe  ndërtimi 

në të njëjtën kohë për të dy projektet 

Ops/alt Madhësia dhe shqetësimet e 
palëve të interesuara 

Ndjeshmëria e 
receptorit 

Rëndësia e 
ndikimit 

Rezultati 

"Zero" Pa ndikim n / a Pa ndikim 0 

1.1 E moderuar E papërfillshme E papërfillshme në 

të paktë  

-2 

1.2 E papërfillshme E papërfillshme E papërfillshme   -1 

6.3.4 Opsioni/alternativa e preferuar 

Rezultatet e tabelave të mësipërme janë përmbledhur në tabelën më poshtë. Kolonat c4 deri c7 

japin rëndësinë e vlerësuar të ndikimit për secilën nga opsionet/alternativat e konsideruara. 

Përzgjedhja e receptorëve mjedisorë dhe socialë dhe vlerësimi i secilit prej tyre bëhet në funksion 

të sa vijon: 

• Qëllimit dhe objektivave të projektit; 
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• Karakteristikave mjedisore dhe sociale të zonës së projektit; 

• Elementeve e projektit (komponentëve, aktiviteteve dhe kërkesave të sipërfaqes së 

tokës);  

• Standardeve mjedisore të BE, kombëtare dhe EBRD; 

• Kërkesave të ToR të Projektit dhe Raportit fillestar;  

• Shqetësimeve e palëve të interesuara; dhe 

• Gjykimit të ekspertëve të mjedisit. 

Bazuar në sa më sipër, vlerësimi më i madh i është dhënë biodiversitetit dhe zonave të mbrojtura, 

ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore, çështjeve socio-ekonomike, shëndetit të njeriut dhe 

efekteve të mundshme kumulative me projekte të tjera brenda së njëjtës zonë. 

Tabela 6-28_ Vlerësimi i përafërt kuantitativ i ndikimeve për secilin opsion/alternativë të Projektit 

 Receptori / Parametri Vlerësimi  

(%) 

Rëndësia e ndikimit të mbetur 

  Gjithsej = 

100 

Opsioni/alternativa 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 

   Opt.0 Opt.1 

    Alt.1 Alt.2 

r1 Cilësia e ajrit  5 0 -4 -4 

r2 Zhurma dhe dridhjet 5 0 -3 -4 

r3 Erozioni & sedimentimi 5 0 -4 -5 

r4 Ujërat sipërfaqësorë  10 -8 -2 -2 

r5 Ujërat nëntokësorë 10 -8 -2 -2 

r6 Biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura 20 -6 -4 -5 

r7 Ndryshimet klimatike 5 0 -4 -5 

r8 Peizazhi 5 0 -1 -4 

r9 Çështjet socio-ekonomike 10 -6 +6 +6 

r10 Shëndeti i njeriut 15 -8 -2 -2 

r11 Pajtueshmëria me planet/projektet e tjera_1103 10 0 -2 -1 

r12 Pajtueshmëria me planet/projektet e tjera_2104 10 0 -6 -1 

r13 Rëndësia totale: (r1 deri r11) -460 -190 -230 

r14 Rëndësia totale: (r1 deri r10 + r12) 

 

-460 -250 -230 

 𝑶𝒑𝒕. 𝒛𝒆𝒓𝒐: ∑(𝐜𝟒, 𝐫𝒊 × 𝒄𝟑, 𝒓𝒊)𝟏𝟏
𝒊=𝟏 ;    

 𝑶𝒑𝒕. 𝟏, 𝑨𝒍𝒕. 𝟏: ∑(𝐜𝟓, 𝐫𝒊 × 𝒄𝟑, 𝒓𝒊)𝟏𝟏
𝒊=𝟏 ;   

                                                           

103Rruga dhe tubacioni i ujërave të zeza Zogaj-Shirokë do të ndërtohen në të njëjtën kohë 

104Rruga dhe tubacioni i ujërave të zeza Zogaj-Shirokë do të ndërtohen në kohë të ndryshme. 
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 𝑶𝒑𝒕. 𝟏, 𝑨𝒍𝒕. 𝟐: ∑(𝒄𝟔 , r𝐢 × 𝒄𝟑, 𝒓𝒊)𝟏𝟏
𝒊=𝟏 ; 

 

Rreshti] 13 i tabelës korrespondon me rastin kur sistemi i ujërave të zeza dhe rruga Zogaj-Shirokë 

do të ndërtoheshin në të njëjtën kohë, ndërsa rreshti 14 kur këto objekte do të ndërtoheshin 

veçmas në kohë. 

Në tabelën sipër, rëndësia më e keqe negative dhe ajo më e mirë pozitive në referim të secilit 

opsion rezulton si më poshtë: 

• Ndikimet negative: ∑ (𝑐3 × (−10)11𝑖=1 ) = -1000, ku c3 është vlera e kolonës 3 në tabelën 

e sipërme. 

• Ndikimet pozitive: = +1000∑ (𝑐3 × (+10)12𝑖=1  

Sipas metodologjisë së miratuar për krahasimin e alternativave (shih Tabela 4-4: Karakterizimi i 

ndikimeve të mundshme për nga rëndësia dhe Tabela 4-5_Kriteret e vlerësimit të rëndësisë së 

ndikimeve në lidhje me receptorët mjedisorë), vlera më e lartë e rëndësisë së ndikimit është +10 
(ndikim i lartë pozitiv), ndërsa vlera më e lartë negative është -10 (ndikim i lartë negativ). 

Opsioni/alternativa më miqësore me mjedisin ka vlerën më të lartë të r13 ose r14. Ata që kanë 

një vlerë r14 ose r15 më të lartë se ajo e opsionit zero rezulton në përmirësimin e mjedisit 

ekzistues. 

Agjencia zbatuese (Fondi shqiptar i zhvillimit) preferon që tubacioni i ujërave të zeza përgjatë 

rrugës Zogaj – Shirokë të ndërtohet në të njëjtën kohë me rehabilitimin e rrugës105. Kështu, 

renditja e opsioneve/alternativave të konsideruara nuk do të marrë parasysh mundësinë që 

Projekti i propozuar dhe rehabilitimi i rrugës të zbatohen veçmas në kohë. Siç është dhënë në 

tabelën e sipërme, kriteret e pikëzimit të marra në konsideratë janë ato të rreshtit 13, sipas të 

cilave renditja e opsioneve/alternativave të konsideruara nga pikëpamja mjedisore (më e mira 

për mjedisin është e para) është siç tregohet në tabelë më poshtë. 

Tabela 6-29_Renditja e opsioneve/alternativave të konsideruara të sistemit të ujërave të zeza në funksion të efekteve 

të mundshme mjedisore - rehabilitimi i rrugës dhe ndërtimi i tubacionit të ujërave të zeza që do të kryhen njëkohësisht 

Renditja Ops/alt Rezultati Opsioni/alternativa 

(Më miqësore me mjedisin e para) 

1 Opsioni 1, alt. 

1.1 

-190 -Tubacioni i ujërave të zeza që lidh Zogajt me Shirokën; 

-Tubacioni i ujërave të zeza kalon përgjatë rrugës ekzistuese 

2 Opsioni 1, alt. 

1.2 

-230 Tubacioni i ujërave të zeza që lidh Zogajt me Shirokën; 

-Tubacioni i ujërave të zeza kalon mbi rrugën ekzistuese 

3 Opsioni 

"Zero" 

-460 Situata ekzistuese – Opsioni “Mos bë asgjë” 

 

Tabela e mësipërme tregon se të gjitha opsionet/alternativat e konsideruara e përmirësojnë 

                                                           

105Takimi i datës 11 shtator 2019 - Shih SEP 
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situatën ekzistuese. Më miqësore me mjedisin është Alternativa 1, e ndjekur nga Alternativa 2. 

 

6.3.5 Gjetjet kryesore 

Bazuar në të gjithë seksionin 6.3, gjetjet kryesore në lidhje me sistemin e ujërave të zeza në zonën 

e synuar janë si më poshtë: 

• Opsioni/alternativa më miqësore me mjedisin konsiderohet Alternativa 1 e Opsionit 1, 

sipas së cilës rrjeti i ujërave të zeza Zogaj të lidhet me WWTP ekzistuese në Shirokë. 

Tubacioni i ujërave të zeza duhet të kalojë përgjatë rrugës Zogaj-Shirokë; 

• Ndërtimi i tubacionit të ujërave të zeza duhet të kryhet në të njëjtën kohë me 

rehabilitimin e rrugës Zogaj - Shirokë, për të shmangur efektet kumulative negative. 

Agjencia zbatuese (ADF) pajtohet me këtë sugjerim. 
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7 Ndikimet dhe zbutja 

Sapo të vlerësohen dhe krahasohen opsionet /alternativat mbi ujin e ndotur dhe furnizimin me 

ujë, Konsulenti duhet të parashikojë ndikimet e pritshme dhe masat përkatëse të zbutjes të 

lidhura me opsionet/alternativat fituese. 

7.1 Ndikimet dhe masat zbutëse 

Bazuar në kapitullin mbi informacionin bazë, çështjet mjedisore dhe sociale që janë të 

rëndësishme për qëllimet e Projektit përfshijnë këto: 

• Cilësinë e ajrit; 

• Zhurmën dhe dridhjet; 

• Gjeologjinë dhe gjeomorfologjinë; 

• Ujërat sipërfaqësorë; 

• Ujërat nëntokësore; 

• Përmbytjet; 

• Përdorimin e tokës dhe cilësinë e tokës; 

• Biodiversitetin; 

• Zonat e mbrojtura; 

• Peizazhin; 

• Infrastrukturën dhe trafikun; 

• Trashëgiminë kulturore; 

• Planet/programet e tjera; 

• Mbetjet; 

• Shëndetin dhe sigurinë në punë; dhe 

• Çështjet socio-ekonomike, përfshirë blerjen e tokës. 

 

7.1.1 Cilësia e ajrit 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Burimet e ndikimeve: Pluhuri dhe grimcat e krijuara nga punimet e ndërtimit (pastrimi i 

vegjetacionit, punimet tokësore për tubacionet e ujit dhe ujërave të zeza, vendosja e oborrit të 

riciklimit), transporti dhe emisionet e gazit nga automjetet e transportit dhe pajisjet e ndërtimit.  

Ndikimet e mundshme: Emetimet e pluhurit, grimcave dhe gazit mund të ndikojnë negativisht 

në biodiversitetin dhe shëndetin e punëtorëve dhe popullatës lokale. 

Pluhuri dhe grimcat: Emetimet e pluhurit mund të ndahen në pluhur dhe lëndë të grimcave 
(PM10). Shumica e emetimeve të pluhurit ka të ngjarë të ndodhin gjatë orëve të punës të 

aktivitetit të ndërtimit. Pluhuri nuk shkakton ndryshime afatgjata ose të përhapura në cilësinë e 

ajrit lokal. 

Lënda e grimcave lirohet nga motorët e ndërtimit dhe të transportit. Meqenëse madhësia e 

emetimeve PM10 është relativisht e vogël, çdo efekt i pafavorshëm që rezulton prej tyre ka të 
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ngjarë të jetë relativisht afatshkurtër, pa efekte të rëndësishme jashtë kufijve të vendeve të 

ndërtimit. PM10 është i vogël që të tërhiqet në mushkëri gjatë frymëmarrjes. Legjislacioni 

shqiptar për cilësinë e ajrit parashikon vlerat kufitare të emetimeve PM10 gjatë aktiviteteve të 

ndërtimit. 

Emetimet e gazit: Ndotësit kryesorë shqetësues që shoqërohen me makineritë e punës dhe 

automjetet e transportit janë NO2, PM10, CO, benzeni (C6H6) dhe benzo[a]pireni (C20H12). Nga 

këta ndotës, NO2 dhe PM10 janë emetimet që ka shumë të ngjarë të rezultojnë në tejkalimin e 

standardeve përkatëse të cilësisë së ajrit ose objektivave. 

Në zonat e ndërtimit, pluhuri mund të ngrihet përkohësisht gjatë periudhave më të frekuentuara 

të aktivitetit të ndërtimit, megjithatë, nuk parashikohen efekte të jashtëzakonshme lokale të 

cilësisë së ajrit. 

Masat e sugjeruara të zbutjes: Masat e sugjeruara të zbutjes përfshijnë:  

• Krijimin e ndonjë kampi pune sa më larg që të jetë e mundur nga zonat e banuara, 

burimet ujore, zonat turistike dhe zonat me vlera të larta të biodiversitetit;  

• Minimizimi i zonës së punës dhe pastrimi sa më i vogël i bimësisë; 

• Mbulimi i kamionëve të transportit dhe rezervave;  

• Spërkatja e rezervave dhe rrugëve me ujë, gjatë sezonit të thatë për të minimizuar 

pluhurin;  

• Marrja e masave të duhura për të mbrojtur shëndetin e punëtorëve nga pluhuri dhe 

substancat ndotëse, përfshirë sigurimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse 

personale; 

• Respektimi i afateve për kontrollin teknik të automjeteve;  

• Përdorimi i lëndëve djegëse që janë në përputhje me standardet zyrtare; 

• Monitorimi i cilësisë së ajrit bazuar në dispozitat ligjore shqiptare; 

• Kryerja e punës ndërtimore jashtë sezonit turistik; 

Përfundim: Ndikimi i aktiviteteve të projektit në cilësinë e ajrit gjatë fazës së ndërtimit, 

vlerësohet si i ulët, i kthyeshëm dhe me përmasa lokale. Ky ndikim e prek mjedisin lokal afër 

vendeve të punës dhe mund të zbutet duke marrë masat e duhura. 

Operacioni 

Nuk ka ndonjë ndikim të rëndësishëm të pritur në cilësinë e ajrit gjatë fazës operacionale. Nuk 

krijohen emisione pluhuri, grimcash dhe gazi. Për më tepër, ndërtimi i sistemit të ujërave të zeza 

do të shmangë gjenerimin e aromave të këqija që lirohen nga një lloj i tillë i mbetjeve. 

Mbetjet  e ngurta që do të menaxhohen në oborrin e riciklimit nuk janë burim i aromës së keqe. 

Çrregullimi i cilësisë së ajrit në këtë oborr është pothuajse i parëndësishëm dhe brenda kufijve 

të veta të cilat ndodhen larg zonave të banuara. Sidoqoftë, ky çrregullim mund të zbutet duke 

zbatuar praktikat dhe standardet që lidhen më së miri. 

Transporti i mbetjeve të ngurta në oborrin e riciklimit nuk mund të konsiderohet si burim i 

ndotjes së ajrit, sepse rruga do të asfaltohet. 

Përfundim: Gjatë operimit, ndikimet e mundshme të projektit në cilësinë e ajrit vlerësohen me 

probabilitet të ulët, madhësi të ulët dhe shtrirje lokale, dhe për këtë arsye me një rëndësi të 

përgjithshme të ulët. Ato mund të zbuten duke zbatuar praktikat më të mira zbutëse. 

7.1.2 Zhurma dhe dridhjet 
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Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Burimet e ndikimeve: Zhurma dhe dridhjet do të gjenerohen kryesisht nga aktivitetet e ndërtimit 

dhe automjetet e transportit. Nuk do të ketë asnjë shpërthim nëpër shkëmbinjtë e fortë. 

Ndikimet e mundshme: Ndikimi në faunën tokësore dhe në punëtorët dhe popullatën lokale. 

Zhurma 

Ligji shqiptar Nr. 9774, i datës datë 12.7.2007 "Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmave në 

mjedis" parashikon vlerat kufitare të zhurmave gjatë periudhave të ditës dhe të natës. 

• Dita zgjat 13 orë, nga 06.00 deri në 19.00; 

• Mbrëmja zgjat 4 orë, nga 19.00 deri në 23.00; dhe 

• Nata zgjat 7 orë, nga 23.00 në 06.00.  

Kufijtë për nivelet e pranueshme të zhurmës në zonat e banuara janë të parashikuara me 
Urdhëresën e përbashkët të MoEFWA dhe MH, Nr.8, të datës 27.11.2007 "Për kufijtë e zhurmave 

në mjedise specifike", paraqitur në tabelën më poshtë: 

Tabela 7-1: Nivelet e gjenerimit të zhurmës në varësi të mjedisit 

Mjedisi Ndikimi kritik në shëndet LAeq (dBA) Koha bazike 
(orët) 

LAmaxFast 
(dB) 

Zonë banimi 

Jashtë ndërtesës së 

banimit 

Bezdisje serioze gjatë ditës 

dhe mbrëmjes  

55 16  

- 

Bezdisje mesatare gjatë ditës 

dhe mbrëmjes 

50 16 - 

Brenda ndërtesave të 

banimit 

Bisedat e dëgjuara, dhe 

bezdisja gjatë ditës dhe 

mbrëmjes 

35 16  

Brenda dhomës së 

gjumit 

Gjumi i shqetësuar gjatë natës 30 8 - 

Jashtë dhomës së 

gjumit 

Gjumi i shqetësuar, dritarja e 

hapur (matur jashtë) 

45 8 - 

Zona e veprimtarisë socio-ekonomike  

Zona industriale, 

tregtare, trafiku rrugor 

(mjedisi i brendshëm 

dhe i jashtëm) 

Dëmtimi i dëgjimit 70 24 110 

Mjedisi urban 

Brenda dhe jashtë 

mjedisit publik 

Dëmtimi i dëgjimit 85 1 110 

Shënime shpjeguese: 

-LAeq (dBA) = ekuivalente me një nivel të matur në shkallën A 
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-LAmax Fast (dB) = Niveli i matur në shkallën A në modalitetin “Fast” (shpejtë) 

 

Dridhjet 

Përgjigja e njerëzve ndaj dridhjeve në tokë ndikohet nga shumë faktorë. Disa nga këta faktorë 

janë fizikë, si amplituda, kohëzgjatja dhe përmbajtja e frekuencës së dridhjeve, ndërsa faktorë të 

tjerë si lloji i popullsisë, mosha, gjinia dhe pritjet janë fiziologjike. Kjo do të thotë që reagimi i 

njerëzve ndaj dridhjeve është subjektiv dhe ndryshon për njerëz të ndryshëm. Në përgjithësi 

është e pranuar që për shumicën e njerëzve nivelet e dridhjeve mbi shpejtësi prej së paku 0.15 

dhe 0.3 mm/s janë thjesht të dukshme. 

Tabela më poshtë paraqet distancat në të cilat dridhjet mund të jenë të perceptueshme për një 

lloj të caktuar të aktivitetit ndërtimor. Këto shifra bazohen në matjet historike të terrenit dhe 

informacionin e disponueshëm në literaturë. 

Tabela 7-2: Distancat në të cilat dridhjet mund të jenë të dukshme 

Aktiviteti i ndërtimit Distancat në të cilat dridhja mund të jetë e dukshme [m] 

Gërmimi 10-15 

Ngjeshja dridhëse 10-15 

Automjete të rënda 5-10 

Vlerat më të larta të dridhjeve do të gjenerohen gjatë hapjes së hendekut për linjat e 

shpërndarjes (furnizimi me ujë dhe ujërat e zeza) brenda territorit të fshatrave Zogaj dhe Shirokë. 

Masat e sugjeruara të zbutjes: Masat e sugjeruara të zbutjes:  

• Ngritja e kampeve të punës sa më larg që të jetë e mundur nga zonat e banuara dhe zona 

me vlera të larta të faunës;  

• Shmangia e aktiviteteve ndërtimore gjatë periudhave të riprodhimit të faunës, 

veçanërisht në zonën shkurre afër territorit të fshatit Zogaj;  

• Kufizimi i orarit të punës së makinerive të cilat gjenerojnë zhurmë të lartë ose/dhe 

dridhje; 

• Kryerja e rregullt e kontrollit teknik të motorëve të ndërtimit dhe automjeteve të 

transportit;  

• Sigurimi që punëtorët të pajisen me kufje si mbrojtje nga zhurma;  

• Vendosja e shenjave të trafikut afër vendeve të ndërtimit;  

• Respektimi i afateve për kontrollin teknik të automjeteve;  

• Respektimi i standardeve zyrtare të zhurmës dhe dridhjeve siç parashikohet me Ligjin 

shqiptar Nr. 9774, të datës 12 korrik 2007; “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmave 
në mjedis”; dhe 

• Monitorimi i zhurmës dhe i dridhjeve nga aktivitetet e projektit siç parashikohet nga 

Urdhëresa e përbashkët e MoEFWA dhe Ministrisë së Shëndetësisë, Nr. 8, të datës 27 

nëntor 2007 "Për kufijtë e zhurmave në mjedise specifike", si dhe në VKM Nr. 103, të 

datës 31 mars 2002, "Për monitorimin e mjedisit në Republikën e Shqipërisë" dhe në 

VKM Nr. 587, të datës 7 Korrik 2010 "Për monitorimin e zhurmës në zonat urbane dhe 

turistike". 

Përfundim: Ndikimet e pafavorshme të zhurmave dhe dridhjeve të gjeneruara gjatë punimeve 
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ndërtimore janë të përkohshme dhe me përmasa lokale. Ato mund të vlerësohen si të mundshme 

dhe me rëndësi të ulët deri në mesatare dhe mund të zbuten duke ndërmarrë masat e duhura 

zbutëse. 

Operacioni  

Sistemet e furnizimit me ujë dhe të ujërave të zeza nuk janë burim i zhurmës dhe dridhjeve gjatë 

fazës operacionale, përveç në objektet speciale (pompat), të cilat ndodhen larg zonave të 

banuara. Sidoqoftë, zhurma dhe dridhjet e gjeneruara nga pompat janë të një niveli të ulët dhe 

prandaj nuk konsiderohen si burim i ndikimeve të rëndësishme. 

Qarkullimi i kamionëve që transportojnë mbetje të ngurta nga zona e synuar në oborrin e 

riciklimit dhe më tej në landfillin e Bushatit mund të konsiderohet si burimi i vetëm i zhurmës 

dhe dridhjeve. Meqenëse rruga do të asfaltohet, trafiku i këtyre kamionëve nuk do të jetë i 

dendur, dhe oborri i riciklimit është i vendosur larg zonave të banuara, nuk pritet që zhurma dhe 

dridhjet të jenë të rëndësishme gjatë fazës operative. Kështu, ndikimet e pritshme nga zhurma 
dhe dridhjet mund të konsiderohen si të mundshme, të shtrirjes lokale dhe për këtë arsye të një 

rëndësie të përgjithshme të ulët. 

Përfundim: Ndikimet e pafavorshme nga zhurma dhe dridhjet e gjeneruara gjatë operimit 

vlerësohen si të mundshme, me madhësi të ulët dhe shtrirjen lokale dhe për këtë arsye me një 

rëndësi të përgjithshme të ulët. Ato mund të zbuten duke ndërmarrë masat e duhura zbutëse. 

7.1.3 Gjeologjia dhe gjeomorfologjia 

Bazuar në informacionin bazë (shih pjesën 5.4) rezulton se kushtet gjeologjike janë të favorshme 

për zbatimin e projektit.  

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 
 

Burimet e ndikimeve: Rreziqet e vetme gjeologjike që mund të ndodhin gjatë aktiviteteve 
ndërtimore janë erozioni nga pastrimi i bimësisë dhe punimet tokësore për hapjen e hendekut 

në të gjithë zonën ku formacioni gjeologjik sipërfaqësor është i përbërë nga depozita të buta dhe 

të holla katërsore (p.sh. territori i fshatit Zogaj). Ndërsa ndikimet e mundshme në tiparet 

gjeomorfologjike kanë të bëjnë me ndryshimet e përgjithshme që mund të ndodhin nga punimet 

tokësore për hapjen e hendekut dhe të oborrit të riciklimit për menaxhimin e mbetjeve të ngurta. 

Meqenëse oborri i riciklimit do të vendoset në një zonë tashmë të prekur nga punimet e pastrimit 

përmes gurit gëlqeror të fortë, kjo çështje do të zhvillohet si pjesë e ndikimeve në peizazh (shih 

seksionin Error! Reference source not found.)  

Ndikimet e mundshme: Erozioni dhe sedimentimi nga pastrimi i vegjetacionit dhe punimet e 

tokës në zonën e shkallëzuar  të mbuluar nga formacione të buta katërsore. Kjo zonë ndodhet 

kryesisht brenda zonës me shkurre të territorit të fshatit Zogaj. 

Masat zbutëse: Masat zbutëse në përgjithësi përbëhen nga: 

• Minimizimi i zonave të punës që përdorurën përkohësisht për qëllime ndërtimi;  

• Shmangia/minimizimi i çdo ndërtimi eventual të rrugës së re hyrëse duke përdorur sa 

më shumë rrugët ekzistuese komunale dhe rurale; 

• Minimizimi i pastrimit të bimësisë.  

