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Hyrje

Njësitë vendore janë aktorët kryesorë në ofrimin e shërbimeve për 
qytetarët, ndaj aftësitë e tyre vlerësohen në detaje nga të gjithë financuesit 
e mundshëm – Komisioni Evropian, donatorët bilateralë, dhe IFN. Sot, 
në rrugën drejt hyrjes në familjen Europiane, sektorët e shërbimeve hasin 
sfida shumë të mëdha, kërkesa për më shumë konsumatorë dhe rënia e 
përgjithshme ekonomike. 

Nga ana tjetër, kërkohet qeverisja qendrore t’i japë rëndësinë maksimale 
reformave në sektorët përkatës. Nga ana tjetër, kjo varet shumë dhe nga 
vetë njësitë vendore. Ato do të jenë të afta t’i përballojnë të gjitha këto 
sfida vetëm nëse përmirësojnë mënyrën se si punojnë. Ky manual i drejtohet 
kryesisht atyre që punojnë në sektorin e ujësjellës kanalizimeve dhe mbetjeve 
urbane dhe pushtetit vendor, ndonëse mund ta gjejnë të dobishëm edhe 
politikëbërësit në nivel kombëtar, financuesit, OJF-të dhe konsumatorët. 

Gjetjet në këtë dokument pune vijnë si rezultat i vëzhgimeve dhe analizave 
të kryera nga stafi i REC në kuadër të mbështetjes për qeverisjen vendore të 
mbështetur nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur (SOROS) dhe nga Programi 
i Investimeve Prioritare Mjedisore, të cilët kishin si qëllim lehtësimin e 
përgatijes së strategjive, reformave dhe gjetjes së financimeve në shërbimet 
komunitare me fokus të veçantë tek ujit dhe mbetjet urbane. 

Ne besojmë se ky manual do të luajë një rol të rëndësishëm si udhërrëfyes për 
pushetetin vendor dhe menaxherët e ndërmarrjeve në zbatimin e reformave 
bashkëkohore të pjesshme apo tërësore. Vetëm pasi të kenë arritur një nivel 
të caktuar menaxhimi dhe administrimit të kostove, ndërmarrjet do të mund 
të jenë të gatshme të tërheqin fonde për investime infrastrukturore. Gjendja 
më e mirë organizative dhe financiare e ndërmarrjeve do të shërbejë si 
garanci, se infrastruktura e re e ndërtuar do të mund të përdoret në mënyrën 
më të mirë të mundshme dhe të japë përfimtimet mjedisore të dëshiruara. 

Ky manual sjell së bashku masat e mundshme dhe më urgjente për të ecur 
përpara. Ai gjithashtu synon të nxjerrë në pah ndërhyrjet e nevojshme për 
t’iu përgjigjur kërkesave konkrete të pushtetit vendor, duke u bazuar kështu 
në një vështrim të përgjithshëm të gjendjes.

Më tej në të trajtohen çështjet e reformave institucionale. Ku parashtrohen 
rrugët për përgatitjen e këtij procesi, si një hap i parë në reformën e 
ndërmarrjeve; si dhe nëpërmjet pjesëmarrjes së sektorit privat si një mundësi 
për të përmirësuar punën, ulur kostot dhe mundësuar më shumë kapitale.
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Gjithashtu, trajtohen çështjet e reformës organizative në nivelin e 
ndërmarrjes, duke nisur nga një planifikim strategjik më i mirë bazuar në 
çështjet e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe mundësitë për uljen e 
kostove. 

Për më tepër, manuali hedh një vështrim në anën tjetër të ekuacionit dhe i 
kushtohet rritjes së të ardhurave nëpërmjet vendosjes së skemave të tarifave 
të përshtatshme; vendosjen e tarifave në nivelin e duhur për të siguruar 
mbulimin e kostove; përmirësimin e mbledhjes së tarifave; dhe mbrojtjen e 
të varfërve nga ndikimi negativ i faturave më të shtrenjta.

Në fund të tij do të gjeni dhe raste studimore sipas sektorëve, të cilat mund 
t’i shërbejnë njësive të tjera vendore në planifikimi strategjik dhe reformat 
përkatëse në përmirësim të shërbimeve.

Manuali është i ndërtuar në mënyrë të ndarë për çështjet e ujit dhe për 
çështjet e mbetjeve urbane, pasi këto dy sektorë kanë veçantinë e tyre dhe në 
këtë mëyrë mundet të jenë më lehtësisht të kuptueshme për lexuesin.



shërbiMi
i ujësjellës kanaliziMeve
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Vështrim i përgjithshëm i gjendjes së Ndërmarrjeve të 
Ujësjellës Kanalizimeve

Përgjithësisht ndërmarrjet e UK përballen pak a shumë me të njëjtat 
probleme, pavarësisht se shkalla e tyre varion nga një vend në tjetrin. Disa 
nga këto probleme të përbashkëta janë:

•	 shkallë	relativisht	e	ulët	e	furnizimit	me	ujë	në	zonat	rurale;

•	 humbje	e	madhe	e	ujit	si	pasojë	e	një	infrastrukture	të	amortizuar;

•	 sasi	e	madhe	e	ujit	e	pallogaritur,	pjesë	e	madhe	së	cilës	është	edhe	
humbja e përmendur më sipër;

•	 efiçencë	e	ulët	e	ndërmarrjeve;

•		 tarifat	e	ujit	të	pijshëm	në	nivele	që	nuk	përballojnë	kostot;

•	 një	pjesë	e	madhe	e	faturave	nuk	paguhen.

Të gjitha këto probleme çojnë në nivele të ulëta të mirëmbajtjes-zbutjes së 
kostos, e cila është raporti ndërmjet të ardhurave nga tarifat dhe kostos së 
mirëmbajtjes.

Të dhënat tregojnë që shumë ndërmarrje të UK përballen çdo ditë me 
vështirësi financiare, duke rrezikuar edhe dhënien e shërbimit. Për më 
tepër, nuk është e mjaftueshme që të mbulohen vetëm kostot aktuale të 
mirëmbajtjes: në shumë raste paraqitet nevoja për të përmirësuar cilësinë 
dhe sigurinë e shërbimeve, të cilat kërkojnë burime të tjera shtesë. Rritja 
e veprimtarisë, duke zhvilluar rrjete të reja dhe ndërtimin e sistemeve të 
reja të trajtimit të ujërave të zeza, është ende një fushë që kërkon fonde më 
të mëdha. Është mëse e qartë se shumë ndërmarrje duhet të stabilizojnë 
financat e tyre dhe të rrisin të ardhurat, përndryshe nuk do të jetë e thjeshtë 
të përballen me sfidat që has ky sektor.

Sipas vëzhgimit të Bankës Botërore, vetëm njëra nga 55 njësitë e marrë në 
shqyrtim, u gjet me një raport mirëmbajtje-mbulim i kostove më shumë se 
1,00, ndërkohë që shifra mesatare ishte 0.47. Kjo do të thotë që të ardhurat 
nga tarifa mbulojnë më pak se gjysma e kostove të mirëmbajtjes, pjesa tjetër 
e të ardhurave vjen nga subvencionet.

Megjithatë, Shqipëria planifikon, që dalëngadalë të heqë dorë nga 
subvencionet.
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Në dy vitet e fundit sektori i furnizimit me ujë dhe ujërave të zeza ka 
treguar një përmirësim të dukshëm në vend, si nga ana teknike ashtu dhe 
nga ajo financiare.

Megjithë përmirësimet e bëra, vazhdojnë të ekzistojnë shumë mangësi në 
sektorin e ujit, sidomos në zonat rurale.

Në vitin 2007, qeveria shqiptare prezantoi një reformë të thellë për 
sektorin e furnizimit me ujë dhe ujërave të zeza. Nisma u bazua në procesin 
e decentralizimit dhe komercializimit, duke përfshirë të gjitha ministritë e 
linjës dhe njësitë e tjera të fushës. Reforma në Shqipëri është një shembull se 
sa vullneti i fortë politik dhe udhëheqja individuale në nivel qeveritar mund 
të krijojë mundësitë për masa reformuese bashkëkohore dhe konkrete. 
Përgjegjësitë e qarta për çdo masë do të rrisnin edhe mundësitë për zbatimin 
e tyre.

Gjatë viteve 2007 dhe 2008, pronësia e këtyre ndërmarrjeve u transferua 
plotësisht nga qeverisja qendrore në atë vendore. Kjo reformë synon 
përcaktimin e një programi politikash kombëtare për të gjitha ndërmarrjet 
e UK për tu kthyer në vetë-qëndrueshme nga ana financiare.

Shembulli i parë, pionier në Shqipëri për rajonalizimin e ndërmarrjeve 
është shkrirja në një të vetme e atyre të Beratit dhe Kuçovës, e cila u 
përfundua në vitin 2008, shtatë vjet më vonë se sa ishte planifikuar në fillim. 
Një grant prej 6 milionë Eurosh i dhënë nga Qeveria Gjermane, ishte nxitja 
për këtë bashkim dhe do të përdoret për rindërtimin e infrastrukturës së ujit 
të pijshëm.

Reforma institucionale

Shërbimet për furnizimin me ujë të pijshëm dhe për ujërat e përdorura, 
janë, përgjegjësi e njësive vendore. Gjatë reformave më të fundit, pronësia 
mbi këto ndërmarrje është transferuar tek njësitë vendore. Pjesa më e madhe 
e operacioneve të këtyre ndërmarrjeve, janë integruar në administrimin 
vendor dhe, për pasojë, gjendja financiare dhe operacionale e këtyre 
ndërmarrjeve tenton të mos jetë shumë transparente. Njësitë vendore kanë 
mangësi në të dhënat për të ardhurat, shpenzimet, nevojat për investime dhe 
për cilësinë e shërbimeve të ofruara. Për më tepër, vendimmarrja në lidhje 
me cilësinë e shërbimeve dhe investimet e reja është bërë mjaft politike.
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Reforma institucionale mund të kontribuojë në efiçencën e ndërmarrjeve të 
ujësjellës-kanalizimeve duke qartësuar çështjet e pronësisë dhe përgjegjësitë 
e menaxhimit. Për më tepër, duke rritur autonominë e ndërmarrjeve krijohet 
mundësia për operacione me efiçente, rritjen e performancës dhe përfshirjen 
në tregun e kapitaleve. Kjo është ajo çka kuptohet me korporatizim. 
Format më të përparuara të reformave institucionale përfshijnë partneritete 
publike-private dhe privatizime, ku secili model mund të sjellë ekspertizën 
dhe kapitalet e nevojshme për të arritur cilësinë e dëshiruar të shërbimit.

Programet për investimet në infrastrukturën e ujit, të Institucioneve 
Financiare Ndërkombëtare (IFI), të tilla si Banka Evropiane për Rindërtim 
dhe Zhvillim (BERZH), Komisioni Evropian (KE), Banka Botërore (BB) 
dhe Banka gjermane Kf W (Kredtianstalt für Wiederaufbau), shpesh, janë të 
shoqëruara me kërkesën për reforma institucionale, që synojnë zvogëlimin 
e riskut operacional dhe financiar duke përmirësuar jo vetëm transparencën 
dhe llogaridhënien, por edhe duke përmirësuar operacionet teknike, cilësinë 
e shërbimit dhe efiçencën organizative.

