
Projekti Mbeshtetje Per Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin e
3-Rve ne Republiken e Shqiperise"

Projekt i nënshkruar ndermjet dy qeverive mes qeverise shqiptare dhe qeverise japoneze në vitin 2014
me titull: "Projekti Mbeshtetje Per Minimizimin e Mbetjeve dhe Promovimin e 3-Rve ne Republiken e
Shqiperise", pjesë e ketij projekti është edhe Bashkia Vau Dejes, ku është zhvilluar edhe projekti pilot
i cili është përqendruar në studimin e rrymës së mbetjeve, lloji i mbetjeve, grumbullimi, depozitimi si
dhe të gjejë metoda efektive për pakësimin e mbetjeve që do të depozitohen në zonën përmes zbatimit
të projektit vazhdues pilot, të fokusohet në mbetjet bujqësore dhe të gjelbra, duke qenë zonë me shumë
mbetje bujqësore të zbrazura. Krijimi i shërbimit të përshtatshëm të grumbullimit në bashki dhe
mënyrës së zbrazjes së qytetarëve përfshirë se si ti trajtojnë mbetjet bujqësore. Të formulojë metodën e
duhur të zbrazjes për mbetjet bujqësore (Është marrë parasysh instalimi i kontejnerëve të mëdhenj të
përcaktuar për mbetjet bujqësore dhe është studiuar tashmë vlefshmëria e tyre. Të zhvillojë takime me
banorët të cilët ndoshta do të jenë të mbuluar në kuadër të pikave pilote me qëllim shkëmbimin e ideve
dhe njoftimi i sistemit të ndarjes. Të fillojë një sistem të ndarë zbrazjesh pasi pikat e zbrazjeve të jenë
vendosur fizikisht Të rrisë ndërgjegjësimin e publikut përmes aktivitetit monitorues mbi progresin dhe
gjendjen e pikave pilot. Financuar nga projekti

Ky projekt eshte realizuar nga Qeveria Japoneze nëpërmjet JICA (Japan International

Cooperation Agency)  dhe është mbeshtetur nga Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Transportit

dhe Infrastruktures

Kohezgjatja e ketij projekti ka qene 3 vjeçare dhe tani është drejt perfundimit 2014-2017.  1. PP

përmirësoi shërbimin e grumbullimit të mbetjeve, duke mbuluar 300 kontenier të vegjël.

Shërbimi vazhdon rregullisht edhe pas përfundimit të PP. Grumbullimi bëhet një herë në javë

për çdo kontenier. Sidoqoftë PP nxorri në pah problemin mbi grumbullimin e mbetjeve të

zbrazura masivisht (kryesisht mbetje organike) pranë kontenierëve. 2. U instaluan kontenierët

e mëdhenj për zbrazjen e mbetjeve bujësore dhe të gjelbërta për zgjidhjen e problemit. PP

shërbeu dhe për vëzhgimin e cilësisë së mbetjeve dhe nivelin e bashkëpunimit të banorëve në

mënyrë pakësimin e mbetjeve për fazën tjetër. U vu re që pikat e zbrazjes mbahen pastër dhe

grumbullimi i tyre është efiçent. Edhe pse problemi i fazës së parë u zgjidh, faza 2 nxorri në

pah sfidën e ardhshme dhe nevojën për të pakësuar mbetjet që do të trasportohen duke qënë se

bashkia duhet të transportoj sasi të mëdha të mbetjeve bujqësore dhe të gjelbërta. 3.Kompostimi

brënda oborrit nuk është në gjëndje të pakësoje sasinë e mbetjeve që do të trasportohen..  Kjo

është një arsye pse kompostimi brënda oborrit i përshtatet bashkive që kanë probleme me

transportimin e mbetjeve, duke qënë se pakëson sasinë e mbetjeve që trasportohen. Ndaj PP u

fokusua në kompostimim brënda oborrit. Metoda të ndryshme të kompostimit janë vënë re gjatë

vëzhgimit. Ndaj kompostimi duhet përhapur për të rritur efiçencën e transportit të mbetjeve dhe

promovimin e 3R-ve. Bashkia dhe autoritetet qëndrore duhet të bashkëpunojnë mbi këtë çështje.

Si rezultat i ketij projekti do te dale edhe Udherrefyesi 3R per zbatim ne te gjithe Shqiperine.



-Projekti Pilot në Bashkinë Vau i Dejës
(Ish territori i Komunës Bushat)

FLETE-PALOSJA



REZULTATI