Përfundim:Ndikimet e pafavorshme që lidhen me karakteristikat gjeologjike dhe 
gjeomorfologjike gjatë fazës së ndërtimit mund të vlerësohen me një probabilitet të moderuar, 

të shtrirjes lokale dhe të madhësisë së ulët. Ato rezultojnë në një rëndësi të përgjithshme të ulët 

dhe mund të zbuten duke ndërmarrë masat e duhura zbutëse. 

Operacioni  
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Komponentët dhe aktivitetet e Projektit nuk janë burim i ndikimeve gjeologjike dhe 

gjeomorfologjike gjatë fazës operacionale. Sidoqoftë, menjëherë pas vendosjes së tubacionit të 

ujërave të zeza dhe për furnizim me ujë, kompania e ndërtimit duhet ta rehabilitojë bimësinë e 

pastruar për nevoja të hapjes së zonës së punës gjatë fazës së para-ndërtimit dhe ndërtimit. 

Përfundim: Ndikimet e pafavorshme që lidhen me karakteristikat gjeologjike dhe 

gjeomorfologjike gjatë fazës operacionale mund të vlerësohen me probabilitet të ulët, të shtrirjes 

lokale dhe madhësisë së ulët. Ato rezultojnë në një rëndësi të përgjithshme të ulët deri në të 

parëndësishme dhe mund të zbuten duke ndërmarrë masat e duhura zbutëse. 

7.1.4 Ujërat sipërfaqësore 

Bazuar në informacionin bazë (shih seksionin 5.7) rezulton se ujërat sipërfaqësorë që mund të 

preken nga zbatimi i Projektit janë Liqeni i Shkodrës dhe lumi Bunë. 

Tabela më poshtë tregon gjatësinë e komponentëve të projektit që janë më afër liqenit të 

Shkodrës dhe lumit Buna. Komponentët e tjera janë tubacionet e shpërndarjes së ujit dhe ë 

ujërave të zeza dhe rezervuari i ujit në Liri që ndodhen relativisht larg ujërave sipërfaqësorë dhe 

për këtë arsye nuk pritet të ndikojnë në këto ujëra. 

Tabela 7-3_Gjatësia e tubacioneve të ujit dhe ujërave të zeza që kalojnë përgjatë trupave ujorë sipërfaqësorë 

Nr Komponenti i 
projektit 

Vendndodhja dhe gjatësia 

1 Tubacioni i 

transmetimit të 

ujit 

(Liria - Shirokë) 

-Gjatësia 1.3 km në anën e djathtë të lumit Buna; 

-Tubacioni kalon përgjatë rrugës ekzistuese; 

-Distanca e tubacionit nga vija e ujit është përafërsisht nga 20 deri në 100 m 

(imazhet nga Google Maps të datës 8 shkurt 2020). 

2 -Gjatësia 2.4 km përgjatë pjesës tokësore të vijës së bregut të Liqenit të 

Shkodrës; 

-Tubacioni kalon përgjatë rrugës ekzistuese; 

-Distanca e tubacionit nga vija e ujit është përafërsisht nga 20 deri në 80 m 

(imazhet nga Google Maps të datës 8 shkurt 2020). 

3 Tubacioni i 

transmetimit të 

ujërave të zeza  

(Zogaj - Shirokë) 

-Gjatësia 4.8 km (nga qendra e Zogajve deri në qendër të Shirokës) përgjatë 

pjesës tokësore të vijës së bregut të Liqenit të Shkodrës; 

-Tubacioni kalon përgjatë rrugës ekzistuese; 

Rruga nuk është e asfaltuar dhe së shpejti do të rehabilitohet (shih seksionin 

5.17) 

-Distanca e tubacionit nga vija e ujit është përafërsisht nga 30 deri në 130 m 

(imazhet nga Google Maps të datës 8 shkurt 2020) 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Burimet e ndikimeve: Burimet e ndikimeve në rrjedhat ujore shoqërohen me aktivitete të 

ndryshme para-ndërtimore dhe ndërtimore për ndërtimin e sistemeve të propozuara të 

furnizimit me ujë dhe të ujërave të zeza dhe për oborrin e riciklimit. Këto aktivitete përfshijnë 

pastrimin e bimësisë, ndërtimin e ndonjë rruge eventuale të përkohshme hyrëse, gërmimet për 

ujërat e zeza dhe vendosjen e tubacionit për furnizim me ujë, përdorimin e makinerive të 

ndërtimit dhe automjeteve të transportit, etj. 

Ujërat nëntokësorë brenda zonës Liria, Shirokë dhe Zogaj kanë një lidhje të mirë hidraulike me 

ujin e liqenit për shkak të formacioneve të plasaritura dhe të karstifikuara gëlqerore që ndodhen 

në themel të këtyre vendbanimeve. Si pasojë, ujërat e Liqenit mund të ndoten nga ndotja që 

depërton poshtë në ujërat nëntokësore. Në të njëjtën mënyrë, ujërat e lumit Buna mund të 

ndoten vetëm nga punimet e ndërtimit brenda territorit të vendbanimit Liria. 

Ndikimet e mundshme: Ndikimet kryesore të mundshme përfshijnë: 
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• Rritjen e lëndëve të ngurta të pezulluara në ujërat nga punimet tokësore dhe erozioni i 

tokës së butë;  

• Rreziku i ndotjes nga bojërat, yndyrat, derdhja e karburantit dhe vajit, mbeturinave të 

ngurta, etj;  

• Rreziku i ndikimit negativ në objektet ekzistuese të furnizimit me ujë (territori i fshatit 

Zogaj);  

Masat zbutëse: Kërkohet një sërë masash të përgjithshme të praktikës së mirë të ndërtimit për 

zbutjen e ndikimeve të mundshme të shkarkimeve në tokë dhe ujërat sipërfaqësorë gjatë 

ndërtimit të tubacioneve t ë propozuara për furnizim me ujë dhe të ujërave të zeza. Ato 
përfshijnë masa zbutëse për mbrojtjen nga erozioni dhe sedimentimi, nga ujërat e zeza dhe 

mbetjet e ngurta dhe të rrezikshme, duke përfshirë: 

• Mirëmbajtjen e rregullt e të gjitha makinerive për të parandaluar derdhjet e vajit të 

motorit dhe karburantit; 

• Sigurimin e pajisjeve për evakuimin e derdhjeve; 

• Mbajtja e automjeteve dhe e makinerisë sa më larg që është  mundur nga Liqeni i 
Shkodrës dhe lumi Buna; 

• Kampet e punës të vendosen në një distancë të përshtatshme nga ujërat sipërfaqësore. 

Në çdo rast, asnjë kamp pune nuk do të vendoset midis rrugës dhe vijës ujore; 

• Shmangia e ndotjes së ujit sipërfaqësor nga mbeturinat e gjeneruara nga aktivitetet e 

kampeve të punës, duke përfshirë ujërat e zeza, ushqimin, plastikën, etj; 

• Stacionet e pompimit për furnizimin me ujë dhe ujërat e zeza të vendosen jashtë zonave 
që mund të preken nga përmbytjet; 

• Shmangia e pajisjeve për nxjerrje të ujit (çdo pus privat i ujit) në afërsi të komponentëve 

të propozuara të projektit (tubacionet e transmetimit dhe shpërndarjes, stacionet e 

pompimit); 

• Minimizimi sa më shumë të jetë e mundur i pastrimit të bimësisë për të shmangur 

gërryerjen e tokës dhe për këtë arsye rritjen e turbullirës në ujërat sipërfaqësore më të 

afërta; 

• Përdorimi i rrugëve ekzistuese lokale dhe shmangia e hapjes së ndonjë rruge të re hyrëse 

për të evituar gërryerjen e tokës dhe sedimentet e rrjedhjeve në ujërat sipërfaqësore 

(liqeni i Shkodrës dhe Lumi Buna); 

• Grumbullimet nga vendet e ndërtimit do të ndalohen dhe do të evitohen zonat afër 

trupave ujorë; 

• Kur është e mundur, minimizimi i punës në tokë të butë gjatë motit të lagësht; 

• Procedimi i menjëhershëm i materialit për mbushje pasi të vendoset tubacioni, për të 

parandaluar rrjedhjen në ujëra sipërfaqësore;  

• Masat për të parandaluar rrjedhjen e sedimenteve nga zonat e punës në ujërat 

sipërfaqësore (lumi Buna dhe liqeni i Shkodrës); 

• Shmangia e shkarkimit të ujit drejtpërdrejtë në ujërat sipërfaqësorë (lumi Buna dhe liqeni 

i Shkodrës) ose në ujërat nëntokësore; 

• Shmangia e shkarkimit të ujit në tokë për shkak të depërtueshmërisë së lartë të 

formacioneve gëlqerore të plasaritura dhe të karstifikuara. 

Nëse ndërmerren masat e duhura zbutëse, ndikimet e mundshme negative në ujërat 

sipërfaqësorë mund të vlerësohen me probabilitet dhe madhësi të ulët dhe me shtrirje lokale. 

Ato mund të reduktohen në të parëndësishme nëse ndërmerren masat e duhura zbutëse. 

Përfundim: Ndikimet e mundshme negative në ujërat sipërfaqësore vlerësohen me probabilitet 

dhe madhësi të ulët. Ato mund të reduktohen në të parëndësishme nëse ndërmerren masat e 

duhura zbutëse. 

Operacioni  
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Burimet e ndikimeve: Gjatë fazës operacionale, burimi i vetëm i ndikimit në ujërat sipërfaqësorë 

është mirëmbajtja e sistemit të ujërave të zeza dhe oborrit të riciklimit.  

Ndikimet e mundshme: Nëse tubacionet e ujërave të zeza dëmtohen, ujërat e zeza do të 
depërtojnë në tokë dhe në ujërat nëntokësore. Ujërat nëntokësorë kanë një lidhje të mirë 

hidraulike me ujin e Liqenit dhe rrjedhimisht, ujërat e Liqenit mund të ndoten. E njëjta gjë mund 

të konsiderohet nëse dyshemeja e oborrit të riciklimit nuk është e papërshkueshme siç kërkohet 

nga standardet teknike. 

Masat zbutëse: Masat zbutëse kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe funksionimin e mirë të 

sistemit të ujërave të zeza dhe oborrit të riciklimit. Nëse zbatohen standardet e kërkuara të 

mirëmbajtjes, nuk ka ndikime të pritshme. 

Përfundim: Nuk pritet ndonjë ndikim negativ në ujërat sipërfaqësorë gjatë operimit nëse të 

zbatohen standardet e kërkuara të mirëmbajtjes. 

7.1.5 Ujërat nëntokësore 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Burimet e ndikimeve: Burimet e ndikimeve në ujërat nëntokësore shoqërohen me aktivitete të 

ndryshme para-ndërtimore dhe ndërtimore për ndërtimin e sistemeve të propozuara të 

furnizimit me ujë dhe për ujërat e zeza dhe oborrin e riciklimit. Këto aktivitete përfshijnë 

pastrimin e bimësisë, ndërtimin e ndonjë rruge eventuale të përkohshme të hyrjes, gërmimin e 

hendeqeve për vendosjen e tubacioneve për ujërat e zeza dhe për furnizim me ujë, përdorimin 

e makinerive të ndërtimit dhe automjeteve të transportit, etj. 

Ujërat nëntokësorë brenda zonës Liria, Shirokë dhe Zogaj mund të ndoten lehtësisht nga 

aktivitetet e ndërtimit sepse formacioni themelor i gurit gëlqeror është i plasaritur dhe i 

karstifikuar. 

Ndikimet e mundshme: Ndikimet kryesore të mundshme përfshijnë: 

• Rrezikun e ndotjes nga bojërat, yndyrat, derdhja e karburantit dhe vajit, mbeturinat e 

ngurta, etj;  

• Rrezikun e ndikimit negativ në objektet ekzistuese të furnizimit me ujë (territori i fshatit 

Zogaj) dhe për këtë arsye në ujin e pijshëm (Zogaj);  

Masat zbutëse: Ndërsa ujërat nëntokësore ndoten përmes ujërave sipërfaqësorë që depërtojnë 

në tokë, kërkohet një sërë masash të përgjithshme të praktikës së mirë të ndërtimit për 

zvogëlimin e ndikimeve të mundshme të shkarkimeve në tokë dhe në ujërat sipërfaqësorë. Ato 

përfshijnë, por pa u kufizuar, në sa vijon: 

• Mirëmbajtja e rregullt e të gjitha makinerive për të parandaluar derdhjet e vajit të 

motorit dhe karburantit; 

• Sigurimi i pajisjeve për evakuimin e derdhjeve; 

• Shmangia e ndotjes së tokës nga mbeturinat e krijuara nga aktivitetet e vendeve të 

punës, duke përfshirë ujërat e zeza, ushqimin, plastikën, etj; 

• Shmangia e pajisjeve të nxjerrjes së ujit (çdo pus privat i ujit) në afërsi të komponentëve 

të propozuara të projektit (tubacionet e transmetimit dhe shpërndarjes, stacionet e 

pompimit); 

• Minimizimi sa më shumë që të jetë e mundur i pastrimit të bimësisë për të shmangur 

gërryerjen e tokës dhe për këtë arsye rritjen e turbullirës së ujërave nëntokësore gjatë 

reshjeve të shiut që depërtojnë poshtë në gëlqerorët e plasaritur dhe të karstifikuar; 

• Rivendosja e bimësisë menjëherë pas fazës së ndërtimit; 

• Grumbullimi i tokës së sipërme dhe materialit të gërmuar larg brezit mbrojtës sanitar të 

puseve të ujit; 
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• Kur është e mundur, minimizimi i punës në tokë të butë gjatë motit të lagësht për të 

evituar rritjen e turbullirës së ujërave nëntokësore gjatë reshjeve të shiut që depërtojnë 
poshtë në gëlqerorët e plasaritur dhe të karstifikuar. 

Nëse ndërmerren masat e duhura zbutëse, ndikimet e mundshme negative në ujërat 

nëntokësore mund të vlerësohen me probabilitet dhe madhësi të ulët dhe me shtrirje lokale. Ato 

mund të reduktohen në të parëndësishme nëse ndërmerren masat e duhura zbutëse. 

Përfundim: Ndikimet e mundshme negative në ujërat nëntokësore vlerësohen me probabilitet 

dhe madhësi të ulët. Ato mund të reduktohen në të parëndësishme nëse ndërmerren masat e 

duhura zbutëse. 

Operacioni  

Burimet e ndikimeve: Gjatë fazës operacionale, burimi i vetëm i ndikimit në ujërat nëntokësore 

është mirëmbajtja e sistemit të ujërave të zeza dhe të oborrit të riciklimit.  

Ndikimet e mundshme: Nëse tubacionet e ujërave të zeza dëmtohen, ujërat e zeza do të 

depërtojnë në tokë dhe në ujërat nëntokësore. E njëjta gjë mund të konsiderohet nëse 

dyshemeja e oborrit të riciklimit nuk është e papërshkueshme siç kërkohet nga standardet 

teknike. 

Masat zbutëse: Masat zbutëse kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe funksionimin e mirë të 

sistemit të ujërave të zeza dhe të oborrit të riciklimit. Nëse zbatohen standardet e kërkuara të 

mirëmbajtjes, nuk ka ndonjë ndikim negativ në ujërat nëntokësore. 

Përfundim: Nëse zbatohen standardet e kërkuara të mirëmbajtjes nuk ka asnjë ndikim të pritur 

negativ në ujërat nëntokësore gjatë operimit. 

7.1.6 Përmbytjet 

Siç është thënë në seksionin 5.8, zona e Projektit shpesh preket nga përmbytjet e shkaktuara nga 

ngritja e nivelit të sipërfaqes së Liqenit të Shkodrës dhe nga lumenjtë Drini dhe Buna. 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Burimet e ndikimeve: Rritja e nivelit të sipërfaqes së Liqenit mund të ndikojë në bregun e liqenit 

në Zogaj dhe Shirokë. Po ashtu, ndonjë përmbytje eventuale mund të ndikojë në rrugën që kalon 

përgjatë vendbanimit Liria nga lumenjtë Buna dhe Drini. 

Ndikimet e mundshme: Ndikimet kryesore të mundshme: 

• Përmbytja e furnizimit me ujë, ujërave të zeza dhe pajisjeve të menaxhimit të 

mbeturinave brenda zonës së Projektit; 

• Përmbytja e objekteve të furnizimit me ujë do të shkaktonte rrezik nga sëmundjet;  

• Përmbytja e impianteve të ujërave të zeza do të shkaktonte ndotjen e ujërave 

sipërfaqësorë, çrregullimin e funksionimit të sistemit të ujërave të zeza , ndotjen e 

ujërave nëntokësore dhe rrezikun nga sëmundjet;  

• Përmbytja e mjediseve të administrimit të mbetjeve do të shkaktonte ndotje të ujërave 

sipërfaqësorë, ndotje të ujërave nëntokësore dhe rrezik nga sëmundjet. 

Masat zbutëse: 

• Furnizimi me ujë: Vendndodhja e rezervuarëve të ujit nuk ndikohet nga përmbytjet. 

• Sistemi i ujërave të zeza: WWTP ekzistuese në Shirokë dhe stacionet e planifikuara të 

pompimit që do të pompojnë ujërat e zeza nga Zogajt dhe Liria në WWTP në Shirokë do 

të vendosen në lartësi të mjaftueshme mbi nivelin e liqenit (lmd) dhe për këtë arsye nuk 

do të preken nga përmbytjet; 
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• Menaxhimi i mbetjeve: Vendndodhja e oborrit të riciklimit nuk ndikohet nga përmbytjet. 

Përfundim: Nuk ka ndonjë ndikim negativ të pritur nga përmbytjet në sistemet e furnizimit me 

ujë, ujërave të zeza dhe mbetjeve të ngurta.  

Operacioni  

Burimet e ndikimeve, ndikimet e mundshme dhe masat zbutëse gjatë fazës operacionale janë 

identike me ato të fazës së ndërtimit. Prandaj, nuk pritet ndonjë ndikim i rëndësishëm i 

mundshëm nga përmbytja gjatë fazës operacionale. 

7.1.7 Përdorimi i tokës dhe cilësia e tokës 

Zona e projektit shtrihet kryesisht në formacione gëlqerore. Ka vetëm disa parcela të vogla të 

tokës bujqësore që mund të ndikohen përkohësisht nga ndërtimi i tubacioneve të shpërndarjes 

së ujit dhe ujërave të zeza. Nuk ka ndonjë sistem kullimi dhe ujitjeje brenda zonës së projektit. 

Asnjë tokë bujqësore nuk do të preket nga tubacionet e transmetimit të ujit dhe të ujërave të 

zeza. 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Burimet e ndikimeve: Burimet e ndikimeve përfshijnë sistemet e ujërave të zeza dhe të furnizimit 

me ujë, si dhe sistemin e menaxhimit të mbeturinave. 

Sistemi i ujërave të zeza 

Nuk ka nevojë për ndonjë impiant të ri për trajtimin e ujërave të zeza dhe për këtë arsye nuk ka 

nevojë për ndonjë blerje të përhershme të sipërfaqes së tokës. 

Tubacioni i transmetimit të ujërave të zeza shtrihet përgjatë rrugës nga Zogajt deri në Shirokë 

dhe nga Liria deri në Shirokë. Prandaj, nuk ka nevojë për ndonjë blerje të përhershme as të 

përkohshme të tokës. Toka ku do të vendoset tubacioni i transmetimit të ujërave të zeza është 

pronë e Bashkisë së Shkodrës. 

Tubacioni i kanalizimit të ujërave të zeza do të vendoset brenda territoreve të vendbanimeve 

Zogaj, Shirokë dhe Liria, në prona komunale dhe private. Pronat komunale përfshijnë rrugët 

brenda territoreve të vendbanimit, ndërsa ato private përfshijnë kopshtet private. 

Gjatë para-ndërtimit dhe ndërtimit të sistemit të ujërave të zeza, toka e sipërme brenda brezit 

të punës mund të rregullohet nga motorët e ndërtimit dhe transportit dhe të ndotet nga derdhjet 

aksidentale të naftës. 

Sistemi i furnizimit me ujë 

Tubacioni i ujit do të vendoset në tokë bujqësore komunale dhe private. Prandaj, blerja e 

përkohshme e tokës është e nevojshme gjatë ndërtimit të tubacionit të ujit përmes tokës 

bujqësore. 

Tubacioni i transmetimit të ujit përgjatë rrugës do të vendoset në një pronë komunale. Tubacioni 

i shpërndarjes së furnizimit me ujë do të vendoset brenda territoreve të vendbanimeve Liria dhe 

Shirokë, në prona komunale dhe private. Pronat komunale përfshijnë rrugët brenda territoreve 

të vendbanimit, ndërsa ato private përfshijnë kopshtet private. 

Gjatë para-ndërtimit dhe ndërtimit të sistemit të furnizimit me ujë, toka e sipërme brenda brezit 

të punës mund të çrregullohet  nga motorët e ndërtimit dhe transportit dhe të ndotet nga 

derdhjet aksidentale të naftës. 

Sistemi i menaxhimit të mbetjeve 

Oborri i riciklimit, i cili do të marrë në mënyrë të përhershme përherë përreth 1500 m2, do të 
vendoset në një gurore të braktisur që është pronë e Bashkisë së Shkodrës. Prandaj, nuk ka 

nevojë për blerje të përhershme ose të përkohshme të ndonjë sipërfaqeje të tokës për 

menaxhimin e mbeturinave. 
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Ndikimet e mundshme: Ndikimet kryesore të mundshme: 

• Sipërfaqja e përhershme e tokës e nevojshme për rezervuarin e ujit në Liri (50m2); 

• Kërkesa e përkohshme e sipërfaqes së tokës për hapjen e hendeqeve për tubacionet e 

ujërave të zeza dhe të furnizimit me ujë; 

• Ndonjë dëmtim eventual të impianteve bujqësore për furnizimin me ujë dhe tubacionet 

e ujërave të zeza nëpër tokë private; 

• Humbja e tokës së sipërme nga punimet tokësore për ndërtimin e tubacionit;  

• Gërryerja e tokës nga punimet tokësore në terren të pjerrët për ndërtimin e tubacionit 

dhe çdo rrugë hyrëse eventuale;  

• Rritja e erozionit të tokës nga pastrimi i bimësisë;  

• Ngjeshja e tokës brenda brezit të punës nga qarkullimi i makinerisë së ndërtimit dhe 

automjeteve për vendosje të tubacionit; dhe 

• Ndotja e tokës nga derdhjet e naftës nga automjetet e punës dhe të transportit ose ujërat 
e zeza dhe mbetjet urbane nga vendi i punës gjatë aktiviteteve të ndërtimit. 

Masat zbutëse: Masat zbutëse përfshijnë: 

• Kërkesa e përkohshme të sipërfaqes së tokës për hapjen e hendeqeve për tubacionet e 

ujërave të zeza dhe të furnizimit me ujë duhet të zbutet përmes: a- minimizimit të kësaj 

sipërfaqeje toke aq sa është praktike; b-kryerjes së aktiviteteve ndërtimore në një 

periudhë sa më të shkurtër; dhe c - nëse është e mundur, kryerjes së aktiviteteve 

ndërtimore gjatë periudhës kur toka bujqësore nuk punohet; 

• Toka në parcelë ku do të vendoset rezervuari i ri i ujit në Liri do të hiqet dhe do të 

përdoret për përmirësimin e cilësisë së tokës në parcelë tjetër; 

• Toka së bashku me hendeqet për tubacionet e ujërave të zeza dhe të furnizimit me ujë 

do të ruhet dhe do të ripërdoret më vonë, pasi të vendosen tubacionet; 

• Përdorimi i rrugëve ekzistuese lokale si rruga hyrëse të përkohshme;  

• Vendosja e gardhit në zonën e ndërtimit për të minimizuar ngjeshjen e tokës, kryesisht 

në zonat mbrojtëse;  

• Kryerja e punimeve të ndërtimit gjatë periudhave të thata kur tokat nuk janë të ngopura; 

• Zbatimi i praktikave më të mira për zbutjen e ndotjes së tokës nga ujërat e zeza dhe 

mbetjet e ngurta dhe të rrezikshme.  

Përfundim: Konkluzionet mbi ndikimin në përdorimin e tokës dhe cilësinë e tokës përfshijnë për 

sa vijon: 

• Kërkesën për sipërfaqen e përhershme të tokës: Sipërfaqja e përhershme e tokës e 
nevojshme për ndërtimin e rezervuarit të ujit në Liri, që do të jetë madhësie është 50m2. 