Hartimi i politikës kuadër
Ndërmarrjet individuale kanë ndikim mjaft të kufizuar në hartimin e 

kuadrit të politikave dhe atë rregullator, ndonëse ato funksionojnë sipas 
tij dhe të gjitha aspektet e menaxhimit dhe operacionet e tyre varen 
drejtpërdrejt prej këtij kuadri.

Prandaj një politikë dhe kuadër rregullator i mirë për sektorin e ujit dhe 
ujit të përdorur është thelbësor për performancën më të mirë të ndërmarrjeve 
të ujit dhe për reformimin e tyre.

Qeveria duhet të përcaktojë kuadrin dhe ta mbështesë atë duke amenduar 
strategjinë dhe politikat e saj sipas nevojës, duke përfshirë vendimet dhe 
ligjet për pjesëmarrjen e sektorit privat, liberalizimin, asistencën rregullative 
dhe sociale (financiare).

Për më tepër, një sistem institucional i fortë për rregullimin e sektorit është 
i një rëndësie të veçantë për zbatueshmërinë dhe përmbushjen e detyrimeve 
të kuadrit të politikave. Më shumë informacion mbi përgatitjen e reformave 
institucionale në politika, ligje dhe funksionet e tjera rregullatore mund të 
gjendet në materialin “Approaches to private participation in water services 
– A Toolkit” (Qasje për pjesëmarrjen private në Shërbimet e ujërave – 
Udhëzues) i hartuar nga BB dhe PPIAF (vizitoni www.worldbank.org për 
trajnimet on-line, lidhur me këtë temë).
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Mundësitë e reformave institucionale
Në pjesën më poshtë, shpjegohen në detaje mundësitë për reforma 

institucionale dhe jepen udhëzime për përgatitjen e një procesi të tillë. Këtu 
përshkruhen dy tipe reformash: korporatizimi dhe pjesëmarrja e sektorit 
pivat (PSP). Në thelb, korporatizimi mbulon të gjithë spektrin e reformës 
së menaxhimit, që kërkohet për të siguruar autonominë e ndërmarrjes në 
veprimtarinë e vet; PSP dhe partneriteti publik – privat (PPP) parashikon 
një kombinim të mundësive për reforma për menaxhimin dhe pronësinë.

Edhe pse korporatizimi mund të jetë ndalesa përfundimtare në procesin 
e reformës institucionale të ndërmarrjes, mund të shërbejë, njëkohësisht, 
dhe si bazë për forma të përparuara të PSP. Operatorët privatë janë më 
të interesuar për ndërmarrjet që veprojnë në një mjedis transparent me 
ndarje të qarta të përgjegjësive dhe roleve. Një ndërmarrje autonome e 
korporatizuar, që punon në mënyrë transparente, duke treguar përgjegjësi 
për të gjitha operacionet dhe financat e saj, redukton pasiguritë për 
operatorët privatë. Kjo shtron rrugën për forma më shumë të përparuara të 
reformave institucionale.

Grafiku tregon një sërë mundësish për reforma institucionale. Përgjatë 
boshtit të y-ve paraqiten mënyra të ndryshme të reformave të menaxhimit 
ose korporatizimit, duke përfshirë dhe disa shembuj. Mundësitë e përfshirjes 
së sektorit privat kombinojnë reformat e menaxhimit dhe pronësisë. Këtu 
dallohen disa kategori dhe janë listuar disa shembuj.
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Korporatizimi

Format e korporatizimit
Korporatizimi i referohet reformave të menaxhimit të një ndërmarrjeje 

shërbimi, ndërkohë që siguron pronësinë shtetërore mbi asetet dhe drejtimin 
strategjik.

Korporatizimi mbulon të gjitha strukturat e mundshme mes një 
ndërmarrjeje bashkiake dhe një kompanie publike të ujit, në kuadër të ligjit 
për veprimtaritë private.

Korporatizimi shihet si një mjet për të rritur efiçencën, arritur mbulimin e 
kostove dhe vendosur një parim të një menaxhimi të mirë. Me korporatizimin, 
ndërmarrjet bëhen ndërmarrje me menaxhim autonom. Në bazë të ligjit ose 
marrëveshjes zyrtare ndërmjet njësive vendore dhe ndërmarrjeve, kërkohet 
që ndërmarrjet të bëhen të qëndrueshme dhe të kontrollueshme. Kjo është 
një nxitje shumë e fortë për të vënë në praktikë parimet e menaxhimit 
financiar dhe tregtar. Me reformat organizative dhe financiare, ndërmarrjet 
mund të përmirësojnë efiçencën e tyre, shërbimin dhe mbulimin e kostove/
qëndrueshmërinë financiare.

Korporatizimi është një mjet drejt përmirësimit të performancës. 
Megjithatë, është vetë ndërmarrja që duhet të gjejë një shteg për të 
përmirësuar qëndrueshmërinë operacionale dhe financiare. Korporatizimi 
fillon me reformën e një ndërmarrjeje bashkiake (shtetërore). Këtu dallohen 
tre forma themelore:

•	 ndërmarrje	bashkiake,	departament	i	mbyllur;

•	 ndërmarrje	e	korporatizuar;

•	 kompani	publike	e	ujit

Pjesa në vijim, i paraqet të tre format kryesore shkurtimisht.

Ndërmarrja Bashkiake, departament i mbyllur

Modeli tradicional është ndërmarrja bashkiake, në të cilën furnizimi me 
ujë, ujërat e zeza ose mbetjet e ngurta mbulohen nga bashkia si pjesë e 
administrimit të përgjithshëm të njësisë vendore. Të ardhurat dhe shpenzimet 
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përfshihen në buxhetin e përgjithshëm vendor. Me krijimin e departamenteve 
të ndara – duke ndarë sigurimin e shërbimeve në një njësi më vete – qeveria 
mund të përfitojë ndërkohë, në një nivel të caktuar, nga autonomia e dhënë. 
Në departamentin e mbyllur, shërbimi ende i nënshtrohet politikave të 
caktuara, procedurave dhe buxhetit të qeverisë, por ka llogari të veçanta 
dhe një nivel autonomie për menaxhimin e përditshëm. Në përgjithësi, 
departamentet e ndara funksionojnë në mënyrë më efiçente, por ende janë 
të ndikuara ndjeshëm nga procedurat administrative të njësisë vendore dhe 
mund të jenë subject i ndërhyrjeve politike.

Ndërmarrjet e korporatizuara

Një ndërmarrje e korporatizuar është një agjenci bashkiake gjysmë 
autonome, ku shërbimi kryhet nga njësia vendore nën një njësi të ndarë 
me menaxhim të pavarur dhe e kontrollueshme në kuadër të legjislacionit 
përkatës. Në këtë formë, pronësia e njësisë vendore mbi asetet është 
qartësisht e ndarë nga sigurimi i shërbimeve nga ndërmarrja e korporatizuar. 
Këto ndërmarrje janë autonome nga administrata vendore. Në varësi të 
kuadrit rregullator, këto ndërmarrje të veçanta të ujit, mund të përmirësojnë 
efiçencën e tyre, duke zëvendësuar praktikat administrative qeveritare me 
parimet e menaxhimit tregtar dhe sistemet e kontabilitetit, si dhe duke 
përdorur objektiva për performancën operacionale dhe financiare. Nëse 
pranohet, këto ndërmarrje mund të veprojnë si njësi të kontrollueshme dhe 
me mbulim të kostove. Madje është e mundur që të tërheqin kapital privat 
(me garanci qeveritare) për shkak të transparencës dhe nivelit të përmirësuar 
të kontrollit.

Kompanitë publike të ujit

Një ndërmarrje publike uji është një ndërmarrje e njësisë vendore, 
që vepron në bazë të ligjit të biznesit. Kjo është forma më e avancuar e 
korporatizimit. Pronësia (në formën e aksioneve) është vetëm në duart 
e qeverisë, megjithëse ndërmarrja bashkiake vepron si një kompani 
komerciale, subjekt i rregullave të sektorit privat. Një kompani publike e ujit 
ka futur tërësisht parimet e menaxhimit komercial dhe kushtet e punësimit. 
Në këtë formë, organizata mund të punësojë të njëjtët njerëz (menaxherë 
dhe punonjës), por është e lirë të vendosë kushtet e punës dhe mund të 
stimulojë e motivojë fuqinë punëtore në mënyrë më efiçente dhe efektive. 
Në thelb, kompanitë publike të ujit duhet të mbulojnë plotësisht kostot e 
tyre nëpërmjet zbatimit të tarifave me struktura për mbulimin e kostove, 
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megjithëse, sipas interesit publik, qeveria mund të vendosë të subvencionojë 
ndërmarrjen, për të siguruar që tarifat mbeten në nivele të përballueshme. 
Një aspekt tjetër i rëndësishëm është që kompania publike e ujit është 
përgjegjëse për programet e investimit dhe financimin (kapitale private) e 
tyre. Që një formë e tillë organizimi të jetë efektive, kuadri rregullator duhet 
të përcaktohet shumë mirë për të përjashtuar oportunizmin e biznesit dhe të 
nxisë performancën e vazhdueshme dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit.

Ndikimet e korporatizimit

Objektivat e reformës, në shkallë të gjerë, përcaktojnë shkallën e 
korporatizimit. Duke ndarë një departament, mund të përfitohet vetëm më 
shumë transparence dhe dhënie llogarie. Duke korporatizuar një ndërmarrje, 
në bazë të ligjit mbi veprimtaritë publike, mund të arrihet marrëveshje për 
efiçencë më të madhe dhe masa për përmirësimin e performancës. Nëse 
kërkojmë përmirësim total të performances atëherë duhet të zgjedhim një 
kompani publike uji, që vepron në bazë të ligjit mbi aktivitetet private. 

Pjesëmarrja e sektorit privat
Këtu nuk po marrim si të vërtetë që pjesëmarrja e sektorit privat (PSP) 

është jetike për të përmirësuar veprimtarinë e ndërmarrjeve të ujit. Ky është 
vetëm një nga mundësitë e shumta të reformës së ndërmarrjeve, të cilat 
janë në vështirësi, që për fat të keq, është evidente. Megjithatë, shkallët e 
ndryshme të përfshirjes së sektorit privat duhet të konsiderohen së bashku 
me të gjitha mundësitë e tjera për reforma.

Kjo pjesë është vetëm përshkruese, as nuk rekomandon në mënyrë të 
veçantë ndonjë nga format e PSP. Duhet, gjithashtu, të shënohet që dhe 
kriza më e fundit financiare dhe ekonomike ka ndikimet e veta në PSP. Për 
sa kohë që fluksi i tregut të borxhit tregtar fillon të bjerë për shkak të krizës, 
ky burim financimesh do të zvogëlohet. Projektet ekzistuese po fillojë të 
përballen me probleme të rrjedhjes së fondeve, si rezultat i mospagesave nga 
konsumatorët.

Kjo, ndoshta, do të thotë që, nëse kriza zgjat, më pak projekte të reja 
PPP do të financohen dhe çdo projekt PPP potencial do të jetë subjekt i një 
vlerësimi më të kujdesshëm.

Në Shqipëri, ka disa shembuj të PSP në ndërmarrjet e ujit:

•	 Kontratat	 e	menaxhimit	 financohen	 nëpërmjet	 kredive	 të	 Bankës	
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Botërore për katër qytete: Durrës, Lezhë, Fier dhe Sarandë. Kjo 
kontratë ka përfunduar në korrik 2008.

•	 Kontrata	 e	 menaxhimit	 financohet	 nga	 KfW	 për	 Kavajën.	 Kjo	
kontratë ka përfunduar në Maj 2008.