Kjo parcelë është pronë komunale. Ky ndikim mund të vlerësohet si i mundshëm, i 

shkallës lokale, dhe si i parëndësishëm sepse është pronë e komunës; 

• Kërkesën për sipërfaqen e përhershme të tokës: Sipërfaqja e përkohshme e tokës e 

kërkuar për aktivitetet e para-ndërtimit dhe ndërtimit mund të reduktohet. Ky ndikim 

mund të vlerësohet i mundshëm, i shkallës lokale dhe i një rëndësie të përgjithshme të 

ulët; 

• Cilësia e tokës: Ndikimi i mundshëm në cilësinë e tokës mund të reduktohet në brezin e 

punës. Nëse ndërmerren masat e nevojshme zbutëse, ky ndikim mund të vlerësohet si i 

mundshëm dhe i një rëndësie të përgjithshme të ulët. 

Operacioni 

Burimet e ndikimeve, ndikimet e mundshme dhe masat zbutëse gjatë fazës operacionale 

përfshijnë vetëm ngjeshjen e tokës dhe ndotjen për qëllime mirëmbajtjeje. 

Ngjeshja e tokës mund të shmanget/minimizohet duke përdorur rrugët ekzistuese lokale, ndërsa 

ndotja e tokës mund të shmanget duke përdorur praktikat standarde. 
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Si rezultat, ndikimi i përgjithshëm i pritur në përdorimin e tokës dhe cilësinë e tokës gjatë fazës 

operacionale mund të vlerësohet si i parëndësishëm. 
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7.1.8 Biodiversiteti dhe zonat e mbrojtura 

 
Tabela 7-7: Elementet e projektit dhe ndikimi në biodiversitetin 
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Nr. Fshati Alt Ops Përshkrimi Vendimi 
Ndikimi negativ në 

biodiversitetin (nëse ka) 
Strategjia e zbutjes 

Furnizimi me ujë   

1 Zogaj 1 

Shfrytëzimi i pusit lokal & rehabilitimi i 
infrastrukturës ekzistuese: trajtimi i ri 

fizik i ujit para rezervuarit të ri të ujit 

dhe sistemit të ri të shpërndarjes. 

Opsioni i zgjedhur 

Nul -infrastruktura e 

vendosur në një 

habitat të modifikuar 

në mënyrë 

antropogjene 

Shmangia: dizajni 

i elementit të 

projektit i 

përshtatur për të 

shmangur 

habitatin kritik 

2 Shiroka 2 1 

Lidhja me rezervuarin e Shkodrës 
përgjatë rrugës ekzistuese - bashkimi 

me rrjetin ekzistues të furnizimit me ujë 

të Shkodrës, përmes rezervuarit të ujit 

në Shkodër 

Opsioni i zgjedhur 

Nul - rrjet i vendosur 

në një habitat të 

modifikuar në mënyrë 

antropogjene 

Shmangia: dizajni 

i elementit të 

projektit i 

përshtatur për të 

shmangur 

habitatin kritik 

3 Liria 2 1 

Lidhja me rezervuarin e Shkodrës - 
furnizimi i rezervuarëve të ujit të fshatit 

nga rezervuari i ujit në Shkodër - 

Ndërtimi i një rezervuari të ri uji në Liri 

Opsioni i zgjedhur 

E ulët në të moderuar 
në varësi të 

vendndodhjes së 

rezervuarëve të ujit 

1. Minimizimi 

2. Fitimi neto 

 Ujërat e zeza   

4 Zogaj 2 1 

Lidhja me WWTP ekzistuese në Shirokë 

- përmes një rrjeti kanalizimesh të 

vendosur përgjatë rrugës ekzistuese, i 

cili parashikohet të rehabilitohet përmes 

të të njëjtit Programit të Investim nga 

Përfituesi, ADF. 

Opsioni i zgjedhur  

Nul– rrjet i vendosur 

në një habitat të 

modifikuar në mënyrë 

antropogjene 

Shmangia: dizajni 

i elementit të 

projektit i 

përshtatur për të 

shmangur 

habitatin kritik 

5 Shiroka 1 
Lidhja e të gjithë zonës së fshatit me 
WWTP ekzistues në Shirokë 

Opsioni i zgjedhur 

Nul– rrjet i 

vendosur në një 

habitat të 

modifikuar në 

mënyrë 

antropogjene 

Shmangia: dizajni 

i elementit të 

projektit i 

përshtatur për të 

shmangur 

habitatin kritik 

6 Liria 1 

Lidhja e të gjitha zonave të 
vendbanimeve me WWTP ekzistues në 
Shirokë 

Opsioni i zgjedhur 

Nul– rrjet i vendosur 

në një habitat të 

modifikuar në mënyrë 

antropogjene 

Shmangia: dizajni 

i elementit të 

projektit i 

përshtatur për të 

shmangur 

habitatin kritik 

 Mbetje te ngurta   

7 

Vendbanimet 

Zogaj, 

Shiroka & 

Liria  

2 

Mbledhja pjesërisht e ndarë (sistemi me 

dy ose tre kosha) për konsumatorët e 

biznesit dhe sistemi i mbledhjes 

plotësisht me kontejnerë për amvisëritë, 

duke përfshirë një oborr lokal të pritjes 

së mbeturinave për të gjithë zonën e 

projektit 

Opsioni i zgjedhur 
(afatshkurtër) 

Nul - oborri i pritjes 

së mbeturinave i 

vendosur në një 

habitat të 

modifikuar në 

mënyrë 

antropogjene 

Shmangia: dizajni 

i elementit të 

projektit i 

përshtatur për të 

shmangur 

habitatin kritik 

8 3 

Mbledhja plotësisht e ndarë (sistemi me 

dy shporta për amvisëritë dhe sistemi 

me dy ose tre kosha për bizneset), 

përfshirë oborrin(et) lokalë për pritjen e 

mbeturinave. 

Opsioni i zgjedhur 
(afatgjatë) 

Nul - oborri i pritjes 

së mbeturinave i 

vendosur në një 

habitat të 

modifikuar në 

mënyrë 

antropogjene 

Shmangia: dizajni 

i elementit të 

projektit i 

përshtatur për të 

shmangur 

habitatin kritik 

a. Elementet e projektit duke shmangur ndikimin në biodiversitet 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 
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Burimet e ndikimeve: Gjatë fazave të para-ndërtimit dhe ndërtimit, mund të ketë ndikime në 

biodiversitetin përmes pastrimit të bimësisë, zhurmës dhe dridhjeve, dhe çdo ndotjeje eventuale 

në mjedisin ujor.  

Sistemi i ujërave të zeza: pastrimi i vegjetacionit për hapjen e hendekut të tubacionit të ujërave 

të zeza; çdo rrugë eventuale e përkohshme e hyrjes brenda zonës me shkurre afër fshatit Zogaj; 

ndërtimi eventual i ndonjë kantieri; dhe qarkullimi i automjeteve të transportit. 

Impianti i trajtimit të ujërave të zeza: Nuk ka punime të parashikuara, lidhje të reja me amvisëritë 

e zonës së projektit. 

Sistemi i furnizimit me ujë: pastrimi i vegjetacionit për hapjen e hendekut të tubacionit të 

furnizimit me ujë; ndërtimi eventual i ndonjë kantieri; qarkullimi i automjeteve të transportit; etj. 

Rezervuarë uji: rehabilitimi i infrastrukturës ekzistuese, përveç rezervuarit të ri të ujit për 

vendbanimin Liria i cili do të trajtohet veçmas (shih seksionin tjetër). 

Mbetje te ngurta: Asnjë. Një oborr i riciklimit do të vendoset në një gurore të braktisur, habitat i 

modifikuar plotësisht në mënyrë antropogjene. 

Tubacionet e ujit dhe i ujërave të zeza do të vendosen brenda zonës së përdorimit tradicional të 

MNR të Liqenit të Shkodrës.  

Ndikimet e mundshme: Ndikimet kryesore të mundshme negative në burimet ekologjike dhe 

biodiversitetin gjatë fazës së ndërtimit përfshijnë: degradimin e komuniteteve të caktuara 

bimore dhe heqjen e bimësisë për vendosjen e tubacionit dhe ndërtimin e rezervuarit të ujit; 

shqetësim i jetës së egër dhe/ose migrimi (i përkohshëm) i shkaktuar nga zhurma dhe prania e 

njerëzve dhe mekanizimit (pylli halor Liria); shqetësimi i zogjve që bëjnë fole ose kafshëve gjatë 

shumimit për shkak të zhurmës gjatë aktiviteteve të ndërtimit; ndotja e habitateve nga pluhuri 
dhe emetimi i substancave ndotëse; ndotja e habitateve nga ujërat e zeza dhe mbetjet e ngurta 

dhe të rrezikshme të krijuara gjatë aktiviteteve të ndërtimit; 

Shqetësimi i habitateve të kafshëve gjatë periudhës së ndërtimit të tubacionit do të ndodhë 

brenda një brezi të ngushtë toke dhe do të jetë i papërfillshëm. Ndikimi mekanik ndaj mbulesës 

vegjetative do të jetë maksimal gjatë periudhës së ndërtimit në procesin e vendosjes së 

tubacionit. Si rezultat, shkatërrimi i pjesshëm ose i plotë i bimësisë brenda zonave të lokalizuara 

do të ndodhë, duke rezultuar në zhvillimin e proceseve negative ekzogjene. 

Gjatë ndërtimit, përgjatë rutës së tubacionit, speciet pushtuese mund të përhapen. Struktura e 

re shqetësuese e tokës mund të jetë e dobishme për disa specie pushtuese që do të shtypin 

zhvillimin e bimësisë origjinale. Përveç kësaj, përhapja e specieve pushtuese përgjatë korridorit 

të tubacionit mund të ndikojë në strukturën e habitateve përreth. 

Ndikimi në këto habitate të prekura në mënyrë antropogjene do të jetë i vogël pasi këto habitate 

janë nën shqetësime të vazhdueshme për shkak të përdorimit aktual të tokës. Këto habitate kanë 

një kapacitet specifik për të rigjeneruar spontanisht pas një kohe mbulesën bimore të pranishme 

më parë. Vendndodhjet, ku dëmtimi ose heqja e bimësisë ishte e pranishme, do të jenë në rrezik 

më të lartë të përhapjes së specieve pushtuese. Këto specie do të përhapen më shpejtë gjatë 

punimeve dhe ndërtimit. Gjithashtu, këto habitate kanë një rrezik më të lartë të futjes së 

specieve të reja pushtuese. Ky ndikim do të zbutet ndjeshëm nga masat në lidhje me speciet 

pushtuese të paraqitura më poshtë. 

Në lidhje me rrugët hyrëse në elementët e projektit të cilat do të rehabilitohen ose që do të 

ndërtohen, nuk ka asnjë rrugë të përhershme as nuk parashikohet në kornizën e këtij projekti. 

Tubacioni i ujërave të zeza midis fshatit Zogaj dhe WWTP do të ndërtohet përgjatë rrugës prej 

Zogajve në Shirokë e cila do të rehabilitohet në kuadër të një projekti tjetër. ADF është 

përgjegjëse për këtë rehabilitim të rrugës dhe do të zbatojë të dy projektet për të siguruar që 

punimet zbatohen në të njëjtën kohë. 
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Supozohet se futja e specieve pushtuese mund të zbutet nga masat e mbrojtjes së mjedisit të 

paraqitura më poshtë për të kontrolluar dhe monitoruar pushtimin nga speciet e huaja. Si pasojë, 

ndikimi vlerësohet me probabilitet dhe rëndësi të ulët dhe shtrirjen lokale. 

Masat zbutëse: 

• Zonat e pastrimit të bimësisë janë shmangur ose minimizuar sa më shumë që të jetë e 

mundur gjatë hartimit dhe duhet të monitorohen në mënyrë të përshtatshme gjatë 

punimeve; 

• Makineria e rëndë dhe automjetet që do të përdoren gjatë ndërtimit duhet të lahen me 

kujdes (me theks në larjen e rrotave) para fillimit të punimeve të ndërtimit për të ulur 

mundësinë e përhapjes së farës së specieve bimore pushtuese. Larja duhet të përsëritet 
çdo herë që makineria dhe automjetet transportohen në ndonjë vend të ri. 

• Nëse speciet bimore pushtuese shfaqen brenda korridorit të punës gjatë ndërtimit, ato 

duhet të hiqen dhe të depozitohen siç duhet. Pas aktiviteteve të rivendosjes, prania e 

specieve pushtuese duhet të monitorohet dhe në rast se lajmërohen, duhet zbatuar 

masa shtesë. 

• Shmangia e ndërtimit të rrugëve të reja hyrëse duke përdorur rrugët ekzistuese rurale 

dhe lokalizimin adekuat të elementeve të projektit; 

• Shmangia e krijimit të kampeve të punës duke përdorur infrastrukturën ekzistuese në 

zonën e projektit. Nëse ato janë të nevojshme, lokalizimi i kampeve të punës sa më larg 

të jetë e mundur nga zonat e pabanuara, rrjedhat ujore dhe zonat me një përqindje të 

lartë të bimësisë natyrore, dhe në mënyrë të detyrueshme jashtë zonës kryesore të MNR 

të Shkodrës. 

• Për ndërtim dhe rehabilitim shmangia e stinëve kur zogjtë bëjnë fole dhe stinët kur 

kafshët rrisin të vegjlit e vetë; 

• Shmangia e fragmentimit të habitateve. Zona e pyllëzuar mbi Lirinë dhe pjesa tokësore 

e zonës kryesore (në Zogaj) nga ky projekt janë trajtuar si habitate kritike.  

b. Rezervuari i ujit në Liri 

Rezervuari i ujit në Liri është elementi i vetëm i projektit që nuk shtrihet në një habitat shumë të 

modifikuar në mënyrë antropogjene. Në këtë zonë, pa një mundësi për të shmangur ndikimet 

negative në habitate dhe florë, janë propozuan masat e duhura zbutëse. Ato kanë siguruar 

zvogëlimin e ndikimeve të mundshme negative dhe rivendosjen e karakteristikave të habitateve 

të pranishme më parë, si dhe krijimin e biodiversitetit të bimëve dhe kafshëve që ishin të 

pranishme më parë. Duke zbatuar masat e propozuara të zbutjes, do të arrihet brenda zonës një 

fitim i vogël neto. 

Masat e minimizimit janë zbatuar gjatë hartimit  pasi rezervuari i ujit do të vendoset në shkëmbinj 

të zhveshur dhe kullota, pa ndonjë ndikim në pemë dhe në zonën e pyllëzuar. Gjatë ndërtimit, 

duhet të kryhet mbikëqyrja e vazhdueshme e biologëve ose ekspertëve të tjerë të fushës së 

ruajtjes së natyrës për të siguruar që nuk do të dëmtohen sipërfaqet shtesë. 

Masat që do të zbatohen në lidhje me speciet pushtuese janë identike me elementët e tjerë të 

projektit. Të gjitha punimet duhet të kryhen jashtë periudhës së ngritjes së foleve të shumicës së 

zogjve të ligatinave që janë regjistruar në zonën më të gjerë të projektit (nga muaji mars deri në 

fund të muajit gusht). E gjithë puna ndërtimore duhet të organizohet në varësi të kohës së ditës 

– punimet duhet të fillojnë më herët, dy orë pas lindjes së diellit, dhe të përfundojnë një orë para 
perëndimit të diellit. Të gjitha punët e ndërtimit duhet të kryhen me mbikëqyrje të vazhdueshme 

të ornitologëve për të siguruar zbatimin e duhur të masave në lidhje me shmangien e ndikimit 

ndaj zogjve (duke shmangur kohën më të ndjeshme të vitit dhe ditës). 

Rruga e hyrjes tek rezervuari i ujit në vendbanimin Liria tashmë ekziston dhe, për këtë arsye, nuk 

do të ketë ndikim negativ në biodiversitetin siç mund të jetë fragmentimi i habitatit. 

Rezervuari i ujit ndodhet afër vendbanimeve dhe elementëve të tjerë të projektit, dhe mund dhe 
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duhet të shmanget në këtë zonë çdo instalim i kampit të punës. 

Duhet të zbatohet masa e mëposhtme e fitimit neto: Pas përfundimit të punimeve, speciet 

adekuate të pemëve dhe shkurreve duhet të mbillen rreth rezervuarit të ujit. Rivendosja (dhe 
shtimi) i bimësisë përreth zonës së rezervuarit të ujit duhet të mbikëqyret nga një botanist. 

Rivendosja e habitatit me specie që po përjetojnë degradim (p.sh. speciet  Quercus) do të krijojë 

një fitim neto pozitiv për habitatin. Përmbushja e fitimit neto të biodiversitetit brenda këtij 

projekti do të theksohet veçanërisht pasi vendndodhja e rezervuarit të ujit është degraduar, 

kështu që restaurimi do të krijojë kushte të favorshme. 

 

Një Plan i menaxhimit të biodiversitetit duhet të zhvillohet dhe të zbatohet për të siguruar që projekti 

dhe posaçërisht rezervuari i ujit i ndërtuar për furnizimin me ujë të vendbanimit Liria nuk do të ketë ndonjë 

ndikim negativ në biodiversitetin. Karakteristikat kryesore të këtij plani janë si më poshtë: 

• Përgjegjësia për zhvillimin dhe zbatimin e Planit: Kontraktuesit 

• Afati kohor kur duhet të zhvillohet Plani: Faza e para-ndërtimit (duke konsideruar kohën e 

nevojshme për të marrë aprovim nga EBRD – 6 muaj para fillimit të punimeve të ndërtimit) 

• Afati kohor kur Plani duhet të rishikohet: 3 muaj pas ndryshimit thelbësor të Projektit 

• Miratimi i nevojshëm i Planit duhet të bëhet nga EBRD dhe ata 3 muaj para fillimit të punimeve 

të ndërtimit. 

Qëllimi i Planit të menaxhimit të biodiversitetit 

Për hartimin e Planit të menaxhimit të biodiversitetit duhet të përmbushen objektivat e mëposhtme: 

Parakushtet: 

• Angazhimi dhe konsultimi i palëve të interesuara; 

• Vlerësimi i partneriteteve; 
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• Të merren në konsideratë përparësitë e biodiversitetit, disponueshmëria e 

resurseve/stafit, dhe çështjet e kohës dhe kostove; 

• Një studim fillestar i biodiversitetit dhe zgjedhja e treguesve; dhe 
• Qëllimi 'pa humbje neto' ndaj biodiversitetit. 

Veprimet e nevojshme për të zbatuar këto aktivitete janë: 

• Monitorimi: Identifikimi i organizatës (organizatave) me përgjegjësi për menaxhimin e 

aktiviteteve të monitorimit dhe raportimin mbi progresin e bërë në veprimet individuale. Një 

ekip i përkushtuar do të caktohet për të zbatuar Plan veprimin e biodiversitetit, ekipi ky i 

përbërë nga anëtarët e stafit të punësuar, konsulentë të pavarur dhe subjekte shkencorë ose 
nga OJQ-të, të cilëve do tu jepen fondet e nevojshme për të kryer punimet. Monitorimi do të 

synojë të përcaktojë efektet e mundshme në biodiversitetin e gjeneruar nga ndryshimet e 

projektit të paraqitura në krahasim me gjendjen bazike. Programi i monitorimit duhet të 

zbatohet në përputhje me kërkesat specifike të seksioneve të tubacionit dhe prioritetet e 

përcaktuara të ruajtjes, për të siguruar që masat e paraqitura zbutëse dhe punët e restaurimit 
janë efektive dhe për të identifikuar veprimet korrigjuese në rast se identifikohen mangësitë. 

• Vlerësimi: Plani i menaxhimit të biodiversitetit do të rishikojë treguesit dhe performancat 

kundrejt objektivave, synimeve dhe pritjeve të palëve të interesuara për të matur sa mirë 

është zbatuar Plani i menaxhimit të biodiversitetit dhe sa i suksesshëm ka qenë. Periodikisht 

do të bëhet një rishikim i objektivave dhe synimeve për të përcaktuar arritjen e tyre dhe 
nevojën eventuale për të bërë përmirësimet e përkatëse në planin e veprimit. 

• Raportimi: Komunikimi dhe verifikimi i progresit dhe i rezultateve të Planit të menaxhimit të 

biodiversitetit për të gjitha palët e interesuara do të ndihmojë në krijimin e mbështetjes dhe 

rritjen e probabilitetit të suksesit për aktivitetet aktuale dhe të ardhshme të lidhura me 

biodiversitetin. Pjesëmarrja e banorëve vendas do të jetë burimi kryesor për vlerësimin e 
ndikimeve indirekte nga prerjet, gjuetia, peshkimi ose mbjellja e tepërt. Prandaj, përfshirja e 

njerëzve të tillë brenda grupeve të angazhimit të palëve të interesuara do të jetë thelbësore 

për suksesin e të gjitha elementëve të Planit të menaxhimit të biodiversitetit dhe gjithashtu 

do të ndihmojë në menaxhimin e pritjeve, për të promovuar qasjen e partneritetit, për të 

ndihmuar në përmirësimin e jetesës lokale dhe për të shmangur konfliktet. Raportimi do të 

kryhet përmes zhvillimit të mekanizmave alternative, të pavarura, siç mund të jetë një faqe 
në internet mbi aktivitetet e biodiversitetit, e cila do të përfshijë zhvillimin e mjeteve për të 

raportuar të dhëna, duke i bërë të dhënat të disponueshme për referencë dhe vendimmarrje 

për praktikuesit, strukturën menaxhuese dhe OJQ-të lokale dhe grupet qeveritare për të 
dhënat e specieve dhe habitateve. 

Temat e mëposhtme duhet të adresohen në mënyrë të shtuar nga Plani i menaxhimit të 

biodiversitetit: 

• Plani i menaxhimit të specieve pushtuese 

- Llojet e bimëve pushtuese janë njohur si faktorët kryesorë të ndikimit negativ për shkak 

të dëmtimit të bimësisë gjatë punës ndërtimore. Për këtë arsye, menaxhimi i specieve 

pushtuese duhet të kryhet me kujdes të veçantë dhe ai përfaqëson një përparësi të këtij 

projekti. Kjo është veçanërisht e rëndësishme pasi menaxhimi i duhur i specieve 

pushtuese do të çojë në ndikime pozitive në disa habitate, duke krijuar kështu fitim neto. 

- Parakushti më i rëndësishëm për menaxhimin e specieve pushtuese është 

njohuria në lidhje me praninë e specieve pushtuese brenda vendndodhjes së rezervuarit 

të ujit në momentin e heqjes së bimësisë (pasi mund të futen disa specie të reja 
pushtuese), heqja e duhur dhe rikuperimi i mbulesës së bimësisë vendase që do të jetë 

elastike ndaj pushtim i ri. Për të siguruar që synimi i eliminimit të përhershëm të 

specieve pushtuese është arritur, monitorimi duhet të zbatohet dhe të përsëritet nëse 

është i nevojshëm. Detajet në lidhje me menaxhimin e specieve pushtuese dhe 

monitorimin e suksesit do të zhvillohen brenda planit të Restaurimit dhe rehabilitimit  

- Përpjekja e veçantë e menaxhimit të specieve pushtuese duhet të zbatohet në 
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zonat e mbrojtura.  

- Rolet dhe përgjegjësitë, burimet, monitorimi dhe veprimet korrigjuese. 

• Rigjenerimi i bimësisë  

- Aktivitetet e lidhura me masat e vegjetacionit duhet të mbikëqyren nga 

botanistët për të siguruar që të gjitha masat kryhen ashtu siç ishte planifikuar. 

- Rimëkëmbja e bimësisë duhet të përqendrohet në rikuperimin e specieve ose 

habitateve të identifikuara si tipare prioritare të biodiversitetit/habitateve kritikë ose 

krijimin e kushteve në habitate që do të mbështesin speciet e identifikuara si ato që kanë 

përparësi të biodiversitetit në këtë projekt.  

• Trajnimi i brendshëm i punëtorëve të Kontraktuesit për dispozitat kryesore të Planit 
duhet të kryhet para fillimit të punimeve të ndërtimit. Regjistrimet e personelit të 

trajnuar duhet të mbahen dhe azhurnohen përditësohet. Kërkohen veprimet minimale. 

Këto masa janë zhvilluar për të përmbushur objektivat kryesorë të Planit të menaxhimit të 

biodiversitetit: 

• Duhet të zhvillohen masat e renditura në këtë seksion për biodiversitetin dhe Zonat e mbrojtura: 

- Të gjitha punët e ndërtimit duhet të kryhen jashtë periudhës së ngritjes së foleve të shumicës së 

zogjve të ligatinave që janë regjistruar në zonën më të gjerë të projektit (nga muaji mars deri në 

fund të muajit gusht). 

- Të gjitha punët e ndërtimit duhet të kryhen me mbikëqyrje të vazhdueshme të ornitologëve për 

të siguruar zbatimin e duhur të masave në lidhje me shmangien e ndikimit tek zogjtë (duke 

shmangur kohën më të ndjeshme të vitit dhe të ditës). 

- Të gjitha automjetet që punojnë duhet të lahen me kujdes me ujë të nxehtë para se të lëvizin në 

zonën thelbësore të MNR për të parandaluar futjen e specieve pushtuese. 

- Gjatë punës së ndërtimit të rezervuarit të ujit, mbikëqyrja e vazhdueshme e biologëve ose 

ekspertëve të tjerë të lidhur me ruajtjen e natyrës duhet të jetë e pranishme për të siguruar që 

nuk do të dëmtohet asnjë sipërfaqe shtesë. 

- Krijimi i kampeve të punës dhe oborreve e tubave jashtë zonës kryesore të MNR të Shkodrës. 

- Makineria e rëndë dhe automjetet që do të përdoren gjatë punimeve të ndërtimit duhet të lahen 

me kujdes (me theks tek larja e rrotave) para fillimit të punimeve të ndërtimit për të ulur 

mundësinë e përhapjes së farës së specieve bimore pushtuese. Larja duhet të përsëritet sa herë 

që makineria dhe automjetet transportohen në zonën kryesore të MNR të Shkodrës. 

- Nëse speciet bimore pushtuese shfaqen brenda korridorit të punës gjatë punës ndërtimore, ato 

duhet të hiqen dhe të depozitohen në mënyrë të duhur. Pas aktiviteteve të rivendosjes, prania e 

specieve pushtuese duhet të monitorohet dhe në rast se lajmërohen, do të zbatohen masat 

shtesë. 

- Pas përfundimit të punimeve të ndërtimit, speciet adekuate të pemëve dhe shkurreve duhet të 

mbillen rreth rezervuarit të ujit në mënyrë që të arrihet një fitim neto të biodiversitetit dhe të 

parandalohet krijimi i specieve bimore pushtuese. 

- Në të gjitha vendet ku mbulesa e bimësisë do të hiqet ose aksidentalisht do të dëmtohet, duhet 

të mbillet një përzierje barërash dhe bishtajoresh për të parandaluar gërryerjen e tokës, futjen 

dhe përhapjen e specieve bimore pushtuese. 

- Rivendosja e bimësisë në vendin e rezervuarit të ujit duhet të mbikëqyret nga një botanist.  

- Nëse speciet bimore pushtuese shfaqen brenda korridorit të punës gjatë punës ndërtimore, ato 

duhet të hiqen dhe të depozitohen në mënyrë të duhur. Pas aktiviteteve të rivendosjes, prania e 

specieve pushtuese duhet të monitorohet dhe në rast se lajmërohen do të zbatohen masa shtesë. 

- Plani parashikohet të jetë i bazuar në performanca dhe duhet të jetë në përputhje me 
EBRD PR 6. Në rast se objektivat e përcaktuara nuk janë arritur, duhet të konsiderohen, 
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zbatohen dhe monitorohen masa të tjera zbutëse. 

Kur është marrë vendimi për nevojën e kompensimit të biodiversitetit janë marrë në konsideratë 

të gjitha argumentet e sipërpërmendura së bashku me vlerësimin e hollësishëm. Kompensimi i 
biodiversitetit është rezultati i matshëm i konservimit që rezulton nga veprimet e krijuara për të 

kompensuar ndikimet e konsiderueshme negative të biodiversitetit që vijnë nga zhvillimi i 

projektit dhe vazhdojnë pasi të jenë marrë masat e duhura të shmangies, minimizimit dhe 

restaurimit. Meqenëse ky projekt nuk rezultoi me ndikime të konsiderueshme negative ndaj 

biodiversitetit, nuk nevojitet asnjë kompensim i biodiversitetit, sipas Politikës mjedisore dhe 

sociale të EBRD. 

Përfundim: Përfundimet mbi ndikimin në biodiversitetin gjatë para-ndërtimit dhe ndërtimit 

përfshijnë: 

• Ndikimin e përhershëm nga ndërtimi i rezervuarit të ujit në Liri në kullotat dhe zonat e 

shkëmbinjve të zhveshur. Pas masave zbutëse, ndikimi i përhershëm mund të vlerësohet 

si me rëndësi të ulët; 

• Ndikimi i mundshëm që rezulton nga pastrimi i bimësisë brenda brezit të punës mund të 

zbutet përmes rehabilitimit të bimësisë. Nëse ndërmerren masat e nevojshme zbutëse, 

ky ndikim mund të vlerësohet si i mundshëm, i shkallës lokale dhe për këtë arsye i një 

rëndësie të përgjithshme të ulët deri në të parëndësishme; 

• Ndikimet e mundshme në faunë vlerësohen me probabilitet të mesëm, me rëndësi të 
ulët dhe me shtrirje lokale. Ato mund të zbuten pjesërisht duke ndërmarrë masat e 

duhura zbutëse. 

• Ndikimet e mundshme të specieve zbutëse vlerësohen me probabilitet dhe rëndësi të 

ulët, dhe me shtrirje lokale. Ato mund të zbuten pjesërisht duke ndërmarrë masat e 

duhura zbutëse. 

• Ndikime të tjera në lidhje me shqetësimin e kafshëve, zhurmën, pluhurin, trafikun dhe 

incidentet e rritura të vrasjes së kafshëve në rrugë janë të përkohshme dhe konsiderohen 

të jenë të një vlerësimi të ulët.  

Operacioni 

Ndikimet e mundshme: Gjatë fazës operative nuk ka ndonjë ndikim të pafavorshëm në habitatet 

tokësore dhe ujore. Speciet pushtuese në zonën e elementeve të projektit do të hiqen dhe do të 

depozitohen në mënyrë të duhur. 

Përfundim: Ndikimi në biodiversitetin ujor do të jetë i dobishëm sepse projekti do të zvogëlojë 

ndotjen aktuale të ujit të liqenit. 

7.1.9 Peizazhi 

Çështjet e peizazhit dhe pamjes vlerësohen në lidhje me elementët e Projektit. 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Burimet e ndikimeve: Gjatë fazave të para-ndërtimit dhe ndërtimit do të ketë ndikime në 

peizazhin dhe kënaqësinë vizuale përmes ndryshimeve në mbulesën e tokës dhe formave të 

tokës për shkak të ndërtimit të sistemeve të ujërave të zeza dhe të furnizimit me ujë, si dhe 

sistemit të menaxhimit të mbeturinave. 

Sistemi i ujërave të zeza  

Pastrimi i bimësisë për hapjen e hendekut të tubacionit të ujërave të zeza; çdo rrugë hyrëse 

eventuale e përkohshme brenda zonës me shkurre afër fshatit Zogaj; ndërtimi eventual i ndonjë 

kampi pune; dhe qarkullimi i automjeteve të transportit. 

Sistemi i furnizimit me ujë 
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Pastrimi i bimësisë për hapjen e hendekut të tubacionit të furnizimit me ujë; kërkesa e 

përhershme e sipërfaqes së tokës (50 m2) për rezervuarin e ri të ujit në Liri; hapja eventuale e 

çdo rruge të përkohshme hyrëse; ndërtimi eventual i ndonjë kampi pune; qarkullimi i 

automjeteve të transportit; dhe ndërtimi i stacionit të pompimit për pusin e ri të ujit; etj. 

Menaxhimi i mbeturinave 

Ndërtimi i oborrit të riciklimit. 

Ndikimet e mundshme: Ndikimet kryesore të mundshme janë: 

• Ndikimi në peizazhin nga pastrimi i bimësisë në brezin e punimeve për hapjen e 

hendeqeve për tubacionet e ujërave të zeza dhe të furnizimit me ujë; 

• Ndikimi i punimeve të ndërtimit për rezervuarin e ujit në vendbanimin Liria (50m2) 

brenda një zone të pyllëzuar; 

• Ndikimi i punimeve të ndërtimit për oborrin e ri të riciklimit. 

Masat zbutëse: Masat zbutëse përfshijnë: 

• Minimizimin e pastrimit të bimësisë duke minimizuar, sa më praktike që të jetë e 

mundur, gjerësinë e brezit të punës për ndërtimin e tubacionit të ujërave të zeza. 

Konsulenti tashmë ka shmangur kalimin e zonës së shkurreve dhe kullotave midis 

Zogajve dhe Shirokës duke zgjedhur rrugën e tubacionit paralel dhe të përbashkët me 

rrugën ekzistuese; 

• Minimizimin e ndonjë pastrimi eventual të bimësisë për ndërtimin e tubacionit të 

furnizimit me ujë.  

• Nëse është e mundur, mbjellën e pemëve autoktone përreth rezervuarit tël ri të 

planifikuar të ujit në vendbanimin Liria që do të zbuste ndikimin negativ në peizazh; 

• Oborri i riciklimit do të vendoset në një gurore të braktisur, prania e së cilës tashmë po 

ndikon në cilësinë e peizazhit. Ndërtimi i oborrit të riciklimit në këtë vend nuk do të 
ndikojë negativisht në peizazhin. Sidoqoftë, sugjerohet të ndërtohet një mur midis këtij 

vendi  dhe rrugës. Lyerja e këtij muri dhe mbjellja e pemëve midis murit dhe rrugës do 

të përmirësonte vlerat ekzistuese të peizazhit. Përveç kësaj, kudo që është e mundur, 

mbjellja e pemëve përreth oborrit të riciklimit; 

• Rehabilitimi i brezit të punës pas punimeve të ndërtimit duke përdorur përsëri atë tokë 

dhe duke mbjellë vegjetacion/pemë autoktone. 

Përfundim: Konkluzionet mbi ndikimet e mundshme në peizazh gjatë ndërtimit përfshijnë: 

• Ndikim i përhershëm në peizazhin nga ndërtimi i rezervuarit të ujit në Liri brenda një 

zone të pyllëzuar. Ky ndikim mund të reduktohet duke mbjellë vegjetacion autokton 

(kryesisht pemë dhe shkurre). Pas këtyre masave zbutëse, ndikimi i përhershëm në 

peizazh mund të vlerësohet si i një rëndësie të përgjithshme të ulët; 

• Ndikimi i oborrit të riciklimit do të jetë pozitiv dhe për këtë arsye cilësia e peizazhit do të 

përmirësohet nëse ndërmerren masat zbutëse të sipërpërmendura. Meqenëse oborri i 

riciklimit do të vendoset bashkuar me një rrugë turistike, ky ndikim i përhershëm pozitiv 

mund të vlerësohet si i përmasave lokale dhe i një rëndësie të përgjithshme të ulët deri 

të moderuar; 

• Ndikimi i mundshëm që rezulton nga pastrimi i bimësisë brenda brezit të punës mund të 

zbutet nga rehabilitimi i vegjetacionit. Nëse ndërmerren masat e nevojshme zbutëse, ky 

ndikim mund të vlerësohet si i mundshëm, i shkallës lokale dhe për këtë arsye i një 

rëndësie të përgjithshme të ulët deri në të parëndësishme. 

Operacioni  
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Gjatë fazës operacionale, nuk pritet ndonjë ndikim shtesë në peizazh. Kompania e ndërtimit dhe 

përfituesi duhet të implementojnë masat zbutëse të zbatuara menjëherë pas aktiviteteve të 

ndërtimit, siç përshkruhet më sipër. Pasi të zbatohen këto masa zbutëse, ndikimi i përgjithshëm 

i pritur në peizazh mund të vlerësohet si më poshtë: 

• Negativ dhe me rëndësi të ulët nga prania e ndërtesës së rezervuarit të ujit në 

vendbanimin Liria në zonën e pyllëzuar; dhe 

• Pozitive dhe me rëndësi të ulët deri të moderuar nga ndërtimi i oborrit të riciklimit në 

një gurore të braktisur. 

7.1.10 Infrastruktura dhe trafiku 

Infrastruktura përfshin rrugët, energjinë ajrore dhe linjat e telekomunikacionit, çdo kabllo 

eventual të telekomunikacioni dhe sistemet e furnizimit me ujë dhe të ujërave të zeza.  

Fshati Zogaj tashmë e ka një sistem të furnizimit me ujë, ndërsa Shiroka dhe Liria nuk i kanë 
sistemet e atilla. Tubacioni i transmetimit të furnizimit me ujë që lidh Lirinë dhe Shirokën me 

sistemin e ujit në Shkodër do të kalojë përgjatë rrugës ekzistuese të asfaltuar. 

Rreth gjysmës së shtëpive të Shirokës janë të lidhura me sistemin ekzistues të ujërave të zeza, 

ndërsa Zogajt dhe Liria nuk kanë një sistem të tillë. Fshati Shiroka është tashmë i lidhur me WWTP 

ekzistues dhe për këtë arsye nuk do të ketë ndonjë linjë transmetimi nga Shirokë deri te ky 

WWTP. Linja e transmetimit të ujërave të zeza nga Liria në WWTP ekzistues dhe nga Zogaj në 

Shirokë do të kalojë përgjatë rrugës ekzistuese. 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Burimet e ndikimeve: Gjatë fazave të para-ndërtimit dhe ndërtimit do të ketë ndikime në 

objektet e infrastrukturës nga ndërtimi i sistemeve të ujërave të zeza dhe të furnizimit me ujë. 

Ndikimet e mundshme: Ndikimet kryesore të mundshme përfshijnë: 

Ndërtimi i sistemit të ujërave të zeza  

Fshati Zogaj: Aktivitetet e ndërtimit mund të ndikojnë në rrjetin e furnizimit me ujë në fshatin 

Zogaj. Rruga nga Zogaj deri në Shirokë nuk do të ndikohet sepse ndërtimi i tubacionit të 

transmetimit të ujërave të zeza që lidh këto fshatra do të ndodhë në të njëjtën kohë kur edhe 

rehabilitimi i kësaj rruge. 

Fshati Shirokë: Tubacioni i transmetimit të ujërave të zeza që lidh Shirokën me WWTP ekzistues 

tashmë ekziston dhe për këtë arsye nuk ka nevojë që kjo linjë të kalojë rrugën. Ndërsa tubacioni 

i shpërndarjes do ta kalojë atë të paktën një herë. 

Vendbanimi Liria: Tubacioni i transmetimit të ujërave të zeza që lidh Lirinë me WWTP ekzistues 

në Shirokë nuk do të kalojë përmbi rrugës së asfaltuar. Tubacioni i shpërndarjes do ta kalojë atë 

2-3 herë. 

Ndërtimi i sistemit të furnizimit me ujë 

Fshati Zogaj: Sistemi i furnizimit me ujë në Zogaj tashmë ekziston. Sidoqoftë, punimet e 

rehabilitimit mund të ndikojnë në këtë rrjet ekzistues të shpërndarjes. 

Fshati Shirokë: Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë mund të ndikojë në rrjetin ekzistues të 

ujërave të zeza. 

Vendbanimi Liria: Nuk ka asnjë rrjet të ujërave të zeza ose të furnizimit me ujë në këtë 

vendbanim. 

Tubacioni i furnizimit me ujë që lidh Shkodrën me Lirinë dhe Shirokën do të kalojë rrugën e 

asfaltuar një herë. Tubacioni i shpërndarjes do ta kalojë atë 4-5 herë. 
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Nuk pritet që ndërtimi i rezervuarit të ri të ujit në Liri të ndikojë në infrastrukturë dhe trafikun, 

pasi ky rezervuar do të vendoset larg rrugës Shkodër-Liria-Shirokë. 

Ndërtimi i oborrit të riciklimit 

Nuk pritet ndonjë ndikim i rëndësishëm nga aktivitetet ndërtimore për oborrin e riciklimit. 

Energjia dhe sistemi i telekomunikacionit 

Nuk ka ndonjë ndikim të pritshëm nga aktivitetet e ndërtimit. Nuk ka asnjë kabllo 

telekomunikacioni nëntokësor brenda zonës së projektit. Ndërtimi i tubacioneve të transmetimit 

dhe shpërndarjes të ujit dhe kanalizimeve nuk ndikon në furnizimin me energji elektrike ose në 

ndonjë linjë të energjisë dhe të telekomunikacionit. 

Masat zbutëse: Masat zbutëse përfshijnë: 

• Ndikimet në rrjetin ekzistues të furnizimit me ujë në Zogaj: Duke marrë në konsideratë 
këtë rrjet gjatë ndërtimit të linjave të reja të shpërndarjes dhe transmetimit të ujërave 

të zeza. Gjatë punëve të rehabilitimit, vendasit do të furnizohen me ujë shtëpiak nga 

puset lokale. Kompania e ndërtimit duhet të sigurojë një ujin e freskët afër pusit të ujit 

ku vendasit mund të furnizohen me ujë të pijshëm. 

• Ndikimet në rrjetin ekzistues të ujërave të zeza në Shirokë: Duke marrë parasysh këtë 

rrjet gjatë ndërtimit të linjave të reja të shpërndarjes dhe transmetimit të furnizimit me 

ujë.  

• Ndikimet në rrugën Shkodër-Liria–Shirokë: Kjo rrugë do të kalohet më shumë se një herë 
për ndërtimin e linjave të transmetimit të furnizimit me ujë. Ky ndikim mund të shmanget 

duke kaluar tubacionin nëpër çdo nënkalim ekzistues të rrugës. Sidoqoftë, kompania e 

ndërtimit duhet të përgatisë një plan të menaxhimit të trafikut gjatë aktiviteteve të 

ndërtimit. 

• Ndikimet në rrugën Shirokë-Zogaj: Rruga nga Zogaj deri në Shirokë nuk do të ndikohet 

sepse ndërtimi i tubacionit të transmetimit të ujërave të zeza që lidh këto fshatra do të 

ndodhë në të njëjtën kohë kur edhe rehabilitimi i kësaj rruge. Prandaj, një plan i 

menaxhimit të trafikut duhet të përgatitet nga kompania e ndërtimit të rrugës në 
bashkëpunim me kompaninë e ndërtimit të tubacionit. Meqenëse kjo rrugë mund të 

kalohet më shumë se një herë për ndërtimin e tubacionit për transmetim të ujërave zeza, 

sugjerohet që kalimi të bëhet nëpër çdo nënkalim ekzistues të rrugës. 

• Nëse do të jetë e nevojshme të hapet përgjatë rrugës ndonjë hendek për tubacionet e 

furnizimit me ujë dhe të e ujërave të zeza,  punimet e ndërtimit dhe rehabilitimit duhet 

të kryhen sa më shpejt që të jenë praktike. Përveç kësaj, këto punë duhet të kryhen në 

një periudhë të trafikut të ulët. 

 

Përfundim:Konkluzionet mbi ndikimin në infrastrukturë gjatë ndërtimit përfshijnë: 

• Ndikimi i përkohshëm në rrugën që lidh Shkodrën me Lirinë, Shirokën dhe Zogajt. Ky 

ndikim mund të shmanget/zbutet duke kaluar rrugën përmes nënkalimeve të ujit  

ekzistuese; 

• Nëse do të jetë e nevojshme të hapet ndonjë hendek përmbi rrugë për tubacionet e 

furnizimit me ujë dhe të ujërave të zeza, punimet e ndërtimit dhe rehabilitimit duhet të 

kryhen sa më shpejt që të jenë praktike. Përveç kësaj, këto punë duhet të kryhen në një 

periudhë të trafikut të ulët. 

Nëse ndërmerren masat zbutëse të mësipërme, ndikimi i mbetur në infrastrukturë mund të 

konsiderohet i parëndësishëm. 
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Operacioni  

Nuk pritet ndonjë ndikim në infrastrukturë gjatë fazës operacionale. 

7.1.11 Trashëgimia kulturore 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Nuk ka ndonjë sit/objekt arkeologjik të njohur të dizajnuar brenda zonës së veprimit. Sidoqoftë, 

bazuar në Ligjin 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe Muzetë106”, gjatë fazës së ndërtimit, 

duhet të merret parasysh legjislacioni kombëtar për trashëgiminë kulturore. Sipas këtij ligji, 

procedurat duhet të zbatohen gjatë punimeve të tokës. 

Operacioni  

Nuk pritet ndonjë ndikim në trashëgiminë kulturore gjatë fazës operacionale. 

7.1.12 Planet/programet e tjera 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Seksioni 5.16 i jep planet/programet e tjera që mund të shkaktojnë ndikime kumulative me 

Projektin. Projekti nuk bie ndesh me ndonjë plan tjetër të nivelit kombëtar, komunal ose lokal. 

I vetmi plan tjetër që mund të gjenerojë ndikime kumulative me projektin e propozuar është 

rehabilitimi i rrugës Shirokë-Zogaj, e cila është pjesë e Planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë 

së Shkodrës.  

Siç përmendet në seksionin 6.3.5 aboveë, projekti i propozuar dhe rehabilitimi i rrugës Shirokë-

Zogaj dhe më tej deri në kufirin shtetëror me Malin e Zi do të kryhen në të njëjtën kohë, duke 

shmangur, në këtë mënyrë, çdo ndikim negativ kumulativ.  

Operacioni  

Nuk pritet ndonjë ndikim i kundërt kumulativ gjatë fazës operacionale. 

 

7.1.13 Mbetjet 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Burimi kryesor i gjenerimit të mbetjeve do të jenë aktivitetet e ndërtimit dhe fuqia e punës gjatë 

fazës së ndërtimit. Fraksionet e mbetjeve që do të krijohen kanë të bëjnë me llojet e materialeve 
dhe pajisjeve që do të përdoren gjatë aktiviteteve të ndërtimit (punime dheu dhe betoni, punime 

elektromekanike, instalime, etj.). 

Meqenëse mirëmbajtja teknike e makinerive të ndërtimit dhe automjeteve të transportit nuk do 

të kryhet brenda zonave të ndërtimit, nuk pritet që ndonjë gjenerim i mbeturinave të jetë 

karakteristikë për këtë lloj aktiviteti (goma të përdorura, bateri, vajra, etj. të automjeteve). 

Strukturat e ruajtjes së karburantit nuk do të jenë të nevojshme dhe për këtë arsye nuk do të 

sigurohen brenda zonave të ndërtimit ose kompleksit të kontraktuesit.  

Mbetjet e ngurta dhe ato sanitare do të prodhohen nga punëtorët gjatë qëndrimit të tyre në 

vendet e ndërtimit. Mbetjet e ngurta janë mbetje bashkiake dhe sipas përbërjes së tyre janë të 

ngjashme me mbeturinat nga amvisëritë. 

Çdo pastrim eventual i vegjetacionit brenda brezit të punës do të gjenerojë mbetjet organike, të 

                                                           

106https://kultura.gov.al/wp-content/uploads/2018/07/Ligji.nr27-_dt.17-05-2018.pdf 
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cilat përbëhen kryesisht nga degët që do të mbahen dhe rishpërndahen në vend, gjë që do të 

lejonte prodhimin e lëndëve ushqyese që do të lehtësojnë rigjenerimin natyror të vendit të 

punimeve. 

Tabela më poshtë jep një përmbledhje indikative të llojeve të pritshme të mbetjeve të krijuara 

gjatë aktiviteteve të ndërtimit. Kjo listë është e sistemuar sipas klasifikimit të Katalogut evropian 

të mbetjeve107 dhe Katalogut shqiptar të mbetjeve108. Të dy këta katalogë janë identikë. 

 

Tabela 7-4_Llojet e pritshme të mbetjeve gjatë fazës së ndërtimit 

Lloji i 
mbeturinave 

Përshkrimi i llojit të mbetjeve Komentet e lidhura me Projektin 
(burimi i gjenerimit të mbeturinave) 

grupi 02 - Mbeturina nga bujqësia, hortikultura, akuakultura, pylltaria, gjuetia dhe peshkimi, përgatitja dhe 

përpunimi i ushqimit 

02 01 07 Mbeturinat nga pylltaria Çdo pastrim eventual i bimësisë  

grupi 13 - Mbeturinat e naftës dhe mbetjet e karburanteve të lëngshme 

13 02 Mbeturina motorësh, ingranazhesh dhe vajrave 

lubrifikuese 

-Motorë makinerish; 

-Automjetet transportuese 

grupi 15 - Mbeturinat e paketimit 

15 01 Mbetjet e paketimit, nga letra dhe kartoni, 

plastika, druri, metali, paketimet e përziera, 

qelqi, etj. 