•	 Kontrata	 e	 koncesionit	 financohet	 nëpërmjet	KfW	për	 Elbasanin.	
Kjo kontratë është pezulluar në Dhjetor 2006.

Mënyrat kryesore të pjesëmarrjes së sektorit privat

Janë gjashtë format kryesore të PSP në ndërmarrjet e ujit, me shkallë të 
ndryshme të pjesëmarrjes në pronësinë e aseteve fizike, si rrjeti; pjesëmarrja 
në operacionet dhe mirëmbajtje; investime kapitale si zëvendësimi i 
tubacioneve; shpërndarja e riskut komercial; dhe kohëzgjatja e kontratës.

Përvoja mbarëbotërore ka treguar që në praktikë mund të jenë forma të 
kombinuara të PSP ose që ndërmarrjet mund të fillojnë me një formë të 
caktuar dhe më tej e kalojnë PSP në forma të tjera. Natyrisht, koha dhe 
burimet e nevojshme për përgatitjen e PSP varen nga lloji i saj. Kontratat e 
shërbimit dhe ato të menaxhimit janë relativisht të thjeshta për t’u përdorur 
dhe administruar, për sa kohë që nuk ka transferim të pronësisë së aseteve 
– megjithëse zbatimi i suksesshëm i tyre, përsëri, kërkon kujdes të madh 
dhe përgatitje të kujdesshme, duke përdorur njohuri të thella dhe përvoja 
të shumta.

Në praktikë, kontratat e shërbimit janë forma më e thjeshtë e PSP dhe 
njihen ndryshe si transferim. Kjo është mënyra për të organizuar disa 
operacione dhe zvogëluar kostot duke transferuar detyra si punët publike, 
leximin e matësave, menaxhimin e shërbimit për klientët, etj. Kjo është 
forma më e përdorur e PSP. Kontratat e shërbimit duhet të monitorohen siç 
duhet që të jenë efiçente. 

Kontrata e menaxhimi është një formë e PSP në të cilën, pronësia e gjithë 
aseteve, përgjegjësia për riskun dhe investimet mbeten publike, ndërsa 
vetëm menaxhimi, operacionet dhe mirëmbajtja e ndërmarrjes i besohet 
një kompanie menaxhimi profesionale për një pagesë të përcaktuar. Ka 
mënyra, që nëpërmjet kontratës, të futen nxitësa të tjerë për kompaninë që 
të realizojë përfitime të tjera në drejtim të efiçencës.

Kontratat e menaxhimit sjellin përfitime të shpejta për kapacitetet teknike. 
Nën një kontratë përdorimi (leasing) kompania private merr në përdorim 
asetet e ndërmarrjes së ujit dhe merr përgjegjësinë për t’i menaxhuar. Dhënia 
në përdorim pritet që të optimizojë faturimin dhe nivelin e grumbullimit 
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të pagesave, si dhe të zvogëlojë kostot operacionale. Kështu duhet që të 
zvogëlohet rreziku i dështimit për grumbullimin e tarifave përkatëse. 
Një pjesë e përgjegjësisë së menaxhimit dhe riskut tregtar i transferohet 
kompanisë private. Sipas Udhëzuesit të Bankës Botërore për pjesëmarrjen e 
sektorit privat në sektorin e ujit dhe higjenës, dhënia në përdorim është më e 
përshtatshme kur ka hapësira për përfitime të mëdha në efiçencën operative, 
por nevoja ose hapësira të kufizuara për investime të reja. Republika Çeke 
është i vetmi vend në Evropën Qendrore e Lindore që e përdor këtë mundësi 
në shkallë të gjerë. Ndërkohë që Kontratë Dhënie në Përdorim (lease) ofron 
nxitje për partnerin privat për të rritur efiçencën operacionale, ajo mund të 
negociohet në një mënyrë të tillë që si njësia vendore (me anë të pagesave 
të ndryshueshme të dhënies në përdorim) ose klientët (me anë të rritjeve të 
vogla të tarifave) të përfitojnë pjesërisht nga efiçenca e përmirësuar.

Kontrata BOT përdoret, zakonisht, për ndërtimin e infrastrukturës së re, 
si impiante të trajtimit të ujërave. Impianti është ndërtuar nga një kompani 
private dhe përdoret nga ajo për një periudhë kohore (20 deri 30 vjet), pas 
së cilës ai i transferohet qeverisë përkatëse. Sipas kësaj mundësie, sektori 
privat ka përgjegjësinë e sigurimit të kapitaleve dhe investimeve.

Dhënia e koncesionit një ndërmarrjeje uji është një hap i madh drejt 
privatizimit të plotë të saj. Kjo e bën kompaninë private përgjegjëse për 
investimet.

Kompania private merr përsipër menaxhimin e plotë të ndërmarrjes dhe, 
zakonisht është përgjegjëse për të gjithë sistemin e furnizimit me ujë. Ka 
mjaft potencial për përfitime në efiçencën operacionale. Koncesionet jepen 
zakonisht në qytetet e mëdha me një numër të madh konsumatorësh dhe me 
nevoja të mëdha për investime dhe për përfitime. Duhet mbajtur parasysh 
që përgatitja dhe administrimi i një koncesioni ka mjaft sfida.

Shitja e Aseteve është një opsion ku asetet janë tërësisht ose pjesërisht të 
shitura një kompanie private. Në mënyrë të ngjashme me koncesionin, i 
jep sektorit privat përgjegjësi të plotë për operacionet, mirëmbajtjen dhe 
investimet. Kjo mënyrë ekziston vetëm në Angli dhe Uells dhe nënkupton 
marrëdhënie komplekse ndërmjet pronarëve dhe ligjvënësve. Në Evropën 
kontinentale qeveritë nuk kanë dëshirë të humbasin kontrollin mbi 
infrastrukturën strategjikisht të rëndësishme të ujit.
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Argumentet pro dhe kundër përfshirjes së sektorit privat në ndërmarrjet 
e ujit

Pjesëmarrja e sektorit privat në ndërmarrjet e ujit nuk është një zgjidhje 
në vetvete, megjithëse mund të sjellë përfitime, veçanërisht në rastet kur ka 
efiçencë operacionale shumë të ulët. 

Avantazhet e PSP mund të jenë të mira, meqenëse diferenca ndërmjet 
operatorëve ndërkombëtarë dhe atyre kombëtarë të ndërmarrjeve të ujit 
është më e madhe. Mundësia më e madhe për sigurimin e kapitalit është një 
nga argumentet më të forta për PSP në vendet në zhvillim. Vendimmarrësit 
në nivel qendror e vendor, janë të rezervuar për të aplikuar PSP, kryesisht, 
sepse nuk janë të sigurt për mundësinë e përballimit të saj dhe kanë dëshirë 
për të patur disa përfitime direkte në lidhje me efiçencën në nivel vendor.

Ndarja e riskut dhe zgjedhja e formës së PSP

Suksesi i projektit PSP varet shumë nga ndarja dhe menaxhimi i riskut. Kur 
zgjidhet forma e PSP, autoritetet, praktikisht, transferojnë lloje të ndryshme 
të riskut (dhe përfitimet përkatëse) tek operatorët privatë. Lloji i PSP së 
përzgjedhur varet nga risku specifik që autoritetet duan të transferojnë. Ka, 
gjithashtu risqe të përgjithshme – financiar, ligjor dhe politik – që ndikojnë 
të gjitha format e PSP.

Lloje të tjera risku përfshijnë:

•		 Kushtet	e	aseteve	–	kur	gjendja	ndryshon	nga	informacioni	fillestar.	
Ky mund të jetë rasti kur dokumentacioni teknik është i vjetër.

•		 Mbledhja	e	pagesave	–	e	lidhur	me	nivelet	e	mospagimit,	që	është	
ngushtësisht e lidhur me gjendjen ekonomike. Për shembull, në 
krizën aktuale ekonomike dhe financiare, risku është më i lartë.

•		 Ndërtimi	–	i	lidhur	me	kostot	e	punës,	lejet,	administrimin,	etj.

Risqet janë ngushtësisht të lidhur me përgjegjësitë dhe, kur zgjidhet modeli 
i PSP, është e dobishme të mendohet për përgjegjësitë dhe risqet së bashku.

Synimi i PSP është të shpërndajë shkallën e duhur të riskut tek pala që 
është më mirë e përgatitur për ta përballuar ose kontrolluar (për shembull, 
një operator privat mund të kontrollojë mospagesat në mënyrë më efiçente). 
Qeveria duhet të hedhë hapa të balancuar për të shpërndarë risqet tek 
operatorët privatë potencialë, për sa kohë që risqe më të mëdha kanë çmim 
më të lartë.
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Zbatimi i mundësive të PSP

Pjesëmarrja e sektorit privat në ndërmarrjet e ujit varet nga mjaft kushte 
dhe faktorë. Sa më i lartë niveli i PSP, aq më i varur është në secilin prej 
këtyre kushteve dhe faktorëve.

Disa faktorë janë identifikuar për suksesin e zbatimit të PSP në mjaft raste 
anë e mbanë botës:

•	 Kuadër	ligjor	të	përshtatshëm;

•	 Përkushtim	politik	i	fuqishëm;

•	 Alternativa	 të	 përzgjedhura	 me	 kujdes	 bazuar	 në	 konsideratat	 e	
mësipërme;

•	 Mundësitë	e	përzgjedhura	kanë	kuptim	në	aspektin	teknik,	financiar	
dhe politik;

•	 Komunikim	i	kujdesshëm	me	dhe	sigurimi	i	mbështetjes	nga	aktorë	
të ndryshëm;

•		 Vendosja	 e	 marrëdhënieve	 të	 mira	 ndërmjet	 sektorit	 publik	 dhe	
operatorit privat;

•	 Proces	i	hapur	konkurrues	për	të	përzgjedhur	operatorin	privat;

•	 Kohë	e	mjaftueshme	e	shpenzuar	përpara	kontratës	për	të	provuar	
mundësinë e preferuar.

Megjithëse udhëzuesi në fjalë nuk fokusohet në këtë aspekt, duhet të 
përmendet që organizimi për PSP, veçanërisht për ata më kompleks, duhet 
të vihet në zbatim me anë të një sistemi institucional të projektuar me 
kujdes, që përfshin të gjithë aktorët në mënyrë të përshtatshme dhe të qartë. 
Detyrat potenciale përfshijnë monitorimin dhe kërkesën për performancë të 
operatorit; zgjidhjen e mosmarrëveshjeve; rregullimin e tarifave; rregullimin 
e standardeve të shërbimeve; dhe ruajtja e marrëdhënieve të mira. Për 
një analizë më të detajuar të ndarjes së riskut dhe kuadrin institucional 
për monitorimin dhe zbatimin, mund të konsultoni Udhëzuesin e Bankës 
Botërore për mënyrat e Pjesëmarrjes private në shërbimet e ujit.
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Zbatimi i reformës institucionale

Reforma institucionale në nivelin e ndërmarrjeve 

Në varësi të llojit të reformës institucionale proceset e mëposhtme të 
ndryshimeve janë të aplikueshme në shkallë më të madhe apo më të vogël.