-Fuqia  e punës; 

-Vendi i punës; 

-Ndërtimi i ndërtesës për stacionin e 

pompimit për pusin e ujit;  

-Ndërtimi i rezervuarit të ujit;  

-Ndërtimi i oborrit të riciklimit 

grupi 17 - Mbeturinat nga ndërtimi dhe shkatërrimi 

17 04 Mbeturinat nga metalet Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë - 

tubacione metalike 

17 05 04 Mbeturinat nga gërmimi i tokës Punime tokësore për ujërat e zeza dhe 

sistemet e furnizimit me ujë 

17 09 04 Mbetje të tjera ndërtimore (mbetje të përziera) 
-Vendi i punës; 

-Ndërtimi i rezervuarit të ujit;  

-Ndërtimi i oborrit të riciklimit 

 

Burimet e ndikimeve: Bazuar në tabelën e mësipërme, burimet e ndikimeve të mundshme mund 

të përmblidhen si më poshtë: 

• Ujërat e zeza: vaj, lëndë djegëse, yndyra, bojëra, etj; dhe ujërat e zeza të krijuara nga 

aktivitetet e ndërtimit, përfshirë fuqinë e punës. 

• Mbetje te ngurta: toka dhe shkëmbinjtë, bimësia, mbetjet metalike, prej betoni dhe 

druri, gur gëlqeror, rërë dhe zhavorr, mbetje ushqimore të cilat përfshihen në kategorinë 

                                                           

107https://ec.europa.eu/en Environment/waste/framework/list.htm 

108Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 09/2018 “Për miratimin e katalogut shqiptar të mbetjeve” 
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e mbetjeve të ngurta; 

• Mbeturinat e rrezikshme: vajrat, karburantet, yndyrat, bojërat, etj., të cilat përfaqësojnë 

kategorinë e mbetjeve të rrezikshme, që rrjedhin nga aktivitetet e ndërtimit. 

Ndikimet e mundshme: Ndikimet kryesore të mundshme përfshijnë sa vijon: 

• Ujërat e zeza: Ndikimet e përkohshme në biodiversitetin tokësor dhe ujor, ujërat 

nëntokësore dhe sipërfaqësore, cilësinë e tokës dhe shëndetin e punëtorëve dhe 

popullatës lokale. 

Mjediset kryesore të ndjeshme të pranimit që mund të ndikohen nga ujërat e zeza 

përfshijnë: 

o Ujërat nëntokësorë brenda formacioneve gjeologjike gëlqerore, që shtrihet nga 

Liria nëpër Shirokë deri në Zogaj deri në kufirin shtetëror Shqipëri – Mali i Zi;  

o Uji i pijshëm brenda territorit të fshatit Zogaj, sepse gjatë fazës së ndërtimit 

banorët e Zogajve do të vazhdojnë të furnizohen nga pusi ekzistues hidro-

gjeologjik; dhe 

o Cilësia e ujit të Liqenit të Shkodrës për shkak të lidhjes së mirë hidraulike midis 

formacioneve gëlqerore dhe këtij liqeni. 

• Mbetje te ngurta: Ndikimet e përkohshme në estetikë, biodiversitetin, burimet ujore, 

cilësinë e tokës, trafikun dhe turizmin. 

Mjediset kryesore të ndjeshme të pranimit që mund të ndikohen nga mbetjet e ngurta 

përfshijnë: 

o Brezin e punës përgjatë rrugës në bregun e liqenit nga Liria në Shirokë për në 

Zogaj; dhe 

o Zonën e pyllëzuar mbi vendbanimin Liria. 

• Mbeturinat e rrezikshme: Ndikimet e përkohshme në biodiversitetin tokësor dhe ujor, 

ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore, cilësinë e tokës dhe shëndetin e punëtorëve dhe 

popullatës lokale. 

Mjediset kryesore të ndjeshme të pranimit që mund të ndikohen nga ujërat e zeza janë 

identike me ato që lidhen me ndotjen nga ujërat e zeza . 

Masat zbutëse: Masat zbutëse përfshijnë sa vijon: 

• Ujërat e zeza: Kompania e ndërtimit duhet të zbatojë një Plan të zbutjes së mjedisit (EMP) 

për ujërat e zeza, i cili duhet të përgatitet para periudhës së ndërtimit, në përputhje me 

Ligjin Nr. 9115/2003, "Për menaxhimin mjedisor të ujërave të zeza", të ndryshuar me 

ligjin 07/2018, i cili është në përputhje me Direktivën kuadër të ujit (2000/60 / EC)109 dhe 

veçanërisht Direktivën mbi ujërat e zeza urbane110. 

• Mbetje te ngurta: Ndikimet e përkohshme të mbetjeve të ngurta të gjeneruara nga 
aktivitetet e projektit mund të zbuten duke zbatuar një EMP për ato lloje të mbetjeve të 

cilat duhet të përgatiten para periudhës së ndërtimit, dhe duke ndjekur Ligjin Nr. 

9010/2003, të ndryshuar, të cilat përputhen me Direktivën 2008/98/EC "Për 

mbeturinat", të ndryshuar111. 

• Mbeturinat e rrezikshme: Ndikimet e përkohshme të mbetjeve të rrezikshme të krijuara 

                                                           

109https://ec.europa.eu/en Environment/water/water-framework/index_en.html 

110https://ec.europa.eu/en Environment/water/water-urbanwaste/index_en.html 

111https://ec.europa.eu/en Environment/waste/framework/ 
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nga aktivitetet e projektit mund të zbuten duke zbatuar një EMP për mbetjet e 

rrezikshme, i cili duhet të përgatitet para periudhës së ndërtimit dhe si vijon: Ligji Nr. 

9010, i datës 13.2.2003, "Për menaxhimin mjedisor të mbetjeve të ngurta"; Ligji Nr. 9537, 
i datës datë 18.5.2006, "Për administrimin e mbetjeve të rrezikshme"; dhe VKM Nr. 103, 

i datës 31.3.2003, "Për monitorimin e mjedisit", të cilat përputhen me nenet 17-20 të 

Direktivës 2008/98/EC "Për mbetjet", të ndryshuar112. 

Strategjia e zbutjes dhe masat në lidhje me ndikimet e mundshme nga ujërat e zeza dhe mbetjet 

e rrezikshme duhet të bazohen gjithashtu në Direktivën e ujërave nëntokësore 2006/118/EC, e 

cila është zhvilluar në përgjigje të kërkesave të nenit 17 të Direktivës kuadër të ujit113. 

• Përgatitja dhe zbatimi i një Plani të menaxhimit të mbetjeve (WMP): Strategjitë dhe 

masat e lartpërmendura të zbutjes duhet të përshkruhen dhe të zbatohen në një WMP, 

që duhet të bazohet në rregulloret e përmendura më sipër. WMP  do të përfshihet në 

ESMP (përgatitur nën Rregulloren 1 të EBRD) që do të përgatitet para fillimit të fazës së 

ndërtimit. 

WMP që synon të zvogëlojë sasinë e mbeturinave të prodhuara, përditësohet gjatë zbatimit të 

tij. Ai identifikon klientin (ADF), kontraktuesin(it) kryesor(ë), personin përgjegjës për menaxhimin 

e mbeturinave dhe përgatitësin(t) e WPM. 

 

Zbatimi i WPM përfshinë këto hapa: 

o Emërimi i një personi përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave. 

o Identifikimi i llojeve të mbetjeve dhe sasive përkatëse të vlerësuara që pritet të 
prodhohen. 

o Identifikimi i opsioneve të menaxhimit të mbetjeve për secilin lloj të mbeturinave. 

o Veprimi i menaxhimit të mbetjeve propozohet për secilin opsion dhe secilin lloj të 

mbeturinave.  

o Identifikimi i vendeve/siteve të depozitimit të mbeturinave dhe mënyrën e hedhjes 

së tyre. 

o Komunikimi i planit palëve të interesuara (Klientit, kontraktuesit, përfituesit 

përfundimtar, komunitetit lokale). 

o Trajnimi i fuqisë së punës për materialin ndërtimor dhe trajtimin e mbeturinave. 

o Sigurimi që materialet në vend dhe trajtimi i mbeturinave është e organizuar mirë. 
o Identifikimi i mënyrës sesi do të maten mbetjet dhe një regjistër të sasive të mbetjeve 

të prodhuara. 

o Monitorimi i zbatimit të WPM. 

o Rishikimi i suksesit të WPM. 

Hierarkia e veprimit të menaxhimit të mbetjeve bazohet në hapat e mëposhtme: 

i. Shmangia, sa më shumë që të jetë e mundur, e gjenerimit të mbeturinave; 

ii. Ulja e gjenerimit të mbeturinave; 

iii. Ripërdorimi i mbetjeve të prodhuara; 

iv. Riciklimi;  

v. Rimëkëmbja; dhe se fundmi 

vi. Hedhja e mbeturinave që nuk mund të ripërdoren ose riciklohen. 
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113https://ec.europa.eu/en Environment/water/water-framework/groundwater/resource.htm 
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Lidhur me projektin e propozuar, llojet kryesore të mbetjeve që mund të gjenerohen gjatë 

aktiviteteve të ndërtimit janë toka dhe gëlqerorët që rezultojnë nga hendeqet, bimësia nga hapja 

e brezit të punës (kryesisht bimësi e ulët), mbetjet e ndërtimit nga ndërtimi i rezervuarit të ujit 
në Liri (beton, tulla) , copa metali dhe/ose druri, guri gëlqeror të pastruar për gërmimin e 

themeleve, plastika nga punimet elektrike, bojërat, etj.), ushqimi, kutitë kartoni dhe plastika nga 

fuqia e punës gjatë ndërtimit dhe mbetje të rrezikshme (vaj, yndyrë, bojëra) të krijuara kryesisht 

nga motorët e makinerisë së ndërtimit dhe të mjeteve të transportit. 

Asnjë bojë nuk do të përdoret për tubacionet pasi ato do të jenë plastiku. Ujërat e zeza të 

rrezikshme në lidhje me projektin e propozuar përfshijnë: 

o Vaj dhe yndyrë nga çdo derdhje eventuale nga kamionët e transportit dhe makineria për 

hapje të hendekut; 

o Bojëra për ndërtesën e re të rezervuarit të ujit në Liri. 

Plani i menaxhimit të mbetjeve gjatë fazës së operimit përshkruhet në detaje në një raport të 

veçantë që është pjesë e FS dhe modelit të detajuar të projektit të propozuar. 

Përfundim: Gjenerimi i mbetjeve nga aktivitetet e ndërtimit mund të zbutet. Ndikimi i tyre, i cili 

do të ishte i përkohshëm nëse është e nevojshme, rehabilitohet me ndërmarrjen e veprime të 

rehabilitimit, mund të vlerësohet me probabilitet të ulët, madhësi të ulët deri të moderuar dhe 

një rëndësi të përgjithshme të ulët. 

Operacioni  

Llojet e mbetjeve të gjeneruara gjatë fazës së funksionimit përfshijnë llumin dhe ujin e trajtuar 

nga WWTP, mbetjet urbane të krijuara dhe mbetjet që do të trajtohen në oborrin e riciklimit. 

Shkarkimi i ujit të trajtuar nga WWZP ekzistues në Shirokë supozohet të jetë brenda standardit të 

pranuar për ujërat sipërfaqësore. 

Tabela më poshtë jep një përmbledhje indikative të llojeve të pritshme të mbetjeve të krijuara 

gjatë fazës operacionale. Kjo listë është sistemuar sipas klasifikimit të Katalogut evropian të 

mbetjeve dhe Katalogut shqiptar të mbetjeve. 
 
Tabela 7-5_Llojet e pritshme të mbetjeve gjatë fazës operacionale 

Lloji i 
mbeturinave 

Përshkrimi i llojit të mbetjeve Komentet lidhur me Projektin 
(burimi i gjenerimit të mbeturinave) 

Grupi 15 - Mbeturinat e paketimit 

15 01 Paketimi i mbetjeve, letrës dhe kartonit, plastikës, 

drurit, metalit, paketimit të përzier, qelqit, etj. 

Mbeturinat urbane 

Grupi 19 – Mbetjet nga objektet e menaxhimit të mbetjeve, impiantet e trajtimit të ujërave të zeza jashtë vendit dhe 

përgatitja e ujit të destinuar për konsumim njerëzor dhe ujit për përdorim industrial 

19 08 05 Llumi nga trajtimi i ujërave të zeza urbane Impianti i trajtimit të ujërave të zeza në 

Shirokë 

Grupi 20 - Mbetjet komunale (+ mbetje të ngjashme industriale), përfshirë fraksionet e mbetjeve të zgjedhura 

20 03 01 Mbeturinat e përziera komunale Mbeturinat urbane 

20 03 07 Mbeturina të mëdha Mbeturinat e mbledhura në oborrin e riciklimit 

Burimet e ndikimeve: Bazuar në tabelën e mësipërme, burimet e ndikimeve të mundshme gjatë 
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fazës operative mund të përmblidhen si më poshtë: 

• Impianti i trajtimit të ujërave të zeza (WWTP): Prodhimi i llumit nga WWTP në Shirokë; 

• Mbetjet e ngurta urbane: Mbeturinat e ngurta të gjeneruara nga amvisëritë, duke 

përfshirë mbeturinat e mëdha. 

Ndikimet e mundshme: Ndikimet kryesore të mundshme përfshijnë sa vijon: 

• Prodhimi i llumit nga WWTP NË Shirokë: Llumi i prodhuar nga WWTP mund të përdoret 

si pleh, dhe për këtë arsye ndikimi i pritur nga prodhimi i tij është pozitiv.  

• Mbetjet e ngurta urbane: Ndikimet e përkohshme në estetikë, aroma e keqe, 
biodiversiteti, burimet ujore, cilësia e tokës, trafiku dhe turizmi. 

Vendndodhja kryesore e ndjeshme që mund të ndikohet nga mbetjet e ngurta urbane 

është brezi i punës përgjatë rrugës në bregun e liqenit nga Liria në Shirokë deri në Zogaj 

që është një zonë turistike, si dhe banorët e vendbanimeve Shirokë, Zogaj dhe Liria. 

Masat zbutëse: Masat zbutëse përfshijnë sa vijon: 

• Prodhimi i llumit nga WWTP: Meqenëse prodhimi i llumit nuk është një burim i ndikimit 

negativ, nuk ka nevojë të ndërmerren masa zbutëse, përveç sigurimit të funksionimit 

normal të WWTP në Shirokë.  

• Mbetjet e ngurta urbane: Nuk pritet ndonjë ndikim negativ nga mbetjet e ngurta urbane 

nëse ky lloj i mbeturinave menaxhohet në mënyrë të përshtatshme, siç parashikohet në 

studimin e fizibilitetit të këtij projekti që merr në konsideratë dispozitat e Ligjit Nr. 

9010/2003, "Për menaxhimin mjedisor të mbetjeve të ngurta”, të ndryshuar, dispozitat 

këto që përputhen me Direktivën 2008/98/EC“ Për mbetjet ”, të ndryshuar114. 

Përfundim: Gjenerimi i mbetjeve gjatë fazës operacionale mund të zbutet. Nëse zbatohet 

menaxhimi i planifikuar i mbetjeve, ndikimi i pritur do të jetë pozitiv dhe mjedisi ekzistues do të 

përmirësohet. 

7.1.14 Shëndeti dhe siguria në punë 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Periudha e ndërtimit vlerësohet përafërsisht për një vit dhe do të kërkojë angazhimin e afro 120 

personave. 

Punëtorët duhet të ndjekin dispozitat e Direktivës 89/391/EEC - "Direktiva kuadër e sigurisë dhe 

shëndetit në punë” (OSH), për të siguruar kushtet e kërkuara të punës dhe funksionimin e duhur 

të makinerisë së punës.  

Kushtet e punës duhet, gjithashtu, të përmbushin dispozitat e Ligjit 5/2014 "Për sigurinë dhe 

shëndetin në ndërtim", Konventës së ILO C167 "Për sigurinë dhe shëndetin në ndërtim" (1988), 

si dhe kërkesat e EBRD PR 2 "Puna dhe kushtet e punës". 

Në përputhje me EBRD PR 2, punëtorët do të pajisen me kontrata me shkrim, të cilat do të 

përcaktojnë të drejtat e tyre sipas ligjit kombëtar të punës dhe punësimit. Punëtorëve gjithashtu 
do t'u sigurohet mekanizmi i ankesave për të ngritur shqetësime në vendin e punës. Nëse 

ekziston rreziku i dëmtimit të punëtorëve e punëdhënësit kryesor, ADF do t'i kërkojë këtij 

punëdhënësit të caktojë procedura dhe masa kontrolli për të parandaluar ose zvogëluar rrezikun 

e dëmtimit të shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve. Procedura të tilla dhe masa kontrolli do të 

rishikohen nga ADF në mënyrë periodike për të konstatuar efektivitetin e tyre. 

Rregulloret/standardet e tjera që do të merren në konsideratë gjatë kësaj faze të zhvillimit të 

projektit janë në referim të Ligjit 10237/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", i ndryshuar, 
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Konventën C155 të ILO "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" (1981) dhe EBRD PR 4 "Shëndeti 

dhe siguria" 

Kompania e ndërtimit do të jetë e detyruar të zhvillojë dhe të implementojë një Plan të shëndetit 
dhe sigurisë në punë, i cili u siguron punëtorëve një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm të punës 

dhe për këtë arsye parandalon aksidentet dhe sëmundjet profesionale. Kompania e ndërtimit do 

të përgatisë planet e reagimit ndaj emergjencave për t'iu përgjigjur aksidenteve dhe 

emergjencave në një mënyrë të përshtatshme për punët ndërtimore dhe rreziqet operacionale. 

Ky plan do të bazohet në identifikimin paraprak të aksidenteve të mëdha dhe do të përfshijë 

masat e nevojshme për të parandaluar aksidentet e mëdha dhe për të kufizuar pasojat e tyre për 

komunitetet lokale. 

Praktikat e sigurisë së transportit do të miratohen dhe zbatohen sipas Planit të menaxhimit të 

trafikut për të parandaluar incidentet eventuale në trafik. Ky plan duhet të marrë parasysh 

aktivitetet e ndërtimit, duke përfshirë transportimin e lëndës së parë brenda qendrave të 
banuara (Liria, Shirokë, Zogaj) dhe përgjatë rrugës nga Shkodra deri në Liri, Shirokë dhe Zogaj, 

aktivitetet turistike sezonale në zonën e projektit, punimet e ndërtimit në afërsi të shkollave 

(p.sh. shkolla në Zogaj), etj. 

Masat specifike të zbutjes në lidhje me projektin e propozuar dhe zonën e projektit që është e 

kërkuar nga EBRD PR 4 (Shëndeti dhe siguria në punë dhe komunitet) përfshijnë: 

• Parandalimin e çfarëdo incidenti eventual trafiku gjatë punimeve para-ndërtimore dhe 

ndërtimore nga aktivitetet e gërmimit dhe transportit. Ndërsa punimet e pastrimit do të 

kryhen përgjatë rrugës Liria-Shirokë-Zogaj ekziston rreziku për incidente trafiku. Punimet 
e ndërtimit duhet të kryhen në periudhën e trafikut të ulët dhe jashtë sezonit turistik. 

Vëmendja e veçantë duhet t'i kushtohet punimeve në afërsi të shkollave (p.sh. shkolla 9-

vjeçare në Zogaj ndodhet afër rrugës) dhe brenda qendrave të banuara (Liria, Shirokë 

dhe Zogaj). Masa të tjera parandaluese përfshijnë shenjat e trafikut, kufizimin e 

shpejtësisë, panelet  me informacione mbi sigurinë publike, etj. 

• Parandalimin e çfarëdo aksidenti eventual nga puna e pastrimit nëpër shkëmbinj të fortë 

gëlqerorë. Ndërsa hendeqet për vendosjen e tubacioneve të ujit dhe të ujërave të zeza 

do të gërmohet nëpër shkëmbinj të fortë, ekziston rreziku i aksidentit nga përdorimi i 

mjeteve/makinerive përkatëse të gërmimit. Nuk do të bëhet asnjë shpërthim. Periudha 
e përshtatshme e ditës për punimet e ndërtimit në afërsi të shkollave dhe kopshteve 

duhet të konsultohet me autoritetet arsimore. E njëjta gjë duhet të zbatohet për 

pastrimet dhe punët e transportit në afërsi të bar-restoranteve dhe objekteve të tjera të 

shërbimit. Ndërsa punimet e pastrimit të linjave të shpërndarjes që do të kryhen brenda 

vendbanimeve (Liria, Shirokë dhe Zogaj) duhet të caktohen në bashkëpunim me 

bashkësitë lokale. 

• Punimet e ndërtimit duhet të planifikohen për të shmangur çdo shqetësim nga zhurma 

dhe dridhjet, veçanërisht në afërsi të shkollave, kopshteve dhe objekteve shëndetësore. 

• Përveç kësaj, në përputhje me PR 4, ADF do t'i kërkojë ndërmarrjes së ndërtimit të krijojë 

dhe të zbatojë rregullat për sjelljen e punëtorëve kur merren me banorët dhe vizitorët 

për të parandaluar çfarëdo shqetësimi. 

Operacioni  

• Nuk pritet ndonjë ndikim negativ në shëndetin dhe sigurinë në punë gjatë fazës 

operacionale nëse zbatohen standardet dhe praktikat përkatëse të përshtatshme për 

funksionimin e komponentëve të Projektit. Sidoqoftë, kushtet e punës së punonjësit të 

ndërmarrjes Ujësjellës-Kanalizime Shkodër duhet të plotësojnë dispozitat e Ligjit 
10237/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", të ndryshuar, Konventës C155 të ILO 



Raporti paraprak i VNM 

"Për sigurinë dhe shëndetin në punë" (1981), gjithashtu edhe kërkesat e EBRD PR 2 

"Puna dhe kushtet e punës". 

7.1.15 Aspektet socio-ekonomike 

Para-ndërtimi dhe ndërtimi 

Burimi i ndikimeve: 

Blerja e përhershme dhe e përkohshme e tokës për qëllime ndërtimi, si më poshtë: 

• 50 m2 për rezervuarin e ujit në Liri; 

• 1500 m2 për oborrin e riciklimit; 

• Përdorimi i përkohshëm i tokës për ndërtimin e tubacionit të ujit dhe të ujërave të zeza.  

Ndikimet e përkohshme në shëndetin dhe aktivitetet ekonomike (bar-restorante, turizmi ditor) 

nga pluhuri dhe zhurma brenda fshatrave gjatë ndërtimit të linjës së shpërndarjes së ujit dhe të 

ujërave të zeza. 

Masat zbutëse: 

• Ekipi i projektit ka evituar çdo shpronësim të pronës private. Rezervuari i ujit në Liri dhe 

oborri i riciklimit në Shirokë do të vendosen në pronën e komunës. 

• Gjatë fazës së ndërtimit do të ndërmerren masat e rregullta për zbutjen e ndotjes së ajrit, 

zhurmës dhe shqetësimit nga trafiku. 

• Fuqia punëtore lokale, veçanërisht Romët dhe Egjiptianët mund të angazhohen si fuqi e 

punës gjatë aktiviteteve të ndërtimit. 

• Faza e ndërtimit duhet të jetë e shkurtër sa më shumë që është e mundur; 

• Aktivitetet e ndërtimit afër rrugës dhe vijës ujore Liria-Shirokë-Zogaj duhet të kryhen 

jashtë periudhës turistike. 

Përfundim: Ka gjasë se ka efekte negative dhe pozitive të aktiviteteve të projektit gjatë fazës së 

ndërtimit. Efektet e përkohshme anësore mund të zbuten duke zbatuar masa rutinë. Ndërsa 
efektet pozitive kanë të bëjnë me punësimin, inkurajimin e bizneseve të reja dhe aktivitetet ose 

shërbimet e reja tregtare. 

Operacioni 
Burimi i ndikimeve: Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të ujit, ujërave të zeza dhe 

mbeturinave; dhe blerja e përhershme e tokës (50 m2 për rezervuarin e ujit Liria; 1500 m2 për 

oborrin e riciklimit). 

Masat zbutëse: 

Sipërfaqja e tokës e nevojshme për rezervuarin e planifikuar të ujit në Liri dhe për oborrin e 

riciklimit në Shirokë do të vendosen në pronën e komunës, dhe për këtë arsye nuk do të preket 

popullsia lokale; 

Komuniteti Rom dhe Egjiptian që jeton në vendbanimin Liria do të angazhohet si fuqi e punës në 

menaxhimin (përzgjedhja e mbeturinave, etj.) e mbetjeve komunale.  

Përfundim: Priten vetëm efekte pozitive të përhershme gjatë fazës operacionale. Këto efekte 

kanë të bëjnë me kushtet e përgjithshme të jetës së popullsisë (shëndetin, ajrin e pastër) dhe 

aktivitetet ekonomike (bar-restorante, turizmi ditor) nga përmirësimi i sistemit të menaxhimit të 

ujit, ujërave të zeza dhe mbetjeve. Këto ndikime janë të mundshme dhe me rëndësi të ulët deri 

në mesatare. 

8 Angazhimi i palëve të interesuara 
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Për të përmbushur kërkesat kombëtare dhe të EBRD për angazhimin e palëve të interesuara dhe 

konsultimin dhe afrimin e publikut, Konsulenti ka përgatitur një Plan të angazhimit të palëve të 

Interesuara (SEP), i cili do të zbatohet nga përfituesi.  

8.1 Qëllimi i angazhimit të palëve të interesuara 

Qëllimi i SEP është të prezantojë sesi ADF dhe kontraktuesit e tij planifikojnë të komunikojnë me 
njerëz që mund të preken ose janë të interesuar për këtë projekt, si dhe të përshkruajë 

mekanizmin e ankesave përmes të cilave njerëzit kanë mundësi të ngrenë ndonjë shqetësim në 

lidhje me Projektin. 

SEP do të përditësohet në mënyrë periodike, pasi informacionet e rëndësishme të Projektit të 

bëhen të disponueshme, siç janë zgjedhja e kontraktuesve dhe afatet kohore për ndërtim. 

Objektivat kryesore të angazhimit të palëve të interesuara janë: 

• Sigurimi që informacioni i duhur dhe me kohë tu ofrohet personave të prekura ose që ka 

të ngjarë të preken (si në mënyrë ë drejtpërdrejtë ashtu edhe indirekt) nga projekti, që 
kanë interes në projekt ose ndikojnë në projekt; 

• Sigurimi i forumeve dhe mundësive për palët e interesuara për të shprehur shqetësimet 

dhe mendimet e veta;  

• Sigurimi që komentet të merren menjëherë në mënyrë që ato të merren parasysh gjatë 

procesit të vendimmarrjes; 

• Vendosja e një komunikimi dhe bashkëpunimi efektiv, duke lehtësuar mbështetjen e 
komunitetit;  

• Krijimi i mekanizmave efektive të ankesave dhe ndërmjetësimit, duke zvogëluar dhe 

zgjidhur numrin e çështjeve të referuara tek autoritetet gjyqësore. 

8.2 Palët kryesore të interesit të projektit 

Tabela më poshtë jep palët kryesore të interesit të Projektit dhe rolet dhe përgjegjësitë e tyre, 

siç janë identifikuar në fillimin e përgatitjes së FS. Përditësimi i kësaj tabele me palët e tjera të 

interesuara pasqyrohet në SEP. 

Tabela 8-1_Roli dhe përgjegjësitë e palëve kryesore të interesit 

Palët kryesore të projektit Roli dhe përgjegjësia 

Banka Evropiane për Rindërtim dhe 

Zhvillim (EBRD) 

IFI lider. IFI lider që ka përgjegjësinë për bashkërenditje dhe zbatimit 

të detyrave dhe miratimin e rezultateve. 

Koordinatori kombëtar i IPA-s (NIPAC) Përgjegjës për bashkërenditjen e fondeve IPA dhe një aktor kryesor i 

projekteve WBIF. 

Bashkia e Shkodrës (MS) 
Përfituesi kryesor. Organi kryesor i planifikimit dhe pronari i aseteve 

të ujërave/kanalizimeve/ujërave të zeza dhe mbetjeve të ngurta. 

Ndërmarrja Ujësjellës - Kanalizim 

Shkodër (UKS) 

Bashkë-përfitues. Përgjegjës për furnizimin me ujë dhe administrimin 

e ujërave të zeza në territorin e Bashkisë së Shkodrës. 

Vendbanimet Liria, Shirokë & Zogaj Përfituesit e fundit. Përfituesit kryesorë të Projektit. 

Ministria e financave dhe ekonomisë Autoriteti Përgjegjës – Promovues i Projektit. 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit (ADF) Agjencia zbatuese (IA). Agjencitë publike të specializuara në zhvillimin 

rajonal dhe financimin nga shumë donatorët. Përgjegjës për zbatimin 

e Projektit dhe miratimin e rezultateve të Projektit. 

Përfaqësuesi i WBIF Shqipëria dhe 

Delegacioni i Bashkimit Evropian në 

Shqipëri 

Vëzhguesit për përdorimin e fondeve të WBIF. IPA II kontribuon me 

financimin e granteve për WBIF. EUD janë përgjegjëse për menaxhimin 

e IPA II për periudhën e programimit 2014-2020. 
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Palët kryesore të projektit Roli dhe përgjegjësia 

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Autoriteti kompetent për çështjet e mjedisit. 

Agjencia kombëtare e mjedisit  Përgjegjëse për miratimin e procedurave të ndërlidhura me VNM. 

Agjencia kombëtare e zonave të 

mbrojtura 
Përgjegjëse për menaxhimin e zonave të mbrojtura. 

 

8.3 Sondazhi social dhe grupet vulnerabile 

Procesi i identifikimit të palëve të interesuara ekzaminohet nëse ka ndonjë grup njerëzish të 

prekur që mund të jenë më vulnerabil nga ndikimet aktuale dhe potenciale të Projektit.  

Vlerësimi identifikoi se komunitetet Romë dhe Egjiptianë të vendbanimit Liria përfaqësojnë 

grupe vulnerabile për shkak të rrethanave të tyre shumë të vështira socio-ekonomike. Popullsia 

e regjistruar Egjiptiane dhe Rome në këtë zonë të veçantë është 94 familje me afro 323 anëtarë 

- nga të cilët 128 gra dhe 137 burra; me një trend emigrimi në Gjermani në 3 vitet e fundit. 

Për shkak të mungesës së përfshirjes së tyre në vendimmarrje, gratë gjithashtu janë vlerësuar si 

një grup vulnerabil.  

Brenda këtij SEP janë siguruar aktivitetet shtesë të angazhimit për të siguruar që këto grupe 

vulnerabile të jenë të mbrojtura në mënyrë të përshtatshme nga ndikimet e mundshme. Për më 

tepër, Projekti parashikon përfshirjen e këtyre grupeve në aktivitetet ekonomike të lidhura me 

menaxhimin e mbeturinave dhe komponentin e riciklimit të Projektit, duke siguruar kështu 

mundësi jetese. 

Detajet mbi sondazhin social dhe gjetjet kryesore të tij janë dhënë në një dokument të veçantë 

(shih raportin e sondazhit shoqëror) që është pjesë e dokumenteve të paketës VNM. 
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9 Gjetjet kryesore dhe hapat e ardhshëm 
Ky kapitull përshkruan gjetjet kryesore të VNM-s, si dhe sugjerimet e Konsulentit mbi hapat që 

duhen ndjekur gjatë fazës së detajuar të dizajnit. 

9.1 Opsionet e zgjedhura të Projektit nga pikëpamja mjedisore 

Bazuar në gjetjet e mëposhtme: 

• Seksioni 2.3 aboveë (Opsionet/alternativat e projektit); 

• Kriteret teknike dhe ekonomike (shih studimin e FS mbi Projektin); dhe 

• Krahasimi i opsioneve/alternativave të mundshme nga pikëpamja mjedisore dhe sociale 

(shih seksionet 6.3.4 dhe 6.3.5),  

janë zgjedhur opsionet e mëposhtme si më miqësoret me mjedisin: 

Tabela 9-1_Opsionet e projektit që janë më miqësore me mjedisin 

Fshati Opsioni Përshkrimi 

Furnizimi me ujë 

Zogaj 

1 Shfrytëzimi i pusit ekzistues lokal hidro-gjeologjik dhe rehabilitimi i 
infrastrukturës ekzistuese: trajtimi fizik i ujit para rezervuarit të ujit 

(ekzistues) dhe sistemi i ri i shpërndarjes. 

Shirokë & Liria 

3 

Lidhja me rezervuarin e ujit në Shkodër - bashkimi me rrjetin ekzistues të 

furnizimit me ujë të Shkodrës; Ndërtimi i një rezervuari të ri uji në Liri; 

Tubacioni i transmetimit të ujit do të kalojë përgjatë rrugës Liria-Shirokë. 

Ujërat e zeza 

Zogaj, Shirokë & 

Liria  

1 Lidhja e të gjitha zonave të vendbanimeve me WWTP ekzistues në Shirokë; 

Tubacioni i transmetimit të ujërave të zeza do të kalojë përgjatë rrugës.  

Menaxhimi i mbeturinave 

Zogaj, Shirokë & 

Liria  

1 Ndërtimi i një oborri të riciklimit të mbetjeve në vendin nr. 3 (gurore e 

braktisur që ndodhet pranë WWTP ekzistues në Shirokë) 

Të gjitha opsionet e sipërpërmendura janë më miqësore me mjedisin krahasuar me situatën 

aktuale (opsioni "mos bë asgjë" ose opsioni "zero"). 

  



Raporti paraprak i VNM 

9.2 Ndikimet dhe sugjerimet kryesore negative 

Ndikimet kryesore të mundshme janë ato të mbetura, të cilat mund të lidhen drejtpërdrejt me 

elementët dhe aktivitetet e projektit ose indirekt me ndërveprimin midis projektit dhe 

planeve/programeve /strategjive të tjera të zhvillimit brenda së njëjtës zonë të projektit ose në 

të njëjtin sektor (furnizimi me ujë, ujërat e zeza, menaxhimi i mbeturinave dhe mjedisi). 

9.2.1 Ndikimet kryesore anësore dhe sugjerimet 

Ndikimet kryesore anësore pritet të ndodhin gjatë periudhës së para-ndërtimit dhe ndërtimit. 

Zona e synuar shtrihet brenda MNR të Liqenit të Shkodrës (kategoria IV e statusit të mbrojtjes së 

IUCN). Projekti i propozuar duhet të respektojë planin e menaxhimit të kësaj MNR që imponon 

që Projekti të respektojë zonimin e tij të brendshëm (i referohet seksionit 0: Konteksti mjedisor 
i zonës së Projektit dhe Figura 6.2_Zonimi i zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës dhe 

aktivitetet e lejuara dhe të ndaluara)  

Tabela më poshtë përmbledh ndikimet kryesore anësore dhe masat e sugjeruara të zbutjes që 

do të ndërmerren gjatë fazave të projektit, përfshirë hartimin e detajuar. 

Tabela 9-2_Komentet/sugjerimet në lidhje me shmangien/zbutjen e ndikimeve kryesore në mjedis 

Fshati Komponenti i 
projektit 

Faza/komenti i projektit Komenti/sugjerimi Dizajni i 
detajuar  

Furnizimi me ujë 

Zogaj 

Shfrytëzimi i pusit 

lokal & rehabilitimi i 

infrastrukturës 

ekzistuese 

Dizajni konceptual dhe 

VNM 

Nuk pritet ndonjë ndikim i dukshëm 

negativ 

Nuk ka nevojë 

për përmirësim 

Shirokë 

& Liria 

Ndërtimi i një 

rezervuari të ri të 

ujit në Liri 

Dizajni konceptual dhe 

VNM; 

-rezervuari i ujit i vendosur 

brenda pyllit halor mbi 

vendbanimin Liria 

 

Nuk pritet ndonjë ndikim i dukshëm 

negativ. 

-Pylli halor mbi vendbanimin Liria është 

përfshirë në zonën e përdorimit të 

qëndrueshëm të MNR të Liqenit të 

Shkodrës (shih Figura 6.2) dhe ka  vlera 

interesante floristike (shih seksionin 

Error! Reference source not found.); 

-Vendosja e rezervuarit të ujit në Liri, në 

kullota ose toka të pakta dhe afër 

rrugëve ekzistuese terciare, duke 

shmangur kështu ndikimin në pyllin 

halor 

Sugjerimet 

tashmë janë 

marrë parasysh 

gjatë dizajnit të 

detajuar 

Lidhja me 

ujësjellësin e 

Shkodrës 

 

Dizajni konceptual dhe 

VNM; 

-Tubacioni i transmetimit 

të ujit do të kalojë përgjatë 

rrugës së asfaltuar 

Shkodër-Liria-Shirokë 

Nuk pritet ndonjë ndikim i dukshëm 

negativ; 

- Shmang kalimin nëpër zonën e 

pyllëzuar duke vendosur tubacionin e 

ujit përgjatë rrugës Liria-Shirokë 

Sugjerimet 

tashmë janë 

marrë parasysh 

gjatë dizajnit të 

detajuar 

Ujërat e zeza 
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Fshati Komponenti i 
projektit 

Faza/komenti i projektit Komenti/sugjerimi Dizajni i 
detajuar  

Zogaj, 

Shirokë 

& Liria  

Lidhja me WWTP 

ekzistues në Shirokë 

Dizajni konceptual dhe 

VNM; 

-Tubacioni i transmetimit 

të ujërave të zeza do të 

kalojë përgjatë rrugës së 

asfaltuar Zogaj-Shirokë 

dhe Liria- WWTP ekzistues 

- Nuk pritet ndonjë ndikim i dukshëm 

negativ;  

-Linja e transmetimit do të kalojë 

përgjatë rrugës. 

Sugjerimet 

tashmë janë 

marrë parasysh 

gjatë dizajnit të 

detajuar 

Menaxhimi i mbeturinave 

Zogaj, 

Shirokë 

& Liria  

Ndërtimi i një oborri 

të riciklimit të 

mbeturinave (pranë 

WWTP në Shirokë) 

Dizajni konceptual dhe 

VNM 

- Nuk pritet ndonjë ndikim i dukshëm 

negativ; 

-Vendi i oborrit të riciklimit do të 

vendoset në një gurore të braktisur e 

cila është pronë e komunës. 

Sugjerimet 

tashmë janë 

marrë parasysh 

 

Siç është përmendur në tabelën më lartë (kolona në të djathtë), të gjitha sugjerimet e ekipit 

mjedisor janë marrë në konsideratë nga ekipi teknik. 

9.2.2 Ndikimet dhe sugjerimet e tjera kumulative 

I vetmi ndikim negativ kumulativ i pritur mund të jetë ndikimi eventual që ka të bëjë me 

rehabilitimin e rrugës Shirokë-Zogaj dhe më tej deri në kufirin shtetëror me Malin e Zi.  

Sugjerohet fuqimisht që ndërtimi i tubacionit të transmetimit të ujërave të zeza Zogaj-Shirokë 

dhe rehabilitimi i rrugës Zogaj-Shirokë të kryhen në të njëjtën kohë. 

Përndryshe, ndërtimi i tubacionit të transmetimit të ujërave të zeza Zogaj - Shirokë dhe 

rehabilitimi i rrugës në periudha të ndryshme mund të kanë ndikim tek njëri-tjetrin. Në këtë rast, 

sugjerohet si më poshtë: 

a. Nëse është e nevojshme, për të hartuar dhe ndërtuar ndonjë nënkalim për tubacionin e 

ujërave të zeza nëse rruga rehabilitohet para ndërtimit të tubacionit të transmetimit të 

ujërave të zeza ; ose 

b. Nëse tubacioni i transmetimit të ujërave të zeza do të ndërtohet i pari, atëherë kalimi i 

rrugës duhet të projektohet në një mënyrë që tubacioni të mos dëmtohet gjatë 

rehabilitimit të rrugës. 
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9.3 Ndikimet kryesore pozitive 

Ndikimet kryesore të mundshme janë ato që mbesin, të cilat janë të lidhura drejtpërdrejt me 

elementët e Projektit. Tabela më poshtë jep efektet kryesore përfituese të projektit të propozuar 

për secilin vendbanim të zonës së synuar. 

Tabela 9-3_Ndikimet kryesore pozitive të projektit të propozuar 

Fshati Situata aktuale Objektivi i projektit Ndikimet e pritshme 

Furnizimi me ujë 

Zogaj 

-Përdorimi i pusit hidro-gjeologjik 

lokal; 

-Uji është brenda standardeve të 

kërkuara nëse zbatohet trajtimi i 

duhur 

-Përmirësimi i rrjetit të 

shpërndarjes së ujit; 

-Trajtimi i duhur i ujit të 

pijshëm  

-Ndikimi pozitiv në shëndetin e njeriut; 

-Ndikimet pozitive në turizëm; 

-Ndikimet pozitive në punësim 

(shërbime, bar-restorante, etj.); 

-Ulja e largimit së popullsisë nga zona e 

Projektit në pjesë të tjera të 

Shqipërisë/Evropës; 

-Rritja e vlerave të pronave të 

paluajtshme  

Shirokë  -Uji i puseve lokale është i ndotur 

dhe nuk i plotëson standardet e 

kërkuara 

-Lidhja me sistemin e 

ujësjellësit të Shkodrës; 

-Ndërtimi i rrjetit të 

shpërndarjes së ujit  

Liria -Përdorimi i pusit lokal; Nuk ka 

asnjë rezervuar uji. Uji nuk 

klorohet; 

-Uji është i ndotur dhe nuk i 

plotëson standardet e kërkuara; 

-Liria është e populluar kryesisht 

nga Romët dhe Egjiptianët 

vulnerabilë 

- Lidhja me sistemin e 

ujësjellësit të Shkodrës; 

-Ndërtimi i rrjetit të 

shpërndarjes së ujit; 

-Ndërtimi i një rezervuari të ri 

të ujit vetëm për lagjen Liria 

-Ndikimi pozitiv në shëndetin e njeriut; 

-Përmirësimi i cilësisë së jetës së 

njerëzve vulnerabilë (komuniteti 

Romë/Egjiptianë); 

-Rritja e vlerave të pronave të 

paluajtshme  

 

Ujërat e zeza 

Zogaj Ekzistojnë vetëm gropat septike 

individuale; 

-Ujërat e zeza i ndotin ujërat 

nëntokësore, të cilat prapë e 

ndotin ujin e Liqenit të Shkodrës 

për shkak të lidhjes së mirë 

hidraulike midis Liqenit dhe 

formacioneve gëlqerore 

 

 

Ndërtimi i sistemit të 

shpërndarjes së ujërave të zeza 

dhe lidhja me WWTP ekzistues 

në Shirokë 

-Ndikimi pozitiv në shëndetin e njeriut; 

-Ndikimet pozitive në turizëm; 

-Ndikimet pozitive në punësim 

(shërbime, bar-restorante, etj.); 

- Ulja e largimit së popullsisë nga zona e 

Projektit në pjesë të tjera të 

Shqipërisë/Evropës; 

-Rritja e vlerave të pasurive të 

paluajtshme; 

-Shmangia e ndotjes së ujit të liqenit 

dhe për këtë arsye të habitateve ujore. 

Vija e bregut të liqenit Shirokë-Zogaj 

është e rëndësishme për biodiversitetin 

ujor. Vija e bregut të liqenit në Zogaj 

është pjesë e zonës kryesore (kategoria 

II e statusit të mbrojtjes së IUCN) të 

MNR të Liqenit të Shkodrës. 

Shirokë  Një pjesë e fshatit është e lidhur 

me WWTP ekzistues. Pjesa tjetër 

përdor gropat septike individuale; 

- Ujërat e zeza i ndotin ujërat 

nëntokësore, të cilat prapë e 

ndotin ujin e Liqenit të Shkodrës 

për shkak të lidhjes së mirë 

hidraulike midis Liqenit dhe 

formacioneve gëlqerore 
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Fshati Situata aktuale Objektivi i projektit Ndikimet e pritshme 

Liria Ka vetëm disa tualete kolektive të 

mbyllura; 

Ujërat e zeza mblidhen në 

rezervuarë metalikë, të cilët 

derdhen në lumin Buna 

-Ndikimi pozitiv në shëndetin e njeriut; 

-Përmirësimi i cilësisë së jetës së njerëzve 

në nevojë (komuniteti Romë/Egjiptianë); 

-Rritja e vlerave të pasurive të 

paluajtshme; 

-Shmangia e ndotjes së lumit Buna.  

Menaxhimi i mbeturinave 

Zogaj 

dhe 

Shirokë  

-Mbeturinat komunale 

grumbullohen në kosha; 

-Nuk ka ndarje të mbeturinave; 

-Mbeturinat e rrezikshme 

(bateritë, vajrat, etj.) ndotin tokën 

dhe rrjedhimisht ujërat 

nëntokësore; 

-Në radhë, ujërat nëntokësore 

ndot ujin e Liqenit të Shkodrës për 

shkak të lidhjes së mirë hidraulike 

midis Liqenit dhe formacioneve 

gëlqerore 

-Ndërtimi i një oborri riciklimi 

të mbeturinave (pranë WWTP 

në Shirokë); dhe 

-Përmirësimi i menaxhimit të 

mbetjeve 

-Ndikimi pozitiv në shëndetin e njeriut 

për shkak të përmirësimit të cilësisë së 

ajrit (shmangia e aromave të këqija, 

shmangia e ndotjes së tokës); 

-Ndikimet pozitive në turizëm; 

-Ndikimet pozitive në punësim 

(shërbime, bar-restorante, etj.); 

- Ulja e largimit së popullsisë nga zona e 

Projektit në pjesë të tjera të 

Shqipërisë/Evropës; 

-Rritja e vlerave të pasurive të 

paluajtshme; 

-Shmangia e ndotjes së ujit të liqenit 

dhe për këtë arsye të habitateve ujore. 

Vija e bregut të liqenit Shirokë-Zogaj 

është e rëndësishme për biodiversitetin 

ujor. Vija e bregut të liqenit në Zogaj 

është pjesë e zonës kryesore (kategoria 

II e statusit të mbrojtjes së IUCN) të 

MNR të Liqenit të Shkodrës. 

Liria  

-Mbeturinat komunale mblidhen 

në kosha dhe nuk ka ndarje të 

mbeturinave; 

-Romët/Egjiptianët jetojnë duke 

mbledhur mbeturina plastike dhe 

metalike që i shesin për pak para. 

Mbeturinat për shitje mblidhen 

kryesisht në qytetin e Shkodrës. 

 

-Ndërtimi i një oborri riciklimi 

të mbeturinave (pranë WWTP 

në Shirokë);  

-Përmirësimi i menaxhimit të 

mbetjeve; 

-Përfshirja e komunitetit 

Romë/Egjiptianë në ndarjen e 

mbetjeve komunale  

-Ndikimi pozitiv në shëndetin e njeriut; 

-Rritja e vlerave të pasurive të 

paluajtshme; 

-Shmangia e ndotjes së lumit Buna; 

-Zvogëlimi i sasisë së mbetjeve të 

transportuara në landfillin e Bushatit;  

- Punësimi në ndarjen e mbetjeve për 

disa njerëz nga komuniteti Rom/ 

Egjiptian 
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9.4 Përfundime dhe rekomandime 

9.4.1 Përfundime 

Bazuar në seksionet 9.2 dhe 9.3 aboveë, mund të përfundohet se Projekti rezulton në një 

përmirësim të përgjithshëm të receptorëve ekzistues mjedisorë dhe socialë pritës.  

9.4.2 Rekomandimet 

Për të rritur ndikimet e përgjithshme pozitive dhe për të shmangur/zvogëluar ndikimet negative, 

është e nevojshme, gjatë fazave të përgatitjes së dizajnit të detajuar të ndërtimit, të merren 

parasysh: 

1. Rruga e tubacionit të transmetimit të furnizimit me ujë nga Shkodra në Liri dhe deri në 

Shirokë:  Shmangia, sa më shumë që të jetë e mundur, e dëmtimit të rrugës së asfaltuar 

nga rafinimi i vendndodhjes së rutës së tubacionit të furnizimit me ujë dhe përdorimi i 

nënkalimeve ekzistuese të rrugës. 

2. Ndërtimi i rezervuarit të ujit në Liri: Shmangia, sa më shumë që të jetë e mundur e 

dëmtimit të bimësisë gjatë fazës së ndërtimit duke minimizuar brezin e punës dhe duke 

përdorur sa më shumë që të jetë e mundur rrugët ekzistuese anësore; 

3. Rruga e tubacionit të transmetimit të ujërave të zeza nga Liria deri në WWTP ekzistues: 

Shmangia, për aq sa është e mundur, e dëmtimit të rrugës së asfaltuar nga rafinimi i 

vendndodhjes së rutës së tubacionit të ujërave të zeza. 

4. Rruga e tubacionit të transmetimit të ujërave të zeza nga Zogajt në Shirokë: Sugjerohet 

fuqimisht që ndërtimi i tubacionit të transmetimit të ujërave të zeza Zogaj-Shirokë dhe 

rehabilitimi i rrugës Zogaj-Shirokë të kryhen në të njëjtën kohë. 
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10 Programi i Monitorimit 
Ky kapitull është përgatitur duke ndjekur rregulloret kombëtare. VKM 912/2015 "Për 

metodologjinë e VNM" kërkon përgatitjen e një programi monitorimi. Gjithashtu, neni 41 i Ligjit 

10431/2011 "Për mbrojtjen e mjedisit" parashikon që parametrat/receptorët mjedisorë të 

monitorohen gjatë fazave të zhvillimit të projektit. 