Ngritja e strukturës dhe hartimi i kontratave 

Zbatimi i reformës përfshin ndarjen e pronësisë dhe (pjesë e) përgjegjësive 
të shërbimit, me anë të krijimit dhe regjistrimit të strukturave të ndërmarrjeve 
publike ose publike-private. Ndërmjet qeverisë dhe entit duhet të vendoset 
një marrëveshje shërbimi që përcakton standardet dhe siguron bazën 
për hartimin e kuadrit rregullator nga qeveria. Një marrëveshje shërbimi 
mund të ketë disa forma dhe mund të aplikohet në procese të ndryshme të 
reformave institucionale: mund të jetë një statut me dokumente nënligjore 
ose një marrëveshje koncesionare më shumë si kontratë. Lloji i marrëveshjes 
së shërbimit mund të zgjidhet në bazë të opsionit të reformës. Cilido 
opsion të zgjidhet, marrëveshja duhet të japë qartë rolet dhe përgjegjësitë 
e aktorëve të ndryshëm dhe duhet të përcaktojë performancën e kërkuar 
dhe standardet e cilësisë në nivelet operacionale, financiare, mjedisore 
dhe sociale. Një referencë e mirë për hartimin e një marrëveshjeje të tillë 
është Dokumenti Teknik 399, 1998, i Bankës Botërore “koncesionet për 
infrastrukturën: Udhëzues për hartimin dhe dhënien e tyre”. Ky dokument 
synon të ndihmojë politikëbërësit të kuptojnë çështjet që lidhen me hartimin 
dhe zbatimin e marrëveshjeve të koncesioneve (si dhe çështje të tjera që 
lidhen me dhënien e koncesioneve sektorit privat). Udhëzuesi, që ofron 
një shembull të një marrëveshjeje të tillë koncesioni, mund të shkarkohet 
nga interneti në adresën www.worldbank.org. Një model i provuar për 
një marrëveshje shërbimi për ndërmarrjet e ujit mund të gjendet nëpërmjet 
Komisionit Evropian (KE).

Për më tepër, duhet të ngrihet struktura qeverisëse, që përfshin aksionerët, 
bordin e mbikëqyrjes dhe bordin e drejtorëve. Normalisht, është përgjegjësi 
e ndërmarrjes së reformuar për të hartuar dhe zhvilluar më tej strukturën 
organizative. Entet qeveritare që zotërojnë asetet janë aksionerët. Ligji 
përcakton si informohen dhe si kryhen konsultimet me aksionerët. Shpesh 
aksionerët emërojnë një bord mbikëqyrës për të kontrolluar performancën 
e kompanisë.
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Udhëzime specifike për hartimin dhe zbatimin e partneriteteve publike-
private mund të gjenden në udhëzuesit e KE, përfshirë strategjitë dhe 
faktorët e suksesit.

Konsultimi dhe komunikimi

Konsultimi dhe komunikimi me publikun janë thelbësore gjatë gjithë 
procesit të reformës. Që të dyja, qeveria dhe ndërmarrja duhet të sigurojnë 
informacion, të rrisin ndërgjegjësimin dhe të vendosin bazat për besim të 
dyanshëm për reformën. Kjo duhet të shoqërohet me një plan komunikimi 
që siguron transparencë dhe llogaridhënie tek punonjësit, konsumatorët 
dhe aktorët e tjerë mbi reformën e ndërmarrjes. Një strategji komunikimi 
zakonisht përmban:

•	 Një	 program	 komunikimi	 të	 brendshëm,	 të	 orientuar	 drejt	
punonjësve;

•	 Mundësitë	për	pjesëmarrjen	e	publikut;

•	 Një	 program	 komunikimi	 të	 jashtëm,	 që	 përfshin	 program	 për	
marrëdhëniet me median, fushata informative, dhe një plan edukimi 
për çështje të ujit dhe përdorimit/kursimit të tij.

Në hartimin e kësaj strategjie, mund të jetë i dobishëm Udhëzuesi i Bankës 
Botërore “të komunikojmë reformën ekonomike”.

Reforma në nivel ndërmarrjeje Në varësi të marrëveshjeve të bëra mes 
qeverisë dhe operatorëve të ndërmarrjeve, kjo e fundit mund të hartojë 
dhe zbatojë reforma organizative dhe reforma tarifore, me synimin për të 
përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien, si dhe për të përmbushur 
standardet për performancën operacionale dhe financiare. 
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Reforma Organizative
Koncepti i reformës organizative mbulon një sërë ndryshimesh brenda 

ndërmarrjes së ujit. Ky kapitull trajton masat që përmirësojnë performancën 
e organizatës dhe, drejtpërsëdrejti ose tërthorazi, kontribuojnë për uljen e 
kostove operacionale, ose në përmirësimin e shërbimeve pa rritje respektive 
të kostove. Secila prej këtyre çështjeve mund të jetë tema e një libri të tërë. 
Megjithatë, për shkak të kufizimeve, është dhënë vetëm një përmbledhje 1-2 
faqe për secilën çështje, ndërkohë që janë sugjeruar burime informacioni 
shtesë (kryesisht në internet).

Planifikimi strategjik
Planifikimi strategjik është një proces gjatë të cilit ndërmarrja përcakton 

strategjinë e saj, ose drejtimin kryesor, për një periudhë disavjeçare, dhe 
merr vendime për masat kryesore që duhet të merren. Strategjia që del, 
përmban qëllime specifike që duhen përmbushur; kërkesat për burime, si 
kapitali dhe burimet njerëzore; dhe afatet kohore.

Plani strategjik siguron materialin bazë për planet që mbulojnë periudha 
kohore më të shkurtra, veçanërisht për planet vjetore, si dhe planet e 
departamenteve dhe planet funksionale. Përveç përcaktimit të pozicionit të 
ardhshëm të dëshiruar, termave të tregut, zonave të shërbimit, shkrirjeve 
dhe blerjeve të njësive të tjera, plani strategjik mund të mbulojë zona 
funksionale të operacioneve, si shitjet, prodhimin, financat, kërkimin dhe 
zhvillimin, teknologjinë e informacionit, kontrollin e cilësisë, marketingun 
dhe burimet njerëzore.

Ndërmarrjet e ujit përballen me mjaft sfida. Zgjidhja e këtyre sfidave 
kërkon një hark kohor më të madh se një vit. Mjaft nga investimet e 
parashikuara kërkojnë tre ose katër vjet. Nevojat për burime për të adresuar 
masat e kombinuara janë masive, çka përsëri kërkon më shumë kohë se 
një vit. Disa nga ndryshimet organizative ose të tarifave kërkojnë zbatim 
gradual shumëvjeçar. Politikat kombëtare dhe përafrimi i rregulloreve të 
BE, gjithashtu kanë një horizont kohor që shtrihet në disa vite. Të gjithë 
këta faktorë tregojnë që planet strategjike shumëvjeçare janë thelbësore për 
ndërmarrjet e ujit.

Pak a shumë të gjitha ndërmarrjet e ujit në Evropën Perëndimore hartojnë 
planet e tyre strategjike. Kjo praktikë zbatohet dhe ne vendet e reja anëtare 
të BE-së.
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Disa ndërmarrje tashmë kanë filluar të kenë planet e tyre, ku formalisht 
nga qeverisja qendrore janë përcaktuar disa objektiva strategjike, që 
përfshijnë dhe skemat e investimeve. Gjithashtu ka dhe Ndërmarrje të 
Ujësjellës Kanalizimeve në të cilat mungon planifikimi dhe që punojnë 
bazuar në vendime ditore pa pasur ndonjë referencë në lidhje me objektivat 
për të ardhmen. Në raste të tilla mungon planifikimi për mirëmbajtjen dhe 
riparimet kryhen vetëm në raste emergjencash.

Vihet re që politikëbërësit kanë filluar të promovojnë idenë e planifikimit 
strategjik. Qeveria Shqiptare me mbështetjen e Bankës Botërore, jep 
asistencë teknike për Ndërmarrjet e Ujësjellës Kanalizimeve që veprojnë 
në vend për të përgatitur plane biznesi 5 - vjeçare. Bazuar në planin dy 
vjeçar për reformimin e sektorit të menaxhimit të ujit, kjo praktikë ka 
filluar të zbatohet me sukses në 5 ndërmarrje, ndërsa një pjesë tjetër e 
kompanive do të fillojë së shpejti me këtë praktikë. Gjendja ekzistuese e 
rrjetit të shpërndarjes së ujit duhet të merret në konsideratë sidomos kur të 
vendosen prioritetet e zhvillimit të këtij sektori. Në disa rajone, uji i çezmës 
nuk plotëson standardet për ujë të pijshëm dhe ndonjëherë ndotja e tij është 
shkaktar për sëmundje të shëndetit publik apo dhe rritjen e sëmundshmërisë 
në moshat më të reja të popullatës siç janë fëmijët.

Në disa qytete apo fshatra ka më pak se 10 orë ujë të rrjedhshëm në 
çezma, ndërsa në disa zona të tjera më pak se gjysma e popullsisë nuk kanë 
mundësi të marrin ujë nga rrjeti i shpërndarjes. Kështu që Ndërmarrjet e 
Ujësjellës Kanalizimeve së pari duhet të përmirësojnë shërbimin në lidhje 
me plotësimin e nevojave për ujë të rrjedhshëm - cilësinë e tij, rehabilitimin e 
rrjetit të shpërndarjes si dhe zgjerimin e këtij rrjeti, dhe më pas të vazhdojnë 
me grumbullimin e ujërave të ndotura, dhe së fundi me trajtimin e ujërave të 
zeza të grumbulluara. Ky proces korrespondon me plotësimin e kërkesave të 
konsumatorit, i cili, do të paguajë ndërmarrjen për shërbimin e ofruar prej 
saj. Përmirësimi i shërbimit në lidhje me pasjen e ujit të rrjedhshëm në shtëpi 
do të mund të gjenerojë të ardhura të qëndrueshme, dhe ky përmirësim i të 
ardhurave do të jetë i dobishëm dhe i domosdoshëm për të kryer investime 
të mëtejshme dhe në zona të tjera ku është i nevojshëm ky shërbim.

Ndonëse, ne i konsiderojmë planet strategjike shumë të rëndësishëm për 
Ndërmarrjet e Ujësjellës -Kanalizimeve, nuk do të përshkruajmë me hollësi 
tërë fazat e procesit të këtij planifikimi. Në këtë fushë ka literaturë shumë të 
pasur dhe shumë konsulentë menaxhimi me përvojë. Udhëzues të dobishëm 
në lidhje me planifikimin e biznesit mund të gjenden në faqen e internetit: 
www.waterbusinessplanning.com.
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Megjithatë në këtë botim mund të gjendet informacion i nevojshëm në 
lidhje me disa teknika të cilat përbëjnë një informacion të dobishëm në 
përgatitjen e planeve strategjike

Menaxhimi i burimeve njerëzore
Shumë prej Ndërmarrjeve të Ujësjellës - Kanalizimeve kanë mangësi 

në lidhje me praktikat e menaxhimit për planifikimin, komunikimin me 
klientët dhe procesin e kontrollit. Këto probleme ndikojnë në grumbullimin 
e vogël të të ardhurave, në normat e ulëta të mbulimit të shpenzimeve dhe 
kanë ndikim të drejtpërdrejtë në marrëdhëniet me sektorin bankar apo dhe 
vetë investimet e këtyre ndërmarrjeve. Zakonisht Ndërmarrjet e Ujësjellës 
- Kanalizimeve që varen nga bashkitë punësojnë një numër më të madh 
punonjësish nga sa është e nevojshme, që çon në rendiment të ulët të punës 
së tyre dhe sigurisht rrit kostot financiare të fuqisë punëtore. Forcimi dhe 
mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore është një nga sfidat kryesore me të 
cilat duhet të përballen këto ndërmarrje për të përmirësuar rendimentin e 
punës dhe për të rritur standartet e shërbimeve që ofrojnë.

Përcaktimi i objektivave

Ristrukturimi i fuqisë punëtore në Ndërmarrjet e Ujësjellës - Kanalizimeve 
është shumë i ndjeshëm për zhvillimet politike, shoqërore dhe ekonomike, 
prandaj përcaktimi i objektivave strategjike duhet të bëhet dhe komunikohet 
me kujdes. Nëse objektivat e ndërmarrjes nuk janë të besueshme, ose janë të 
paqarta apo të artikuluara keq, atëherë stafi menaxherial do ta ketë shumë 
të vështirë të sigurojë mbështetjen dhe burimet e nevojshme për ndryshimet 
e duhura të fuqisë punëtore. Një mjet për të ndihmuar në përcaktimin e qartë 
të objektivave është planifikimi strategjik (shih më lart), i cili përshkruan 
me kujdes rezultatet e dëshiruara dhe përdor këto rezultate si bazë për 
përcaktimin e vetë objektivave. Një vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet 
përfshirjes së aktorëve dhe komunikimit me ta.

Vlerësimi i qëllimit dhe përmasave të ristrukturimit të fuqisë punëtore

Një nga hapat e parë në zhvillimin e një programi pune është vlerësimi i 
shkallës së ristrukturimit të fuqisë punëtore përsa i përket numrit, aftësive 
dhe praktikave të punës së personelit. Kjo zakonisht përfshin kryerjen e një 
vlerësimi sistematik në lidhje me personelin, e cila mundëson menaxherët 
të përcaktojnë saktë qëllimin dhe përmasat e çdo ristrukturimi të fuqisë 
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punëtore, duke synuar zvogëlimin e numrit të saj. Tre janë mjetet që mund 
të përdoren kur kryhet vlerësimi i personelit dhe përcaktohet madhësia dhe 
qëllimi për të cilin po kryhet ristrukturimi i fuqisë punëtore të ndërmarrjes:

•	 Auditim	i	stafit	dhe	inventari	i	personelit

•	 Standardizimi

•	 Analiza	e	fuqisë	punëtore

Në praktikë, shpesh këto mjete janë të lidhura dhe përdoren kur kryhen 
analiza të detajuara.

Auditimi i Stafit ose inventari i personelit

Auditimi i stafit është një hap thelbësor në vlerësimin e punës në një 
ndërmarrje shërbimi. Auditimi i stafit ofron një analizë të përditësuar të 
fuqisë punëtore dhe është baza për standardizimin dhe të gjitha analizat 
pasuese lidhur me fuqinë punëtore. Gjithashtu, kjo kërkon të krijohet 
një bazë të dhënash të nevojshme për analizat e kostove për çdo ndarje 
alternative dhe strategjitë e pensioneve.

Standardizimi

Kostot e stafit janë ndër elementët kryesorë të shpenzimeve operative. 
Standardizimi është i dobishëm për kuptuar nivelet e ndryshme të 
punonjësve, dhe për të llogaritur çdo rritje të tij përtej nivelit të caktuar. 
Procesi i standardizimit ndihmon në identifikimin e fushës më problematike 
në ndërmarrje, duke përfshirë konkurrencën ndërmjet niveleve të personelit 
dhe rendimentin e punës. Standardet e punës përdoren edhe si mjet 
monitorimi për përmirësimin e performances dhe rritjen e konkurrencës. 
Shembuj janë dhënë në Kutinë 11. 

Një tregues i rëndësishëm për të llogaritur kërkesat për staf dhe për 
reduktimin e fuqisë punëtore të tepërt është numri i stafit përgjegjës për 
1,000 lidhje. Në Shqipëri ka 13 të punësuar / 1000 lidhje. Megjithatë, duhet 
theksuar se, përveç efikasitetit të brendshëm të punës, ndër faktorët e tjerë 
që ndikojnë në vlerën e këtij treguesi është kualifikimi i stafit, i cili renditet 
ndër më të rëndësishmit. Për më tepër, kur vlerësohet performanca relative 
e ndërmarrjeve, duhet të mbahet parasysh se sa prej këtyre aktiviteteve janë 
kryer me burime jashtë ndërmarrjes. Ndërmarrja mund të ketë vlerë të ulët 
të treguesit për shkak se operacionet e brendshme janë të efektshme, shumë 
prej aktiviteve të saj realizohen me burime që gjenden jashtë ndërmarrjes 
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ose dhe një kombinim i të dyve. Po kështu, ndërmarjet pa ndonjë burim të 
jashtëm domethënës duket sikur kanë efikasitet të ulët, por kjo mund të mos 
jetë e vërtetë.

Analiza e fuqisë punëtore

Qëllimi i kryerjes së analizave të fuqisë punëtore është që të identifikohen 
kërkesat e personelit për njësi apo nivel operacional. Analiza e fuqisë 
punëtore do të ndihmojë menaxherët e ndërmarrjeve për të:

•	 Identifikuar	nivelin	e	stafit	dhe	llojet	e	kërkesave	të	tij	për	të	ardhmen.

•	 Marrë	vendime	më	të	drejta	në	lidhje	me	organizimin	dhe	ndarjen	e	
punës.

•	 Shmangur	humbjen	e	aftësive	kritike	 (për	 të	mos	bërë	zgjedhje	 të	
gabuara).

Strategjitë dhe mundësitë për ristrukturimin e punës

Banka Botërore ka përgatitur një Udhëzues me titullin “ Çështjet e 
Punës gjatë një reforme infrastrukturore” që tregon se, me një planifikim 
të kujdesshëm dhe me përfshirjen e aktorëve, çështjet e punës mund të 
trajtohen në mënyrën e duhur gjatë procesit të reformës së infrastrukturimit.

Udhëzuesi ofron një sërë rekomandimesh/udhëzimesh mbi mundësitë e 
zbatimit/kryerjes së reformave të punës.

Trajnimi dhe motivimi

Trajnimi

Trajnimi është një aspekt i rëndësishëm i zhvillimit të burimeve njerëzore 
dhe është i lidhur ngushtë me zhvillimin organizativ. Mangësitë ekzistuese të 
personelit në lidhje me njohuritë dhe afësitë janë rezultat i nivelit arsimor të 
vetë individit, por edhe i mungesës së politikave dhe strategjive për personelin, 
për të tërhequr dhe mbajtur në punë një personel më të kualifikuar. Trajnimi 
duhet të marrë në konsideratë zhvillimin e kapaciteteve të nevojshme, 
plotësimin e boshllëqeve dhe dobësive në lidhje me njohuritë ekzistuese. 
Sektorët që mund të kërkojnë trajnim dhe ngritje kapacitetesh në mënyrë 
urgjente janë: menaxhimi i biznesit, ekspertiza teknike, ndërgjegjësimi i 
konsumatorit, meqë kanë nevojë për procese vlerësimi në lidhje me teknikat 
dhe për lehtësimin e dialogut dhe të bashkëpunimit midis Ndërmarrjes 
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së Ujësjellës Kanalizimeve dhe publikut. Gjatë vitit 2009 ka nisur një 
program trajnimi për stafin e 56 Ndërmarrjeve të Ujësjellës Kanalizimeve. 
Megjithatë, menaxhimi i Ndërmarrjeve të Ujësjellës Kanalizimeve nuk 
duhet të mbështetet vetëm në trajnimet “ad hoc” që kryen me burime ose 
kapacitete të jashtme, por duhen analizuar nevojat për trajnime dhe strategji 
për zhvillimin e trajnimeve në bazë të dobësive specifike të burimeve të tyre 
njerëzore, në përputhje me zhvillimin e përgjithshëm organizativ.

Motivimi

Performanca në punë nuk varet vetëm nga aftësitë e stafit: ajo ndikohet 
gjithashtu nga motivimi në punë i punonjësve. Zhvillimi i aftësive 
profesionale përmes trajnimeve është thelbësore për të pasur një staf të 
motivuar në punë.

Motivimi i stafit mund të përmirësohet nga një varg stimujsh, të tillë si 
pagesa shtesë, mundësitë për të bërë karrierë etj. Paketat stimuluese mund 
të hartohen nga menaxherët që janë përgjegjës për zbatimin e reformave në 
ndërmarrje.

Përdorimi i burimeve të jashtme
Përdorimi i burimeve të jashtme është procesi i nënkontraktimit të një pale 

të tretë në lidhje me realizimin e një procesi apo aktiviteti, i cili zakonisht 
përzgjidhet nëpërmjet procedurave tenderuese konkurruese. Pala e tretë që 
ofron burimet e jashtme vepron sipas kontratave të shërbimit të lidhura 
me ndërmarrjen. Arsyeja e kryerjes së këtij aktiviteti/shërbimi nga një palë 
e tretë është se kostoja e aktivitetit është më e ulët, se sa kostoja kur i 
njëjti aktivitet kryhet nga vetë ndërmarrja me burimet e saj të bredshme. 
Ndonjëherë përdorimi i burimeve të jashtme është i shtyrë nga dëshira 
që vetë ndërmarrja të përqendrohet në aktivitetet thelbësore, ndërsa ato 
aktivitete që janë/kërkojnë më pak specializim mund të kryhen, në mënyrë 
të barabartë ose edhe më të mirë nga burime që gjenden jashtë këtyre 
ndërmarrjeve.

Zakonisht kontratat në lidhje me realizimin e aktiviteteve me burime nga 
jashtë ndërmarrjeve zgjasin për më shumë se një vit, në disa raste për disa 
vjet. Sipas opinionit tonë përdorimi i burimeve të jashtme ka një kursim 
kostosh për vetë Ndërmarrjet e Ujësjellës Kanalizimit.

Lexim i matësave të ujit; shpërndarja e faturave dhe mbledhja e pagesave; 
mirëmbajtjen dhe riparimi i sistemit të shpërndarjes së ujit apo i atij të 
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grumbullimit të ujërave të zeza; trajtimi i llumrave që mbesin pas pastrimit 
të ujërave të ndotura; operacionet që kanë lidhje me infrastrukturën e IT; 
mirëmbajtjen e parkut të automjeteve; analizat laboratorike; aktivitete 
marketingu; shërbimet e sigurisë së ndërtesave dhe aseteve me vlerë; 
menaxhimin e pasurive të patundshme; shërbime në lidhje me aktivitete 
ndërtimi; si dhe operacione të mbajtjes së kontabilitetit. Në disa raste, 
menaxhimi i vetë kompanisë mund të realizohet nga palë të treat nëpërmjet 
një kontrate menaxhimi, e cila është një nga format e pjesëmarrjes private. 