Përgatitja e Planit të monitorimit mjedisor dhe social për fazat e hartimit, ndërtimit dhe zbatimit 

të një projekti është pjesë integrale e lejes mjedisore.  

10.1 Parametrat/receptorët mjedisorë që do të monitorohen 

Monitorimi i gjendjes së mjedisit është vëzhgimi dhe regjistrimi i cilësisë së receptorëve 

mjedisorë. Sipas rregulloreve shqiptare115, në listën e këtyre receptorëve janë: 

• cilësia e ujërave sipërfaqësore; 

• cilësia e ujërave nëntokësore; 

• cilësia e ajrit; 

• mbetjet; 

• zhurma; 

• rrezatimi; 

• cilësia e tokës; 

• flora, fauna, biodiversiteti, pyjet; 

• ndikimi i sektorëve ekonomikë në komponentët e mjedisit; 

• monitorimi i dukurive natyrore dhe ndikimi i tyre i mundshëm në mjedis;  

• monitorimi i ndikimeve të ndotjes së mjedisit në shëndetin e njeriut; dhe 

• monitorimi i shëndetit dhe sigurisë së komunitetit dhe profesionit. 

 

Kjo listë nuk përfshin asnjë receptor shoqëror dhe kulturor i cili i nënshtrohet rregulloreve të 

tjera, si për shembull Ligjit "Për trashëgiminë kulturore", Ligjit 8561/1999 "Për shpronësimet dhe 

blerjet e përkohshme të pronës private me interes publik", etj. 

10.2 Parametrat rutinë monitorohen në nivel vendi 

Në nivelin e vendit, receptorët e monitoruar të mjedisit dhe parametrat e tyre rutinë, siç janë 

vendndodhja e pikave të monitorimit dhe receptorëve mjedisorë, institucionet përgjegjëse të 

monitorimit, frekuenca dhe rregulloret/standardet përkatëse sigurohen nga Programi kombëtar 

i monitorimit dhe Raporti i gjendjes së mjedisit, të cilat publikohen çdo vit nga Agjencia 

kombëtare e mjedisit. Tabela më poshtë është përgatitur bazuar në të dhënat e fundit, 

përkatësisht në Programin kombëtar të monitorimit për vitin 2019116 dhe Raportin mbi gjendjen 

e mjedisit për vitin 2018117. 

 

 

                                                           

115 Ligji 10431/2011 "Për mbrojtjen e mjedisit", i ndryshuar, neni 41 

116Programi kombëtar për monitorimin e mjedisit. NEA, 2019 

117Raporti i gjendjes së mjedisit. NEA, 2018 
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Tabela 10-1_ Receptorët e mjedisit monitorohen rregullisht në nivel vendi 

Ambienti i 
pranimit  

Parametrat që do të 
monitorohen 

Institucioni dhe 
frekuenca e 
monitorimit 

Rregullorja/standardi 

Cilësia e 

ujërave 

nëntokësore 

Temperatura, pH, TOC, PD, 

lëndët ushqyese (N, P), 

mikroelementet, 

parametrat bazë organikë 

dhe mikrobiologjikë, 

kloruret, PBC, pesticidet 

dhe PAH 

Shërbimi gjeologjik 

shqiptar  

 

Direktiva kuadër e ujit 2006/118/BE "Për mbrojtjen 

e ujërave nëntokësore nga ndotja dhe 

përkeqësimi". 

Dy herë në vit, por 

nevojitet çdo tre 

muaj 

Cilësia e 

ujërave 

sipërfaqësore 

(Liqeni i 

Shkodrës) 

Temperatura, transparenca, 

pH, alkaliniteti, 

përçueshmëria elektrike, 

oksigjeni i tretur, NKO, 

NBO5, nitritet, nitratet, 

amoniaku, P totale, 

klorofili; 

-Treguesit mikrobiologjik 

(Echeria coli, streptokok) 

NEA 

 

 

-Ligji 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të 

burimeve ujore"; 

-VKM 246/2014 "Për normat e cilësisë së mjedisit 

për ujërat sipërfaqësorë" 

-Direktiva kuadër e ujit 2006/44/EC “Për cilësinë e 
ujit të ëmbël që ka nevojë për mbrojtje për të 

mbështetur jetën e peshqve” 

Tremujore 

Ushqyesit (N, P) NEA 

 

Tremujore 

 

Cilësia e ajrit SO2, NO2 (NOx), CO, O3, 

benzen, PM10 (PM2.5) dhe 

mikroelementet (Pb, As, 

Mn, Ni, Cu, Zn, Cd), 

NEA -Ligji 162/2014 "Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në 

mjedis" 

-VKM 352/2015 "Për vlerësimin e cilësisë së ajrit 

mjedisor dhe kërkesat në lidhje me disa ndotës" 

-Direktiva e cilësisë së ajrit (2004/107/EC dhe 

2008/50/KE)  

Mbetje te 

ngurta 

Sasia vjetore e mbetjeve të 

gjeneruara sipas katalogut 

shqiptar të mbetjeve. 

 -Ligji 10463/2011, "Për menaxhimin e integruar të 

mbetjeve", i ndryshuar;  

-VKM 687/2015 "Mbi miratimin e rregullave për 

mbajtjen, përditësimin dhe publikimin e të dhënave 

për diferencimin e grumbullimit të mbetjeve në 

burim” 

Zhurma LaeqT, (Laeq/Dita dB (A) 

Laeq / Nata dB (A)) 

 -Ligji 9774/2007 "Për vlerësimin dhe menaxhimin e 

zhurmës mjedisore"; 

- Urdhëresa e Ministrisë së mbrojtjes 1037/1, e 

datës 12.4.2011 "Për vlerësimin dhe menaxhimin e 

zhurmës mjedisore"; 

-Direktiva e zhurmës mjedisore 2002/49/EC  

Cilësia e tokës Parametrat fiziko-kimikë, 

mikroelementet, 

komponentët organike 

 

Ministria e 

bujqësisë; 

-Një herë në 3 vjet 

ose më rrallë 

Pa detyrime nga BE 

Ushqyesit (N, P) -Ministria e 

bujqësisë; 

- Një herë në 3 vjet 

ose më rrallë 

Biodiversiteti 

dhe pyjet 

Mirëmbajtja, ruajtja dhe 

përmirësimi i biodiversitetit 

dhe i ekosistemeve 

-Ministria e 

bujqësisë; 

-NAPA dhe RAPA 

 

Ligji 9587/2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit"; 

Ligji 81/2017 "Për zonat e mbrojtura"; 

Ligji 1006/2008: "Për mbrojtjen e faunës së egër"; 

Ligji 10120/2009, "Për mbrojtjen e bimëve 

mjekësore" 

Efektet e 

ndotjes së 

mjedisit në 

shëndetin e 

njeriut 

Shëndeti i njerëzve dhe i 

punëtorëve të prekur nga 

projekti 

-Institucionet e 

shëndetit publik; 

-kontrolli mjekësor i 

zakonshëm për 

fëmijët 

VKM 564/2013: Për miratimin e rregullave 

"Për Kërkesat minimale të sigurisë dhe 

shëndetit në vendin e punës".  
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10.3 Plani i monitorimit në lidhje me projektin e propozuar 
Bazuar në dispozitat e Ligjit 10431/2011 "Për mbrojtjen e mjedisit", të ndryshuar, (neni 41), dhe 

në karakteristikat e zonës së Projektit dhe të elementeve të propozuara të Projektit, mjediset 

biofizike pranuese që duhet të monitorohen në lidhje me projektin e propozuar janë dhënë në 

tabelën më poshtë  

Tabela 10-2_Plani i monitorimit për fazat e propozuara të projektit 

 Mjedisi i 
pranimit (sipas 
Ligjit 10431/ 
2011, Neni 41) 

Faza Po/ 
Jo 

Rregulloret/standardet Komentet në lidhje me projektin e 
propozuar 

1 

 

Cilësia e ujërave nëntokësore 

 

Ndërtimi i sistemit të furnizimit me ujë dhe 

ujërave të zeza do të shmangë ndotjen e 

ujërave nëntokësore nga ujërat e zeza 

Puset e ujit në 

Liria, Zogaj, 

Shirokë 

PC Po - Direktiva kuadër e ujit 

2006/118/BE "Për mbrojtjen e 

ujërave nëntokësore nga 

ndotja dhe përkeqësimi"; 

-VKM 379/2016 “Për miratimin 
e rregullave për cilësinë e ujit 

të pijshëm” 

-Uji i puseve u analizua nga Konsulenti; 

-Uji i puseve është monitoruar çdo tre muaj 

nga UKS dhe institucionet shëndetësore në 

Shkodër118 

Puset e ujit-Liria, 

Zogaj, Shirokë 

C Jo Nuk ka nevojë për monitorim, por duke i 

kushtuar vëmendje të veçantë mos ndotjes 

së puseve  

Puset e ujit-Liria, 

Zogaj, Shirokë 

O Po Monitoruar nga institucionet rajonale të 

shëndetit (VKM 379/2016);  

Vendndodhja dhe frekuenca e monitorimit 

përcaktohet nga UKS dhe institucionet 

rajonale të shëndetit; 

Treguesit e monitorimit sigurohen nga VKM 

379/2016; 

Frekuenca e monitorimit është e përditshme 

në disa vende të rrjetit të shpërndarjes dhe 

në mënyrë periodike (mujore ose dy-javore) 

në burim. 

2 Cilësia e ujërave sipërfaqësore Ndërtimi i sistemit të furnizimit me ujë dhe 

ujërave të zeza do të shmangë ndotjen e 

ujërave nëntokësore, të cilat nga ana e tyre 

derdhen në gurin gëlqeror të karstifikuar që 

ka lidhje të mira hidraulike me Liqenin e 

Shkodrës.  

-Liqeni i Shkodrës 

në Zogaj, Shirokë 

PC Po -Ligji 111/2012 "Për 

menaxhimin e integruar të 

burimeve ujore"; 

-VKM 267/2014 "Për miratimin 

e listës së substancave 

prioritare në mjedisin ujor" 

-VKM 246/2014 "Për 

përcaktimin e normave të 

cilësisë së mjedisit për ujërat 

sipërfaqësorë"; 

- Direktiva kuadër e ujit 

2006/44/EC "Për cilësinë e ujit 

të ëmbël që ka nevojë për 

mbrojtje për të mbështetur 

jetën e peshqve" 

-Uji i liqenit të Shkodrës u analizua nga 

Konsulenti; 

-Uji i liqenit të Shkodrës analizohet çdo tre 

muaj nga NEA; 

-Liqeni i Shkodrës 

në Zogaj, Shirokë 

C Jo Projekti synon të përmirësojë cilësinë e 

ujërave nëntokësore përmes shmangies së 

ndotjes nga ujërat e zeza   

-Liqeni i Shkodrës 

në Zogaj, Shirokë 

O Po Monitoruar nga institucionet shëndetësore 

në Shkodër në pikat e shkarkimit; 

Monitorohet çdo tre muaj nga NEA dhe 

publikohet çdo vit në Raportin mbi gjendjen 

e mjedisit 

3 Cilësia e ajrit Sistemet e furnizimit me ujë dhe të ujërave 

të zeza nuk janë burim i ndotjes së cilësisë së 

ajrit, përveç eventualisht aromave të këqija 

Zona e veprimit PC Jo Nuk ka nevojë për monitorim;  

                                                           

118 VKM 379/2016 “Për miratimin e rregullave për cilësinë e ujit të pijshëm” 
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 Mjedisi i 
pranimit (sipas 
Ligjit 10431/ 
2011, Neni 41) 

Faza Po/ 
Jo 

Rregulloret/standardet Komentet në lidhje me projektin e 
propozuar 

-Ligji 162/2014 "Për mbrojtjen 

e cilësisë së ajrit në mjedis" 

-VKM 352/2015 "Për 

vlerësimin e cilësisë së ajrit 

mjedisor dhe kërkesat në lidhje 

me disa ndotës" 

-Direktiva e cilësisë së ajrit 

(2004/107/EC dhe 

2008/50/KE)  

Mungesa e aktiviteteve që mund të ndotin 

ajrin 

Zona e veprimit C Po Monitorimi ditor vizual i cilësisë së ajrit; 

Monitorimi i masave zbutëse në lidhje me 

cilësinë e ajrit që mund të ndikohet nga 

punimet e tokës dhe aktivitetet e transportit 

Zona e veprimit O Po Monitorimi "vizual" nga vendasit e aromave 

të këqija që mund të gjenerohen nga ujërat 

e zeza në rast të ndonjë prishjeje eventuale 

të sistemit të ujërave të zeza. 

4 Mbetjet  Projekti synon të përmirësojë menaxhimin e 

mbetjeve dhe për këtë arsye shmangien e 

ndotjes nga mbeturinat  

Zona e veprimit PC Po -Ligji 10463/2011, "Për 

menaxhimin e integruar të 

mbetjeve", i ndryshuar;  

-VKM 687/2015 "Për miratimin 

e rregullave për mbajtjen, 

përditësimin dhe publikimin e 

të dhënave për ndarjen dhe 

mbledhjen e mbeturinave në 

burim” 

Monitoruar nga UKS; 

Monitoruar nga Konsulenti për qëllimet e 

Projektit 

Zona e veprimit C Po Monitorimi vizual; 

Monitorimi i masave zbutëse në lidhje me 

mbetjet e krijuara nga aktivitetet e ndërtimit 

që mund të ndikojnë në mjedis. 

Zona e veprimit O Po Monitorimi vizual; 

Monitorimi i menaxhimit të mbetjeve 

5 Zhurma Sistemet e ujit dhe ujërave të zeza nuk janë 

burim i gjenerimit të zhurmës  

Zona e veprimit PC Jo -Ligji 9774/2007 "Për 

vlerësimin dhe menaxhimin e 

zhurmës mjedisore"; 

- Urdhëresa e Ministrisë së 

mbrojtjes 1037/1, e datës 

12.4.2011 "Për vlerësimin dhe 

menaxhimin e zhurmës 

mjedisore"; 

-Direktiva mbi zhurmën 

mjedisore 2002/49/EC  

Nuk ka nevojë për monitorim;  

Mungesa e aktiviteteve që mund të 

gjenerojnë zhurmë dhe dridhje 

Zona e veprimit C Po Monitorimi vizual ditor i zhurmës dhe 

dridhjeve; 

Monitorimi i masave zbutëse në lidhje me 

zhurmën dhe dridhjet që mund të 

gjenerohen nga punimet e tokës dhe 

aktivitetet e transportit 

Zona e veprimit O Jo Nuk ka nevojë për monitorim;  

Mungesa e aktiviteteve që mund të 

gjenerojnë zhurmë dhe dridhje 

7 Cilësia e tokës Sistemet e ujit dhe ujërave të zeza nuk janë 

burim i gjenerimit të zhurmës 

Zona e veprimit PC Jo n / a 

(toka mund të jetë e ndotur 

nga ujërat e zeza dhe mbetjet e 

rrezikshme) 

Nuk ka nevojë për monitorim;  

Në Zogaj dhe pjesërisht në Shirokë, ujërat e 

zeza , të cilat ndotin tokën, zhduken në tokë 

dhe gur gëlqeror 

Zona e veprimit C Po Monitorimi vizual; 

Monitorimi i masave zbutëse në lidhje me 

mbetjet e rrezikshme (derdhja aksidentale e 

vajit, etj.) nga makineritë e ndërtimit dhe 

transportit. 

Zona e veprimit O Jo Nuk ka nevojë për monitorim;  

Mungesa e aktiviteteve që mund të 

shkaktojnë ndotjen e tokës 

8 Flora, fauna, biodiversiteti, pylli  

Zona e veprimit 

dhe Liqeni i 

Shkodrës 

PC Po Ligji 9587/2006 "Për mbrojtjen 

e biodiversitetit"; 

Ligji 81/2017 "Për zonat e 

mbrojtura"; 

Ligji 1006/2008: "Për mbrojtjen 

e faunës së egër"; 

Studimi biologjik i kryer nga Konsulenti; 

NMR i Liqenit të Shkodrës monitorohet nga 

RAPA Shkodër dhe NAPA  

Zona e veprimit 

dhe Liqeni i 

Shkodrës 

C Po Monitorimi vizual; 

Monitorimi i masave zbutëse në lidhje me 

florën, faunën, biodiversitetin dhe pyjet që 

mund të preken nga aktivitetet e ndërtimit 

dhe transportit. 
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 Mjedisi i 
pranimit (sipas 
Ligjit 10431/ 
2011, Neni 41) 

Faza Po/ 
Jo 

Rregulloret/standardet Komentet në lidhje me projektin e 
propozuar 

Zona e veprimit 

dhe Liqeni i 

Shkodrës 

O Po Ligji 10120/2009, "Për 

mbrojtjen e bimëve 

mjekësore" 

Nuk ka nevojë për monitorim;  

Mungesa e aktiviteteve që mund të ndikojnë 

në këto çështje; Gjithsesi Liqeni i Shkodrës 

në Zogaj monitorohet nga nea, NAPA dhe 

RAPA Shkodër 

9 Efektet e aktiviteteve ekonomike në mjedis Aktivitetet ekonomike në zonën e prekur 

lidhen kryesisht me shërbimet (hotele, bar-

restorante), zhvillimi i të cilave nuk do të 

ndikojë në mjedis për shkak të sistemeve të 

furnizimit me ujë dhe ujërave të zeza.  

Zona e veprimit PC Jo n / a Nuk ka nevojë për monitorim.  

Zona e veprimit C Po Bashkia e Shkodrës  

Zona e veprimit O Po Bashkia Shkodrës  

10 Fenomenet e natyrës dhe ndikimet 

e tyre në mjedis 

 Asnjë fenomen natyror nuk shoqërohet me 

fazat e zhvillimit të projektit (shih VNM).  

11 Efektet e ndotjes së mjedisit në shëndetin e njeriut  Projekti do të përmirësojë cilësinë e: ujit të 

pijshëm; ujërave sipërfaqësorë (Liqeni i 

Shkodrës); ujërave nëntokësore; dhe tokës. 

Komuniteti Rom 

& Egjiptian në 

vendbanimin Liria 

PC Po VKM 564/2013: Për miratimin 

e rregullave "Për kërkesat 

minimale të sigurisë dhe 

shëndetit në vendin e punës". 

 

Informacion i mbledhur nga Konsulenti 

(sondazh social mbi grupin vulnerabil të 

popullsisë në zonën e veprimit)  

Zona e veprimit C Po Informacioni eventual i mbledhur nga 

zhvilluesi119 

Cilësia e ujit të 

pijshëm në Zogaj, 

Shirokë dhe Liri 

O Po Cilësia e ujit të pijshëm monitorohet (çdo 

muaj?) nga sektori shëndetësor i Bashkisë së 

Shkodrës; 

Cilësia e ujit të 

Liqenit të 

Shkodrës 

(stacionet e 

monitorimit Zogaj 

& Shirokë) 

Cilësia e ujërave të larjes monitorohet çdo 

tre muaj nga NEA 

PC – Para-ndërtimi; C - Ndërtimi; O - Operacioni;  

 

Pasi zona e projektit është përfshirë në MNR të Liqenit të Shkodrës, dy lokacione janë të përfshira 

në monitorimin sistematik tremujor të Agjencisë kombëtare të mjedisit120, siç jepet në tabelën 

më poshtë: 

Tabela 10-3- Receptorët e mjedisit në zonën e projektit që monitorohen rregullisht nga NEA 

Ambienti i 
pranimit  

Parametrat që do të monitorohen  Frekuenca Vendndodhja e 
kampionimit 

Institucioni i 
monitorimit 

Cilësia e 

ujërave 

sipërfaqësorë 

(Liqeni i 

Shkodrës) 

Ushqyesit (N, P) Tremujore Zogaj, Shirokë Agjencia kombëtare e 

mjedisit 

 
Temperatura, transparenca, pH, 

alkaliniteti, përçueshmëria elektrike, 

oksigjeni i tretur, NKO, NBO5, 

nitritet, nitratet, amoniaku, P totale, 

klorofili; 

-Treguesit mikrobiologjik 

(Escherichia coli, streptokok) 

Dy herë në vit 

 

                                                           

119 VKM 564/2013: Për miratimin e rregullave "Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës". 

120Programi kombëtar për monitorimin e mjedisit. NEA, 2019 
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Mjedise të tjera të pranimit për t'u monitoruar kanë të bëjnë me restaurimin e jetesës dhe blerjen 

dhe kompensimin e tokës, siç jepet në tabelën më poshtë. 

Tabela 10-4_Plani i monitorimit në lidhje me çështjet e blerjes së tokës 

Ambienti i 
pranimit  

Parametrat që 
do të 
monitorohen 

Institucioni i 
monitorimit 

Rregulloret/standardet Komentet 

Njerëzit e prekur 

nga Projekti; 

Bashkia e 

Shkodrës 

Dëmet e 

jetesës dhe 

kompensimi i 

lidhur me ato 

Zhvilluesi; 

EBRD 

-EBRD PR 5; 

-Ligji 8561/1999 “Për shpronësimet 

dhe marrjet e përkohshme të 

pronave private për interes publik”, i 
ndryshuar në vitin 2016, dhe 4 VKM 

që përcaktojnë procedurat për 

shpronësimin e pasurive të 

paluajtshme. 

Të monitorohet para dhe 

pas periudhës së 

ndërtimit 

Kompensimi i 

tokës 

Të monitorohet para dhe 

pas periudhës së 

ndërtimit 

 

Projekti i propozuar nuk kërkon ndonjë blerje të përhershme të tokës, sepse sipërfaqja e tokës për 

oborrin e riciklimit dhe rezervuarin e ujit në Liri janë pronë e Bashkisë. 

Shëndeti dhe siguria e komunitetit dhe profesionit duhet të monitorohen rregullisht bazuar në 

rregulloret kombëtare dhe kërkesat e EBRD, siç tregohet në tabelën më poshtë. 

Tabela 10-5_ Plani i monitorimit në lidhje me shëndetin dhe sigurinë e komunitetit dhe profesionit 

Ambienti i 
pranimit  

Parametrat që 
do të 
monitorohen 

Institucioni i 
monitorimit 

Rregulloret/standardet Komentet 

Komuniteti lokal 

dhe fuqia e punës 

Shëndeti dhe 

siguria gjatë 

ndërtimit  

-Zhvilluesi;  

-Institucionet 

shëndetësore 

-EBRD PR 4: 

-VKM 564/2013: “Për miratimin e 
rregullave për kërkesat minimale të 

sigurisë dhe shëndetit në punë”; 
-Ligji 5/2014: “Për sigurinë dhe 
shëndetin në ndërtim”;  

-Konventa C167 e ILO "Për sigurinë 

dhe shëndetin në ndërtim”, 1988 

Gjatë ndërtimit të sistemit 

të ujit dhe të ujërave të 

zeza dhe oborrit të 

riciklimit 

Komuniteti lokal 

dhe punonjësit e 

Ndërmarrjes së 

Ujësjellësit dhe 

Kanalizimeve 

Shkodër 

Shëndeti dhe 

siguria gjatë 

operimit 

-Bashkia e 

Shkodrës;  

-Ndërmarrja e 

Ujësjellësit 

dhe 

Kanalizimeve; 

-Institucionet 

shëndetësore 

-EBRD PR 4: 

-VKM 564/2013: Për miratimin e 

rregullave "Për kërkesat minimale të 

sigurisë dhe shëndetit në vendin e 

punës"; 

-Ligji 10237/2010: “Për sigurinë 
dhe shëndetin në punë”, i 
ndryshuar; 

-Konventa C155 e ILO "Për sigurinë 

dhe shëndetin në punë", 1981 

Gjatë operimit të sistemit 

të ujit dhe të ujërave të 

zeza dhe menaxhimin e 

mbetjeve të ngurta 
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11 Shtojcat 

11.1 Kategorizimi i Projektit të NEA dhe EBRD  

11.1.1 Opinion shqyrtimi i Agjencisë kombëtare të mjedisit 

Më 27 Shkurt 2019 Konsulenti ka zhvilluar një takim me Agjencinë kombëtare të mjedisit (shih 

SEP) në nivelin e VNM-së në të cilin është paraqitur Projekti. Më poshtë është vendimi zyrtar i 

shqyrtimit, sipas të cilit Projekti duhet t'i nënshtrohet një procedure "Vlerësimi preliminar të 

ndikimit në mjedis" (PVNM). 