Realizimi i aktiviteteve me burime jashtë ndërmarrjes shpesh çon në 
pushimin e njerëzve nga puna. Kjo pasojë është e pritshme për sa kohë disa 
nga detyrat, që më parë realizoheshin brenda ndërmarrjes, tashmë do të 
kryhen nga njësi jashtë saj. Kjo është një çështje e ndjeshme, por mund të 
ketë ndikimin më të vogël mbi punonjësit, nëse menaxhohet mirë. Zakonisht, 
departamenti ose njësia, detyra e të cilit do të kryhet nga burime të jashtme 
organizohet si një ndërmarrje e vogël e jashtme, e cila më vonë kontraktohet 
për të realizuar këtë detyrë për një periudhë të caktuar si për shembull për 
tre vjet. Pas kësaj periudhe, aktiviteti jepet përmes një procesi konkurrimi 
të ofertave. Ky departament mund të paraqesë ofertën e tij tenderuese për 
kryerjen e aktivitetit, ndonëse këtë herë nuk ka garanci që do të përzgjidhet 
dhe do të jetë fituesi i kësaj kontrate.
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Rajonizimi

Ndërmarrjet e vogla të Ujësjellës Kanalizimeve përballen me situata të 
pafavorshme si pasojë e mungesës së përvojës dhe pajisjeve ose specialistëve 
duke pasur kosto relativisht të larta. Një nga mënyrat e përballimit të 
këtyre situatave jo komode është “rajonizimi”, i cili do të thotë shkrirje apo 
bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet ndërmarrjeve në një rajon të caktuar. 
Në këtë seksion, së pari do të trajtojmë nevojën për procesin e rajonizimit, 
dhe më pas do të diskutohet për forcat që e drejtojnë këtë proces.

Për Ndërmarrjet e Ujësjellës Kanalizimeve ka një sërë faktorësh që 
mbështesin shprehjen “Sa më e madhe aq më e mirë”.

•	 Argumenti	më	i	përdorur	gjerësisht	në	favor	të	rajonalizimit	është	
prania e ekonomisë së shkallës, që lidhet me avantazhin e kostos së 
një firme, e cila ka më shumë fitime kur e zgjeron prodhimin e saj 
deri në një masë të studiuar. Në rastin e Ndërmarrjes së Ujësjellës 
Kanalizimeve, meqenëse rrjeti i shpërndarjes ose grumbullimit të 
ujërave është i ngritur për një numër të caktuar konsumatorësh, 
atëherë ai mund të zgjerohet ose mund të rritet numri i lidhjeve 
në rrjetin ekzistues për të njëjtën zonë ku jepet shërbimi, ose mund 
të bëhet zgjerimi i zonës ku ofrohet shërbimi nëpërmjet procesit të 
blerjes së shërbimit apo shkrirjes së disa ndërmarrjeve. Avantazhi 
i kostos rrjedh nga fakti që tashmë ky rrjet iu shërben më shumë 
konsumatorëve dhe nuk kërkon proporcionalisht më shumë 
burime. Për shembull, administrimi i centralizuar i ndërmarrjes 
nuk ka nevojë të zgjerohet meqë ai përfshin menaxherët, juristët 
dhe shumë specialistë; laboratoret, disa pjesë të pajisjeve, mjetet që 
përdoren për ndërtim shpesh kërkojnë vetëm pjesë ndërrimi, ndaj 
nuk ka nevojë për blerje shtesë; apo edhe vetë faqet e internetit dhe 
programet kompjuterike (software) e faturimi tyre nuk ka nevojë 
të dyfishohen. Studimet e standardizuara tregojnë që kompanitë 
më të mëdha, mesatarisht, kanë njësi kostoje më të ulët për çdo 
konsumator që përfiton shërbimin. Megjithatë, disa studime 
sugjerojnë që në disa raste ekonomia e shkallës është e kufizuar. 
Për shembull, Mizutani dhe Urakami (2001) kanë gjetur se në 
Japoni, Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve ka madhësi optimale 
kur iu shërben një numri prej 700.000 - 800.000 banorësh. Nëse 
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numri i banorëve është më i madh atëherë nuk ka përfitime nga e 
ashtuquajtura “ekonomi e shkallës”.

•	 Në	 rastin	 kur	 burimet	 e	 kufizuara	 ujore	 përdoren	 nga	 disa	
Ndërmarrje të Ujësjellës Kanalizimeve, mund të jetë e vështirë për 
të arritur një marrëveshje mbi përdorimin e tyre, e tillë që të jetë e 
kënaqshme për të gjitha palët, duke mos i mbishfrytëzuar burimet. 
Nëse të njëjtat ndërmarrje janë shkrirë dhe menaxhohen nga një 
organ, atëherë ekziston një shans i mirë që të zgjidhen konfliktet 
e interesit. E njëjta vlen edhe për rastin kur një komunitet jeton 
në rrjedhën e sipërme të lumit dhe ndot burimin e ujit që shërben 
si burim uji i pijshëm për një komunitet tjetër jeton në rrjedhën e 
poshtme të lumit.

•	 Për	 një	 ndërmarrje	 të	 madhe	 rajonale,	 brenda	 të	 njëjtës	 zonë	
shërbimi mund të jetë i mundur edhe ofrimi i shërbimeve me të 
njëjtin nivel tarifor për dy zona të ndryshme, ku njëra ka kosto të 
ulët dhe tjetra ka kosto të lartë. Këto forma ndërfinancimi mund 
të jenë tërheqëse nga pikëpamja sociale, por ato kanë gjithsesi disa 
mangësi të karakterit ekonomik.

•	 Skemat	e	investimeve	në	formë	granti	preferojnë	projekte	të	mëdha,	
të cilat janë më të realizueshme për një Ndërmarrje Rajonale të 
Ujësjellës Kanalizimeve sesa për një numër kompanish të vogla, 
të marra së bashku. Një sërë shembujsh nga rajoni tregojnë, se ka 
një tendencë që ndërmarrjet e vogla të Ujësjellës Kanalizimeve t’i 
kalojnë shërbimet e tyre për qëllime operacionale tek ndërmarrje 
më të mëdha, ndërsa shkrirja ose bashkimi i disa ndërmarrjeve të 
vogla me përmasa të përafërta është një fenomen më pak i ndeshur. 
Edhe nëse rajonizimi ka kuptim, kompanitë më të mëdha ngurojnë 
të bashkojnë forcat, nga frika se humbja e pavarësisë do të çojë 
në një humbje të kontrollit, apo thjesht për shkak se procesi ka 
procedura të bezdisshme. Shembujt e disa vendeve tregojnë se 
procesi i rajonizimin promovohet atje ku qeveria qendrore ka ende 
rol në këtë proces. 

Në përputhje me Strategjinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve, 
rajonizimi i Ndërmarjeve të Ujësjellës - Kanalizimeve aktualisht shihet me 
përparësi, pasi qeveria shpreson se kjo do të çojë në kosto shërbimi më 
të ulët. Studimi mendohej të përfundonte deri në fund të vitit 2008. Vetë 
shteti synon të japë stimuj për të shpejtuar procesin e rajonizimit. Tashmë 
ka ndodhur bashkimi i parë i Ndërmarrjeve të Ujësjellës - Kanalizimeve 
të Beratit dhe Kuçovës, i ndihmuar prej grantit 6 milion Euro dhënë nga 
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qeveria gjermane, i përdorur për rindërtimin e rrjetit të furnizimit me ujë 
për të dy qytetet.

Investime për zvogëlimin e kostos
Kryerja e investimeve në një Ndërmarrje të Ujësjellës - Kanalizimeve 

mund të bëhet për qëllime të ndryshme. Shumica e investimeve të reja mund 
të jetë për zgjerimin e zonës që mbulon shërbimi ose për përmirësimin e 
teknologjive ekzistuese, siç mund të jetë në rastin e trajtimit të ujërave të 
zeza. Investimet në infrastrukturën ekzistuese zakonisht kontribuojnë në 
përmirësimin e cilësisë së shërbimit, siç është vazhdimësia e shërbimit, ose 
cilësia e ujit të pijshëm. Megjithatë, disa investime çojnë edhe në uljen e 
shpenzimeve operative të kompanisë. Ky është qëllimi kryesor veçanërisht 
kur bëhen ndërhyrje për të zvogëluar humbjet në rrjet dhe kur investohet 
për teknologji që përdorin energjinë me efikasitet. Para se të trajtojmë disa 
prej investimeve të mundshme, po paraqesim rëndësinë e analizës kosto-
përfitim. Duke supozuar se qëllimi i vetëm i një investimi është zvogëlimi 
i kostove operacionale, është logjike të mendojmë që përfitimet (kursimet 
e shpenzimeve operative) duhet të jenë më të mëdha se vetë shpenzimet 
(kostoja e investimit). Zakonisht, investimet janë shpenzime që kryhen 
një herë, ndërsa ndryshimet në kostot operacionale janë të përvitshme. Në 
përgjithësi, këto kategori shpenzimesh të mjeteve financiare krahasohen 
sipas vlerës aktuale të tyre, si shumë e zbritur prej sasisë që do të shpenzohet 
në të ardhmen. Ka shumë burime në Internet që shpjegojnë se si kryhet 
llogaritja e vlerës aktuale, duke zgjedhur normën e duhur të zbritjes (si 
pikënisje shih, për shembull, faqen e internetit: http://en.wikipedia.org/
wiki/Net_present_value)

Kur vlera aktuale e përfitimeve (për shembull: kursimet) është më e ulët 
se sa vlera aktuale e shpenzimit, atëherë nuk ka kuptim të bëhen investime 
nga ndërmarrja - përveç faktit kur ato justifikohen nga qëllime të tjera, jo 
domosdoshmërisht monetare. Në rastin e kryerjes së disa investimeve, secili 
nga investimet duhet të llogaritet më vete. Kryerja e investimeve duhet të 
fillojë me atë investim që është më efektiv, investimi që sjell dhe përfitimin 
neto më të madh për çdo njësi të investimit origjinal, apo nga ai investim që 
ka periudhën më të shkurtër të kthimit nëse financohet nëpërmjet një huaje/
kredije .

Më poshtë janë të listuara disa nga investimet që mund të çojnë në 
zvogëlime të konsiderueshme të kostos. 
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Reduktimi i humbjeve të ujit 

Një nga investimet që çon në zvogëlimin e kostove, është zvogëlimi i 
humbjeve të ujit në rrjetin e shpërndarjes nëpërmjet riparimit dhe rehabilitimit 
të pjesëve të këtij rrjeti. Ky investim, si një ndërhyrje e rekomanduar edhe 
nga Banka Botërore (2006), rrit me shpejtësi qarkullimin e parave.

Arsyeja është e qartë sepse këto janë sasi uji të pallogaritura, sasi uji të 
konsumuara, por të pafaturuara, ose që pjesa më e madhe humbet në rrjet 
për arsye teknike, si rezultat i gjendjes së keqe të rrjetit të shpërndarjes së 
ujit. 

Për referencë, në vendet më të zhvilluara konsiderohet e pranueshme nëse 
sasia e ujit që nuk llogaritet është nën nivelin e 25 %, megjithatë pragu i 
“praktikave të mira” është më i vogël. Disa nga shifrat në tabelë tregojnë 
vlerat mesatare për vendin, megjithëse në këto vende ka edhe kompani 
që kanë performancë më të keqe. Megjithatë ka edhe raste ekstreme ku 
niveli i humbjeve shkon deri në 80 %. Cilat janë përfitimet e zvogëlimit të 
humbjeve të ujit në rrjet? Më pak energji, më pak punë dhe kosto shtesë që 
lidhen me nxjerrjen e ujit, pastrimin dhe shpërndarjen e tij, më pak kimikate 
për ta pastruar dhe trajtuar ujin që do të përdoret për t’u pirë. Gjendja 
e përgjithshme e rrjetit do të përmirësohet, kështu që do të zvogëlohet 
ndjeshëm numri i nyjeve në tubacion që do të prishen, ndaj do të zvogëlohen 
të gjitha kostot që lidhen me to.

Në rastin e sasive të pamjaftueshme të ujit – qoftë edhe stinore – apo 
për shkak të problemeve me infrastrukturën të ujit të pijshëm, investimet e 
kushtueshme duhen shmangur duke u fokusuar së pari në humbjet e ujit.