 



Raporti paraprak i VNM 

 

Figura 11.1_Mendimi zyrtar i shqyrtimit i NEA 

 

11.1.2 Opinioni i shqyrtimit i EBRD 

Pas takimit të Konsulentit me NEA (27 shkurt 2019 - shih SEP) mbi kategorizimin e Projektit, 

Menaxheri i Projektit (Z. David Lyth) i dërgoi EBRD këtë mesazh. 

 

Nga: David Lyth [mailto:davidwlyth@gmail.com] 

Dërguar: 01 Mars 2019 09:27 

Për: Mehmetaj, Bledar 

Cc: Carlos Cisneros; Neil Bolland; Alexandre Quintin; Avni Dervishi; Ledina Gjiknuri; Ardian Shehu 

Lënda: Re: WB17-ALB-ENV-02 "Zona e Liqenit të Shkodrës, Fshatrat Shirokë dhe Zogaj, Sistemet e 

furnizimit me ujë dhe kanalizimeve dhe përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve: Studimi i fizibilitetit 

dhe VNM" - Raporti fillestar 

I dashur Bledar, 

Shpresoj se po jeni mirë. 

A keni pasur ju dhe/ose kolegët tuaj ndonjë koment mbi Raportin fillestar për projektin Liqeni i 

Shkodrës? Ne morëm disa komente të vogla nga Fondi shqiptar i zhvillimit (ADF). Qëllimi ynë është të 

finalizojmë Raportin fillestar dhe të marrim miratimin nga ADF, dhe duke pritur "pa kundërshtime" 

nga EBRD. 

Për informacionin tuaj, ne kemi zhvilluar takime me Agjencinë kombëtare të mjedisit (NEA) dhe 

Agjencinë kombëtare të zonave të mbrojtura. Është akorduar që ADF do të lëshojë një VNM qëllim të 

shqyrtimit për NEA. Pastaj NEA do të kërkojë një VNM Preliminare dhe do të konfirmojë se është një 

projekt i Kategorisë B. 

Shumë faleminderit  

David 

Figura 11.2_Mesazhi dërguar EBRD pas konsultimit me Agjencinë kombëtare të mjedisit 

 

mailto:davidwlyth@gmail.com
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Më datë 21 mars 2019, EBRD (Z. Bledar Mehmetaj) përgjigjet në mesazhin e sipërm dhe 

konfirmon se EBRD pajtohet me kategorizimin e projektit nga NEA. 

 

Më 21 Mar 2019 në 3:47 PM PM Mehmetaj, Bledar <MehmetaB@ebrd.com> shkroi: 

PËR PËRDORIM ZYRTAR 

I dashur David, 

Kërkoj falje për përgjigjen e vonuar. Ju lutemi shikoni më poshtë (dhe bashkangjitur) disa komente 

nga kolegët tanë të fushës së mjedisit: 

Çështjet kryesore të përgjithshme që duhet të merren parasysh nga ekipi i konsulentëve që vazhdojnë 

përpara përfshijnë: 

  Konsultimet dhe angazhimi i palëve të interesuara duhet të fillojnë në fazën më të hershme të 

mundshme. Kjo do të përfshijë ndërgjegjësimin e përgjithshëm të komunitetit, veçanërisht në 

vendbanimet Rome, por edhe në dy zonat e tjera të projektit. 

  Vlerësimi i projektit duhet të përfshijë një vlerësim shumë të qartë të ndikimeve të mundshme në 

komunitetin Rom në lidhje me ndikimet në përdorimin e tokës ose jetesën joformale, qasjen në 

informacion. Ekipi i konsulentëve duhet të theksojë që PR 7 nuk zbatohet për këtë projekt, pasi Romët 

nuk konsiderohen IP, por në vend të kësaj duhet të shikohen çështje ndër-sektoriale të përfshira në PR 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dhe 10 dhe duhet të jenë të konsideruara në këtë kontekst.  

  Ekipi nuk ka treguar qartë nëse ndonjë nga komponentët e projektit do të përfshijë ndikime në 

përdorimin e tokës. Kjo duhet të hulumtohet dhe të përcaktohet qartë. Në rast të ndikimeve të 

identifikuara, duhet të përgatitet një plan ose kornizë për blerjen e tokës. 

  Kategorizimi i projektit parimisht është në rregull, por kjo duhet të konsiderohet dhe të konfirmohet 

më tej në kontekstin e shkaktarëve të mundshëm të PR 6. 

  Vlerësimi i E&S duhet gjithashtu të marrë në konsideratë sistemet e menaxhimit të Klientit dhe 

kapacitetin për të zbatuar projektin në PR të EBRD. Çdo mospërputhje duhet të përfshihet në tabelën 

e përputhshmërisë me PR dhe masat e duhura të përcaktuara në ESAP. 

Faleminderit 

Bledar 
Figura 11.3_Mendimi i EBRD për kategorizimin e Projektit 
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11.2 Cilësia e ujit të pijshëm dhe ujërave nëntokësore 

Furnizimi me ujë të pijshëm dhe cilësia e ujërave nëntokësore trajtohen në të njëjtën pjesë për 

shkak të përdorimit të pusit të ujit për furnizimin me ujë të pijshëm në zonën e veprimit. 

Të dhënat/informacionet mbi furnizimin me ujë të pijshëm dhe cilësinë e ujërave nëntokësore 

janë mbledhur nga burimet e mëposhtme: 

• Konsultime joformale me banorët lokalë; 

• Bashkia e Shkodrës (Ndërmarrja e Ujësjellës-Kanalizimeve - UKS); dhe 

• Sondazhi hidro-gjeologjik dhe analizat e ujit të kryera për qëllimet e Projektit. 

 

11.2.1 Informacioni bazë 

Ky seksion ofron informacione/të dhëna për tre vendbanimet e përfshira në zonën e Projektit. 

Informacioni/të dhënat për burimet e ujit janë dhënë tashmë në seksionin 5.5.1 aboveë.  

Tre vendbanimet (Liria, Shiroka dhe Zogaj) të përfshira në zonën e veprimit furnizohen me ujë të 
pijshëm nga puset e ujit të shpuar në formacione gëlqerore. Harta më poshtë tregon 

vendndodhjen e puseve të ujit. 

 

Figura 11.4_Vendndodhja e puseve të ujit brenda zonës së Projektit 

Situata ekzistuese për secilin vendbanim, përfshirë përdorimin dhe cilësinë e ujit, përshkruhen 

më poshtë. 
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11.2.1.1 Vendbanimi Liria 

Përdorimi i puseve ekzistuese të ujit dhe ujërave nëntokësore 

Gjatë studimit hidro-gjeologjik të kryer për qëllimet e Projektit, katër puse uji janë identifikuar 

brenda territorit të këtij vendbanimi, dhe ata: 

• Pusi nr. 1 (i vendosur në oborrin e një kishe katolike) përdoret nga stafi i kishës vetëm 

për qëllime shtëpiake, por kurrë për të pirë. Një person nga kjo kishë informoi 

Konsulentin se uji i këtij pusi u analizua në Itali dhe analiza tregoi se uji nuk përputhet 

me standardet shqiptare të ujit të pijshëm; 

• Pusi nr. 2, i vendosur në oborrin e Fshatit të Paqes që është ndërtuar nga Kisha Katolike, 

furnizon me ujë të pijshëm vendbanimin Liria, me pëlqimin e kishës. Nuk ka rezervuar uji 

dhe rrjedhimisht furnizimi me ujë zhvillohet drejtpërdrejt - nga pusi te konsumatorët e 

fundit, pa ndonjë proces klorizimi. Pusi punon për rreth 4 orë në mëngjes dhe 4-5 orë në 

pasdite (shih Figura11.5 below); 

• Pusi nr. 3, i vendosur në Fshatin e Paqes, 20m në perëndim të pusit nr. 2, financuar nga 

shoqatat katolike, furnizon me ujë shtëpiak këtë fshat. Uji nuk përdoret për qëllime të 

pirjes (shih Figura11.5 below); 

• Pusi nr. 4, i vendosur në oborrin e hotelit Marku, furnizon me ujë shtëpiak këtë hotel. Uji 

nuk përdoret për pirje (shih Figura 11.6 below) 

 

 

Figura11.5_ Puset e ujit në territorin e Fshatit të Paqes (Prill 2019). Majtas: pusi nr. 2; dhe djathtas: pusi nr. 3 

 

 

Figura 11.6_Pusi i hotelit Marku (pusi nr. 4) 
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Puset e ujit janë të thella 60 – 100 m. Ato janë shpuar në ujëmbajtësin karstik të masivit karbon 

të malit Tarabosh, i cili është i plasaritur dhe me dukuri karstike. Rrjedhimisht, ekziston një lidhje 
e mirë hidraulike midis këtij ujëmbajtësi dhe Liqenit të Shkodrës. Si rezultat, shkarkimi i puseve 

është mjaft i lartë dhe për këtë arsye mund të konsiderohet më se i mjaftueshëm për kërkesat 

aktuale dhe nevojat e ardhshme të vendbanimit Liria. 

Cilësia e ujërave nëntokësore 

Konsulenti analizoi në dy laboratorë të licencuara të pavarura ujin e përdorur për qëllime të pirjes 

nga komuniteti Rom/Egjiptian që jeton në vendbanimin Liria. Marrja e kampionëve, që u krye më 

datë 25 maj 2019, mblodhi ujin që përdoret në këtë vendbanim. Detajet mbi këto analiza dhe 

rezultatet e tyre përshkruhen në një shtojcë të veçantë (shih raportin FS - shtojca për cilësinë e 

ujit). 

Analizat bakteriologjike tregojnë se uji i puseve nuk i përmbush standardet kombëtare të ujit të 
pijshëm për shkak të pranisë së lartë të streptokokut fekal dhe koliformit të përgjithshëm. Duhet 

të nënvizohet se uji që përdoret nuk është i kloruar. 

Parametrat fiziko-kimikë tregojnë se përmbajtja e amoniakut, azotit total dhe kromit nuk i 

përmbushin standardet zyrtare. 

Si rezultat, analizat fiziko-kimike dhe bakteriologjike tregojnë se uji i përdorur aktualisht për 

qëllime të pirjes nga komuniteti Rom/Egjiptian nuk i përmbush standardet kombëtare të ujit të 

pijshëm. 

Duhet të nënvizohet se standardet shqiptare të ujit të pijshëm janë të ngjashme me ato të 

Organizatës botërore të shëndetësisë (WHO), dhe për këtë arsye janë mjaft të rrepta. 

 

11.2.1.2 Fshati Shirokë 

Përdorimi i puseve ekzistuese të ujit dhe ujërave nëntokësore 

Fshati furnizohet me ujë të pijshëm përmes puseve individuale, që janë thellësie deri në 100 m.  

Një pus hidro-gjeologjik i shpuar në vitin 2008 nga UKS për të furnizuar me ujë të pijshëm fshatin 

dhe zonën turistike të Shirokës nuk ka qenë kurrë në funksion. Sipas raportit hidro-gjeologjik, të 

përgatitur pas shpimit të këtij pusi, provat e pompimit rezultuan se vëllimi i pusit ishte 8.6 l/s. Sa 

i përket këtij raporti, nga 68 që në 130 metra pusi nuk ka zorrë. 

Brenda territorit të fshatit ka disa puse private që përdoren për qëllime sanitare dhe për ujitje 

dhe vaditje, por jo si një burim i kontrolluar për pirje. 

Rezervuari i ujit, që është kapaciteti 200 m3, është ndërtuar në vitin 2008. Ai është i vendosur 

përafërsisht 67 m mbi nivelin e detit121.  
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Figura 11.7_Vendndodhja e rezervuarit të ujit në Shirokë122 

Cilësia e ujërave nëntokësore 

Konsulenti analizoi në dy laboratorë të licencuara të pavarura ujin e pusit ekzistues pas një prove 

të gjatë të pompimit.  

Detajet mbi këto analiza dhe rezultatet e tyre përshkruhen në shtojcën e veçantë (shih raportin 

FS - shtojca për cilësinë e ujit). 

Analizat bakteriologjike tregojnë se uji i puseve nuk i përmbush standardet e ujit të pijshëm për 

shkak të pranisë së lartë të streptokokut fekal dhe koliformit të përgjithshëm. Duhet nënvizuar 

se uji i pusit kurrë nuk klorohet. 

Parametrat fiziko-kimikë tregojnë se amoniaku, azoti total dhe alumini nuk i përmbushin 

standardet zyrtare. 

Si rezultat, analizat fiziko-kimike dhe bakteriologjike tregojnë se uji i pusit ekzistues nuk i 

përmbush standardet kombëtare të ujit të pijshëm. 

11.2.1.3 Fshati Zogaj 

Përdorimi i puseve ekzistuese të ujit dhe ujërave nëntokësore 

Fshati furnizohet 24/24 orë me ujë të pijshëm përmes një pusi hidro-gjeologjik të shpuar në vitin 
2008 nga UKS. Shkarkimi i pusit është i kënaqshëm për nevojat ekzistuese dhe të ardhshme të 

fshatit. 

Cilësia e ujërave nëntokësore 

Konsulenti analizoi në dy laboratorë të pavarura të licencuara kampionët e ujit nga ky pus.  

Detajet mbi këto analiza dhe rezultatet e tyre përshkruhen në shtojcën e veçantë (shih raportin 

FS - shtojca për cilësinë e ujit). 
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Analizat bakteriologjike tregojnë se i vetmi parametër që nuk i plotëson standardet e ujit të 

pijshëm është koliformi i përgjithshëm. Sidoqoftë, duhet nënvizuar se numri i kolonive është 

shumë i ulët (vetëm 5). Duke qenë se klorizimi në pikën e marrjes së kamionëve nuk ishte i 

rregullt, vlerësohet se një klorim i rreptë do ta eliminonte praninë e koliformës së përgjithshme. 

Ujëmbajtës zhavorri katërsor i lumit Buna 

Përdorimi i puseve ekzistuese të ujit dhe ujërave nëntokësore 

Fshatrat Zues dhe Oblika, të vendosura në anën e djathtë të lumit Buna, furnizohen me ujë të 

pijshëm përmes puseve hidro-gjeologjike të shpuara nga UKS në tarracat e lumit Buna. Shkarkimi 

i puseve është i kënaqshëm për nevojat ekzistuese dhe të ardhshme të fshatrave të zonës. 

Lartësia e vendndodhjes së puseve është midis 7 dhe 9 m mbi nivelin e detit. 

 

 

Figura 11.8_Vendndodhja e pusit të ujit në Zues 

 

Cilësia e ujërave nëntokësore 

Konsulenti analizoi në dy laboratorë të licencuara të pavarura dy kampione uji të marra në dy 

puse në territoret e fshatrave Oblika dhe Zues. Uji rezultoi i një cilësie të mirë dhe për këtë arsye 

brenda standardeve kombëtare për ujin e pijshëm. 

Detajet mbi këto analiza dhe rezultatet e tyre përshkruhen në shtojcën e veçantë (shih raportin 

FS - shtojca për cilësinë e ujit). 

Sistemi i furnizimit me ujë në Shkodër 

Përdorimi i puseve ekzistuese të ujit dhe ujërave nëntokësore 

Puset e ujit që furnizojnë me ujë të pijshëm qytetin e Shkodrës dhe lagjet e tij (përafërsisht 
150,000 banorë) ndodhen në pjesën verilindore të këtij qyteti. Kapaciteti i këtij ujëmbajtësi është 

përafërsisht 3.000 m3/sek. Aktualisht, përdoret vetëm 40% e këtij kapaciteti. Tre rezervuare të 

ujit janë ndërtuar në kohët e fundit (me kapacitete prej 8000, 4000 dhe 1800 m3) dhe ndodhen 

në majën e një kodre të ulët, midis 70 dhe 75 m mbi nivelin e detit (shih Figura 11.9 dhe Figura 
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11.10 below123), ndërsa rezervuari ekzistues i ujit në Shirokë ndodhet përafërsisht në 67 m l.m.d. 

(shih Figura 11.7 aboveë), dhe për këtë arsye uji mund të rrjedhë nga gravitacioni nga rezervuari 

i Shkodrës në atë të Shirokës.  

Diagrami i ngritjes, që mund ta shihni më poshtë, është siguruar nga ADF dhe tregon tre 

rezervuarët e ujit të ndërtuar së fundmi në sistemin ujësjellës në Shkodër. 

 

 

Figura 11.9_ Diagrami i ngritjes së rezervuarëve të ujit të ndërtuara kohët e fundit në Kodrën Tepe, Shkodër 

Ndërsa figura më poshtë tregon lartësinë e përafërt mbi nivelin e detit të vendndodhjes së 

rezervuarit të vjetër të ujit në Shkodër.  
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Figura 11.10_Lokacioni i rezervuarit ekzistues të ujit në Shkodër124 

 

Cilësia e ujërave nëntokësore 

Cilësia e ujërave nëntokësore është brenda standardeve të kërkuara. Kjo cilësi mbikëqyret 

rregullisht nga Drejtoria rajonale e Institutit të shëndetit publik. 

11.2.2 Gjetjet kryesore 

Bazuar në cilësimet hidro-gjeologjike dhe cilësinë e ujit, mund të thuhet sa vijon: 

Cilësia e puseve të ujit në Liri dhe Shirokë 

• Prania e baktereve është për shkak të aktivitetit antropogjen dhe për shkak të mungesës 

së klorimit; 

• Prania e amoniakut dhe azotit total është për shkak të ujëmbajtësit gëlqeror, veçanërisht 

pas reshjeve, i cili është i prekshëm nga aktiviteti antropogjen. Kjo prani është e 

përkohshme (1 javë pas reshjeve); 

• Prania e mikroelementeve (kromi në Liri dhe alumini në Shirokë) mund të burojë nga 

komunikimi i mirë hidraulik me Liqenin e Shkodrës. Përmbajtja e këtyre 

mikroelementeve është më e lartë sesa është  e pranueshme nga standardet e ujit të 

pijshëm, dhe për këtë arsye uji i analizuar në Liri dhe në Shirokë nuk i plotëson standardet 

e kërkuara kombëtare; 

Cilësia e pusit të ujit në Zogaj 

• Cilësia e ujit të pusit në Zogaj mund të konsiderohet brenda standardeve të kërkuara 

kombëtare nëse zbatohet klorizimi i rregullt ditor. Sidoqoftë, nëse është e nevojshme, 

Zogajt mund të furnizohet në të ardhmen nga sistemi i ardhshëm i ujit në Shirokë, i cili 
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do të furnizohet nga ujëmbajtësi zhavorr katërsor i lumit Drin që e ka ujin me cilësi të 

mirë dhe në sasitë e mjaftueshme; 

Cilësia e puseve të ujit në Zues dhe Oblikë 

• Puset e ujit ndodhen brenda ultësirës së territoreve të fshatrave Oblika e Poshtme dhe 

Zues, në një lartësi midis 8 dhe 9 m mbi nivelin e detit (shih Figura 11.8 aboveë). Cilësia 

e ujit nuk i plotëson standardet kombëtare për ujin e pijshëm. 

Cilësia e sistemit të ujit të Bashkisë së Shkodrës 

• Cilësia e ujit në sistemin e Bashkisë së Shkodrës është brenda standardeve të kërkuara. 

Për më tepër, vetëm 40% (1200 m3/sek) e kapacitetit të shkarkimit të ujërave 

nëntokësore (3000 m3/sek) aktualisht nxirret dhe përdoret për qëllime të pirjes. 

 

11.3 Karakteristikat e klimës 

Meqenëse nuk ka ndonjë stacion meteorologjik brenda zonës së Projektit, të 

dhënat/informacionet mbi parametrat klimatikë janë ato të një stacioni të vendosur në qytetin 

e Shkodrës (aeroporti i Shkodrës). Elementet klimatike të përdorura për këtë analizë janë 

temperatura e ajrit, reshjet atmosferike, era, lagështia dhe ditët me diell. 

Lloji i klimës: Bazuar në rajonalizimin klimatik të territorit shqiptar, qyteti i Shkodrës përfshihet 

në nën-divizionin klimatik të Mesdheut të Rrafshit të Veriut, i cili karakterizohet nga vera të thata 

dhe të nxehta dhe dimra të buta dhe të lagështa.  

Temperatura e ajrit: Temperatura mesatare vjetore në stacionin e Shkodrës është 14.8°C. 

Mesatarja më e ulët vjetore është regjistruar në janar (5°C), ndërsa më e larta në korrik (29.9°C). 

Temperaturat ekstreme absolute ndryshojnë që nga -13°C deri në 41,5°C. 

Tabela më poshtë jep parametrat kryesorë për stacionin meteorologjik në Shkodër. 

Tabela 11-1: Parametrat kryesorë të temperaturës së ajrit në stacionin e Shkodrës 

Parametri 

Muaji 

Vjetore 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Temperatura 
mesatare vjetore 

5.0 6.5 9.5 13.5 18.0 22.0 24.6 24.5 20.9 15.7 10.9 6.9 14.8 

Temperatura 
maksimale 

mesatare 

8.5 10.4 13.9 18.1 23.0 27.3 30.4 30.7 26.3 20.4 14.8 10.7 19.6 

Temperatura 

minamale 
mestare 

1.4 2.5 5.1 8.9 13.1 16.7 18.7 18.7 15.5 10.9 7.0 3.1 10.1 

Temperatura 
maksimale 
absolute 

18.2 21.7 26.0 27.5 34.5 36.2 39.2 40.1 37.6 31.0 24.5 21.7 41.5 

Temperatura 
minamale 

absolute 

-13.0 -12.4 -4.6 -0.6 3.6 9.1 11.0 11.0 7.2 -0.1 -4.5 -6.6 -13.0 

 

Reshjet atmosferike: Shkodra karakterizohet nga një sasi e lartë vjetore e reshjeve që arrijnë deri 

në 2000 mm. Parametrat e reshjeve atmosferike që janë marrë në konsideratë janë numri i ditëve 

me shi, reshjet maksimale në 24 orë dhe rënia e borës. Ditët me dëborë janë një ngjarje e rrallë, 

ndërsa trashësia e shtresës së borës është e parëndësishme. 
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Tabela më poshtë i tregon vlerat e këtyre parametrave, të matura në stacionin meteorologjik në 

Shkodër. 

 

Tabela 11-2_ Reshjet atmosferike në stacionin e Shkodrës 

Parametri 
Muaji 

Vjetore 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 Milimetrat 

Reshjet mujore  243 200 180 174 127 67 42 70 179 231 274 280 2070 

Numri mesatar i 
ditëve me shi ≥ 1.0 

mm 

11 10 11 10 7 6 4 5 6 9 12 12 103 

Reshjet më të mëdha 

të shiut në 24 orë 
130 121 189 202 131 102 70 206 291 183 186 135 291 

Numri mesatar i 

ditëve me dëborë  
1.7 1.3 0.6 - - - - - - - 0.2 0.8 4.6 

 

Ditë dhe orë me diell: Të dhënat e përdorura për ditët dhe orët me diell përfshijnë dy parametra: 

numri mesatar i ditëve me diell dhe kohëzgjatja në orë. Shkodra karakterizohet me vlera të larta 

të ditëve dhe orëve me diell që janë karakteristike për klimën mesdhetare. Vlerat e regjistruara 

të këtyre parametrave janë pasqyruar në tabelën më poshtë. 

Tabela 11-3_Të dhënat mbi ditët dhe orët mesatare me diell në stacionin e Shkodrës 

Parametri 

Muaji 
Totali 
vjetor 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Numri mesatar i 
ditëve me diell 

22 22 26 27 30 30 30 31 29 24 24 21 316 

Kohëzgjatja faktike e 
ditëve me diell (orë) 

116 117 167 189 248 293 342 316 246 195 111 105 2445 

 

Era: Të dhënat e regjistruara tregojnë se parametrat e erës të matur në stacionin e Shkodrës 

kanë vlera të moderuara. Për më tepër, numri i ditëve të mungesës së erës është afërsisht 60%. 

Tabela më poshtë tregon shpejtësinë dhe frekuencën e erës sipas drejtimeve të ndryshme. 

Tabela 11-4_ Frekuenca dhe shpejtësia e erës sipas drejtimeve të ndryshme, Shkoder 

Njësia Pa erë Drejtimi i erës (f - frekuenca në %; v - shpejtësia në m/s) 

  N NE E SE S SW W NW 

  f v f v f v f v f v f v f v f v 

% 60.7 0.6 1.5 2.3 4 10.5 4.7 7.1 4.4 5.8 4.8 4.3 3.7 5.2 3.3 3.4 3.4 

 