Teknologjitë e reja

Shumica e Ndërmarrjeve të Ujësjellës – Kanalizimeve kanë pajisje të vjetra 
dhe të pasigurta nga ana teknike. Zëvendësimi i këtyre pajisjeve mund të 
jetë tepër i kushtueshëm. Por disa teknologji të reja çojnë në zvogëlim të 
konsiderueshëm të shpenzimeve operative. Blerja e disa pajisjeve mund të 
japë fitim neto – kursimet janë më të mëdha se kostoja.

Disa prej teknologjive që çojnë në kursim të kostove janë të shënuara më 
poshtë. Inventari nuk është i plotë, por jep një ide mbi llojin e veprimeve që 
ndërmarrja mund të marrë për të zvogëluar shpenzimet.

Zëvendësimi i teknologjive ekzistuese:

•		 Pajisjet	 elektrike.	 Kostot	 për	 energji	 elektrike	 përbëjnë	 15	 %	 të	
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të gjitha shpenzimeve operative në një Ndërmarrje të Ujësjellës - 
Kanalizimesh. Vlera aktuale sigurisht që varet nga kushtet e punës 
(p.sh thellësia e puseve ku merret uji, struktura hapësinore e rrjetit), 
çmimi në tregun e energjisë, dhe më e rëndësishmja, efikasiteti i vetë 
pajisjeve që përdoren. Pompat dhe pajisjet e avancuara të trajtimit 
të ujërave të zeza konsumojnë pjesën më të madhe të energjisë. 
Zëvendësimi i pompave të vjetra është një mënyrë e mirë për të 
kursyer energji. Një përfitim tjetër shtesë është që pompat e reja 
kërkojnë më pak kosto për mirëmbajtje dhe janë më të sigurta. 
Sipas Bankës Botërore, përmirësimet që lidhen me përdorimin 
me efikasitet të energjisë (së bashku me menaxhimin e kërkesës) 
përfaqësojnë “frutat më të arritshëm” përsa i përket zvogëlimit të 
kostos në rajon. (Nuamah, 2008)

•		 Mjetet	 dhe	 makinat	 që	 punojnë	 me	 lëndë	 djegëse	 të	 lëngshme.	
Zëvendësimi i tyre kursen energji dhe shpenzime mirëmbajtje, 
sikundërse dhe pajisjet elektrike.

•		 Godina	e	ndërtesa	zyrash.	Modernizimi	i	ndriçimit,	ngrohjes,	ajrit	
të kondicionuar dhe pajisjeve të zyrës mund të rezultojë në kursime 
të konsiderueshme të kostos së energjisë dhe të mirëmbajtjes, por 
jo në të njëjtën shkallë si zëvendësimi i teknologjisë që përdoret për 
trajtimin e ujit të pijshëm dhe ujërave të zeza.

Futja e teknologjive të reja:

•		 Trajtimi	 i	 llumit	 të	 ujërave	 të	 zeza.	Kur	Ndërmarrja	 e	Ujësjellës	 –	
Kanalizimeve përdor pajisje teknologjike për trajtimin e ujërave të 
zeza, prej tij dalin sasi të mëdha llumi. Për shkak të ndotjeve të shumta 
që ka llumi është e papranueshme që ai të përfundojë në fushën e 
grumbullimit të mbetjeve. Për më tepër, rregulloret e BEsë kërkojnë 
që mbetjet që përfundojnë në fushën e grumbullimit të tyre (landfill) 
të jenë të biodegradueshme. Aktivitetet bujqësore që përdorin llumin 
e ujërave të zeza si pleh përbëjnë problem, sidomos në ato vende ku 
llumi është i ndotur edhe nga ujërat industriale. Sot, në shumë prej 
impianteve të trajtimit të ujërave të zeza, llumrat që dalin në fund 
të procesit përdoren për të prodhuar gaz, i cili më pas përdoret për 
prodhim energjie për të ngrohur ndërtesat, ose burim energjie për 
vetë proceset teknologjike të punës në impiant, ose shitet në rrjetin 
elektrik. Ky trajtim ul në mënyrë të konsiderueshme volumin e llumit 
dhe përmbajtjen e tij organike, si dhe ka avantazhin se zvogëlon 
shpenzimet që duhen për të trajtuar këto llumra të ndotura.
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•		 Aparat	 ujë	 matës	 të	 “mençur”.	 Këto	 aparate	 matës	 uji	 ofrojnë	
mundësinë që leximi i sasisë së ujit të harxhuar të bëhet edhe pas 
një periudhe të gjatë kohe, kështu që çojnë në kursimin e kostos së 
punës së lexuesit. Këto aparate matëse janë diskutuar më gjerësisht 
më poshtë.

•		 Procesi	 i	 optimizimit.	 Shumë	 fonde	mund	 të	 kursehen	 nga	 puna	
më efiçente e infrastrukturës ekzistuese. Procesi i optimizimit 
nuk kërkon investime të ashtuquajtura “asete të rëndë”, të tilla si 
pajisjet e trajtimit të ujit, tubacionet, stacionet e pompave apo dhe 
impiantet e trajtimit të ujërave të zeza. Në këtë rast, fokusi është 
tek teknologjitë e “zgjuara”, përfshirë teknologjinë e informacionit, 
shkencat natyrore, bioteknologjinë, zbatimet e të cilave rezultojnë 
me kosto më të ulëta operacionesh infrastrukturore. Shembuj të 
optimizimit të këtyre proceseve janë dhënë në Kutitë 15 dhe 16, ku 
secila prej tyre tregon se si këto teknologji të “mençura” mund të 
përdoren duke kursyer energji elektrike.
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Rast studimor

Procesi i reformës së kompanisë për furnizimin me ujë dhe 
sistemin e ujërave të zeza, të qytetit të Korçës

Ndërmarrjet e ujit dhe e ujërave të zeza në Shqipëri përballen me sfida të 
jashtëzakonshme. Periudha e gjatë e neglizhimit, financimi i pamjaftueshëm 
dhe ritmi i ngadaltë, me të cilin ndryshojnë praktikat e vjetra e kanë lënë 
këtë sektor në një situatë të vështirë. Përdorimi i çezmave kolektive për 
ujë të pijshëm, shpesh janë shoqëruar me shpërthime të sëmundjeve; koha 
mesatare e shërbimit është më pak se 10 orë në ditë, dhe raporti i ujit të 
patarifuar është mbi 60%. Lidhur me gjendjen financiare të ndërmarrjeve, 
të ardhurat e tarifave në përgjithësi, nuk i mbulojnë kostot operacionale 
dhe subvencionet shtetërore, mjaftojnë vetëm për të mbajtur ndërmarrjet në 
punë, por jo të bëjnë investime të reja. Ndonëse Qeveria e Shqipërisë është 
e etur për të kryer ndryshime të mëdha, në mënyrën se si punon ky sektor, 
përmirësimi i konsiderueshëm kërkon përkushtim dhe përpjekje nga ana e 
personelit, menaxherët e ndërmarrjes, si dhe vendimmarrësit komunale. Për 
fat të mirë, kjo është e mundur, falë shembullit të ndërmarrjes në Korçë. 

Gjatë 10 viteve të fundit, furnizimi ditor me ujë është përmirësuar nga 
katër deri në gjashtë orë në ditë. Uji është bërë i sigurt për t’u pirë, dhe 
humbja e ujit ka rënë nga 78% në 20%. Në terma absolute, sasia e ujit të 
faturuar ka ndryshuar fare pak, ndërsa përmirësimet në rrjet dhe praktikat 
administrative e kanë bërë të mundur që të reduktojnë prodhimin e ujit nga 
9 mln/m3 në vitin 2000 me rreth 3.5 mln/m3 në 2007, siç është përshkruar 
në grafikun e mëposhtëm.

Ndërmarrja është në një pozitë të qëndrueshme financiare, duke mbuluar 
jo vetëm shpenzimet operative të saj në kuptimin e ngushtë, por është në 
gjendje të shlyejë edhe kredinë e marrë. Si është e mundur të arrihet një 
ndryshim i tillë befasues? Përgjigja është ndihma e huaj e shoqëruar me 
këmbënguljen lokale. Në vitin 1997, Korça mori financime nga Banka 
Gjermane e Zhvillimit KfW, në formën e një kombinimi të një huaje të butë 
prej 10 milion EURO, me një periudhë të shlyerjes 40 vjet dhe një normë 
interesi preferenciale 0,75%; dhe një granti prej 14 milion EURO. Shuma 
prej 24 milion euro janë investuar në disa aktivitete:

•	 Janë	shpuar	katër	puse	të	thellë	të	rinj,	për	të	siguruar	një	furnizim	
të sigurt të ujit të pijshëm.
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•	 Eshtë	 ndërtuar	 një	 linjë	 kryesore	 ndërmjet	 puseve	 të	 reja	 dhe	
rezervuarve ujëmbledhës.

•	 U	 ndërtua	 një	 stacion	 i	 ri	 pompash	 duke	 përfshirë	 një	
gjenerator emergjence, i cili është i domosdoshëm, për shkak të 
paparashikueshmërisë së furnizimit me energji elektrike.

•	 Është	modernizuar	rrjeti	i	ujit,	duke	përfshirë	dy	linja	të	reja	kryesore	
uji, dy rezervuarë të rinj dhe rehabilitimin e rezervuarit ekzistues.

•	 Rehabilitimi	i	rrjetit	të	tubacioneve.

•	 Janë	blerë	dhe	vendosur	në	funksion	pajisje	për	zbulimin	e	rrjedhjeve	
në rrjet.

•	 Janë	 bërë	 investime	 në	 ndërtesën	 administrative,	 duke	 përfshirë	
repartin, magazinën e materialeve të ndërtimit, garazhin e 
automjeteve dhe vendrojën.

•	 Është	futur	një	sistem	i	ri	i	kompjuterizuar	faturimi.

Uji i prodhuar dhe i faturuar në Korçë
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Projekti i Kf W jo vetëm siguroi fonde, por ofroi edhe një gamë të gjerë 
të asistencës teknike dhe institucionale gjatë gjithë periudhës së zbatimit. 
Ndihma institucionale u përqendrua në marrëdhëniet publike, përdorimin 
e sistemit të ri të faturimit, praktikat moderne të llogaritjes, riorganizimin e 
brendshëm dhe një program vlerësimi për ecurinë e punonjësve.

E gjithë kjo u bë e mundur falë një menaxhimi largpamës, i gatshëm për 
sakrifica afat-shkurtra në mënyrë që të sigurohej një e ardhme më e mirë. 
Sistemi i faturimit, i nisur në vitin 1999, bëri të mundur krijimin e një baze 
të dhënash për të gjithë llojet e klientëve, duke ruajtur të dhëna për faturat 
aktuale dhe ato të vjetra, faturat e papaguara dhe ato të grumbulluara, 
e ndarë sipas shërbimeve për ujin e pijshëm dhe ujërat e zeza. Ky sistem 
bën të mundur nxjerrjen e konsumatorëve problematikë për të gjeneruar 
shpejt statistika të ndryshme mbi konsumin, faturimin dhe pagesat. Kjo ka 
kontribuar në rritjen e mbledhjes së faturave. Ka ndryshuar edhe sistemi 
financiar i llogaritjes. Llogaritarët janë trajnuar, për të mbajtur të dhënat 
duke përdorur programe kompjuterikë, të cilët janë më mirë se librat 

Tarifat e ujit për klientët në ndërmarrjen e ujësjellësit Korçë, për 2002-2007
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tradicionalë të llogarive në gjenerimin e të dhënave dhe llogaritjen e tarifave. 
Numri i punonjësve u zvogëlua nga 132 në vitin 1998 në 88 në 2007. Në 
2007, fuqia punëtore ishte më mirë e trajnuar dhe u krijua programi për 
vlerësimin e punonjësve, për të siguruar që një punë e mirë shpërblehet. Në 
të njëjtën kohë, disa nga aktivitetet u shpërndanë, me qëllim zvogëlimin 
e shpenzimeve. Këto përfshinë ruajtjen e objekteve si stacioni i pompave, 
puset, rezervuarët dhe zyrat administrative; dhe disa detyra të mirëmbajtjes 
së sistemit të ujit të pijshëm dhe ujërave të zeza, vendosjen e lidhjeve të reja, 
dhe furnizimin me karburant dhe kimikate (klor).

Instalimi i matësave të ujit ka filluar në korrik të vitit 2001, ndërsa është 
gati për të nisur një program dy-vjeçar për zëvendësimin e matësave të 
vjetër. Ky program do të financohet nga burimet e vetë ndërmarrjes. Gjatë 
10 viteve të fundit, tarifat janë ngritur, në mënyrë që jo vetëm të nxjerrin 
shpenzimet operative, por edhe për të siguruar shlyerjen e kredive të marra 
në të shkuarën për investime, dhe grumbulluar kursime për investime në 
të ardhmen. Është planifikuar programi i mirëmbajtjes së rrjetit të ujit të 
pijshëm për të minimizuar ndërprerjet aksidentale.

Tarifat e sistemit të ujërave të zeza për klientët, në ndërmarrjen e ujit Korçë 2002-2007
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Gjithashtu do të ketë një program periodik për zbulimin e rrjedhjeve, në 
mënyrë që të mbahen nën kontroll humbjet e ujit. Fokusi i investimeve do të 
jetë në infrastrukturën e ujërave të zeza, duke përfshirë një impiant trajtimi të 
ujërave të zeza si dhe rehabilitimin e kanalit ekzistues. Ky investim ndihmon 
për të mbrojtur burimet e ujit të Korçës. Në ndryshim nga investimet e 
shkuara për shërbimin e ujit, plani është për të financuar pjesën më të 
madhe të investimeve të ardhshme, nëpërmjet kredive, me vetëm rreth 20 
% financim granti.





shërbiMi
i MenaxhiMit të Mbetjeve urbane
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Situata e menaxhimit të mbetjeve

Kuadri institucional dhe legjislativ

Sipas progres raportit të KE-së, deri tani në Shqipëri është arritur pak 
progres në sektorin e mbetjeve. Përgjegjësia për politikat e mjedisit në 
nivel kombëtar i përket Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit 
të Ujërave (MMPAU) dhe Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe 
Telekomunikacionit (MPPTT). Të dyja këto ministri kanë për detyrë 
zhvillimin e strategjive, hartimin e ligjeve dhe vënien e taksave minimale në 
sektorin e mbetjeve. Megjithatë, aktivitetet e lartpërmendura të planifikimit 
janë ende në fazën fillestare. Pak progres është arritur në pasurimin e 
legjislacionit për menaxhimin e mbetjeve, i cili përcakton përgjegjësitë 
themelore në nivel kombëtar dhe lokal, por strategjitë, politikat dhe planet 
lidhur me këtë çështje, ende nuk janë në nivelin e duhur. Megjithatë, 
ekzistojnë disa plane rajonale që lidhen me projekte ndërkombëtare të 
financuara për vend depozitimet rajonale, të përshkruara si më poshtë.

Sipas legjislacionit ekzistues, bashkitë dhe rajonet janë përgjegjëse për 
menaxhimin e mbetjeve bashkiake (grumbullimin, transportimin, trajtimin 
dhe vend depozitimin përfundimtar). Ato janë gjithashtu përgjegjëse për 
përgatitjen e planeve lokale dhe rajonale mbi menaxhimin e mbetjeve, duke 
propozuar vendin e përshtatshëm për depozitim në territorin e tyre si dhe 
përcaktuar tarifën përkatëse. Bashkitë mund të nënkontraktojnë kompani 
për kryerjen e funksioneve të caktuara të sistemeve të tyre të menaxhimit 
të mbetjeve.

Projekti i BE-së CARD 2006 “Zbatimi i planit kombëtar për përafrimin 
e legjislacionit për mjedisin” pritet që ta përmirësojë këtë të fundit dhe të 
mundësojë kontrollin efektiv të menaxhimit të mbetjeve të ngurta. Një 
komponent kryesor i projektit është zhvillimi i kapacitetit institucional të 
MMPAU.

Politikat shqiptare dhe objektivat institucionale të zhvillimit përfshijnë: 
zhvillimin e një strategjie për menaxhimin e vendeve të braktisura 
industriale; zhvillimin e një plani për mbylljen e sigurtë të vendeve të 
grumbullimit të mbetjeve urbane dhe industriale; zhvillimin e një strategjie 
dhe plani veprimi për menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve bashkiake, 
zhvillimin e një strategjie dhe plani veprimi për menaxhimin e mbetjeve të 
rrezikshme, atyre industriale si dhe mbetjeve mjekësore; dhe vendosjen e 
një administrimi urban i cili gjithashtu do të përfshihet në menaxhimin e 
mbetjeve bashkiake. 
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Kudri ligjor financiar dhe investimet

Ka një mungesë financimesh përsa i përket projekteve për mjedisin për 
shkak të mungesës së fondeve të brendshme, mungesës së studimeve të 
fizibilitetit dhe vlerësimeve të ndikimit në mjedis (VNM-s), mungesës së 
kompetencës së ministrive të linjës për zhvillimin e fishave të projektit.

MPPTT menaxhon një program investimesh të rëndësishme që kontribuon 
në zhvillimin e infrastrukturës bashkiake të mjedisit duke përfshirë edhe 
infrastrukturën e sektorit të mbetjeve. Megjithatë, në praktikë projektet e 
investimit në infrastrukturën e mjedisit janë financuar pothuajse plotësisht 
me ndihmën e burimeve të huaja financuese nga donatorë dypalësh dhe nga 
Institucioni Ndërkombëtar Financiar (IFIs). Ndër projektet më të mëdha 
për mbetjet që kanë gjetur zbatim janë: “Menaxhimi i mbetjeve të ngurta 
në rajonin e Korçës”, financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA) (1.5 milion euro, gjatë viteve 2005-
2008) dhe projekti i vend depozimit në Sharrë financuar nga Qeveria Italiane 
(6 milion euro, në vitet 2007-2009). Programi i investimeve kapitale të 
MPPTT parashikon për vitin 2011 ndërtimin e 4 vend depozitimeve rajonale 
(në Elbasan, Fier, Gjirokastër dhe Berat), si dhe mbylljen e pesë vendeve 
ekzistuese të grumbullimit të mbetjeve (në Elbasan, Durrës, Berat, Lezhë 
dhe Pogradec). Investime shtesë në menaxhimin e mbetjeve parashikohen të 
sigurohen nga buxheti i shtetit. Shpërndarja e buxhetit të shtetit për sektorin 
e mbetjeve për vitin 2009 është 2.3 milion euro; për vitin 2010 5.2 milion 
euro; dhe për vitin 2011 parashikohet të jetë 13 milion euro.

Niveli i shërbimeve

Mundësia e sigurimit të të dhënave të monitorimit të mbetjeve është e ulët 
dhe ka mungesë të statistikave të sakta në lidhje me mbetjet. Shërbime të 
menaxhimit të mbetjeve, edhe pse jo të plota, ekzistojnë në zonat urbane 
(duke mbuluar 80 deri në 90 përqind), ndërsa zonat rurale mbulohen midis 
10 dhe 20 përqindshit nga projektet e menaxhimit të mbetjeve. Në zonat 
urbane bashkitë përcaktojnë kostot e menaxhimit të mbetjeve, të cilat 
aktualisht variojnë nga 8 deri në 18 euro për mbetjet shtëpiake në vit, për 
bashki të ndryshme. Kosto të tilla mund të mbulojnë vetëm grumbullimin 
dhe transportin, por jo trajtimin e duhur dhe depozitimin përfundimtar të 
mbetjeve. Në shumicën e qyteteve dhe vendeve, grumbullimi i mbetjeve dhe 
shërbimet e transportit kryhen nga kompani private të nënkontraktuara 
nga qeveritë.



Metodat e përMirësiMit të shërbiMeve dhe planifikiMi strategjik 45

Në gjithë vendin ekzistojnë 65 vend depozitime të ligjshme, ndonëse jo të 
menaxhuara dhe të pakontrolluara, të mbetjeve urbane, si dhe një numër 
i panjohur vendesh të grumbullimit të tyre në zonat rurale. Nuk bëhet 
diferencim ndërmjet mbetjeve shtëpiake dhe atyre industriale, mbetjeve 
të ndërtimit dhe atyre të rrezikshme. Disa mbetje mjekësore digjen në 
inceneratorë të vjetruar duke shkaktuar ndotje të rrezikshme të ajrit për 
shëndetin publik. Asnjë nga vend depozimet ekzistuese nuk i përmbush 
standardet ndërkombëtare për ndërtimin dhe normat e shëndetit (vend 
ndodhjen, veshjen mbrojtëse, sistemin e drenazhimit, grumbullimin e gazit 
etj.). Llojet e mbetjeve nuk klasifikohen zyrtarisht sipas komponentëve të 
riciklueshëm, megjithëse ekziston në shkallë të vogël një treg formal midis 
mbledhësve individual dhe kompanive të vogla. Vend depozitimet dhe 
vendet jo të ligjshme të grumbullimit të mbetjeve shpesh marrin zjarr duke 
lëshuar diokside dhe furane.

Sfidat financiare në përputhje me Direktivat e BE-së për 
mbetjet

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta (SWM) është një nga përgjegjësitë e 
qeverisë e cila iu delegua qeverisjes vendore gjatë viteve të fundit. Megjithatë 
përmirësimi i kushteve të mjedisit – së paku në lidhje me krijimin e strategjive 
të menaxhimit të mbetjeve – mbetet përgjegjësi e ministrive të mjedisit të 
vendeve përkatëse. Ajo çfarë e dallon menaxhimin e mbetjeve të ngurta 
nga të tjera përgjegjësi më tërheqëse, që u janë besuar bashkive, të tilla si 
arsimi apo shëndetësia, është se në parim menaxhimi i mbetjeve të ngurta 
nuk mbështetet nga qeveria qendrore as financiarisht as nga ana drejtuese. 
Përkundrazi, menaxhimi i mbetjeve të ngurta është në pjesën më të madhe në 
ngarkim të autoriteteve vendore pa siguruar burimet teknike dhe financiare 
që kërkohen për zbatimin e detyrave në mënyrën e duhur.

Në studimin e vitit 2006 “Zbatimi i Direktivës së Vend Depozitimit në 
Nivel Rajonal dhe Lokal” të kryer në 25 vende të BE-së nga Komiteti i 
Rajoneve të BE-së, rreth 68 përqind e bashkive të anketuara deklaruan se 
nuk kishin marrë ndonjë transfertë financiare për zbatimin e Direktivës së 
Vend Depozitimit të Mbetjeve.

Ekziston qartë një hendek i madh mes përgjegjësisë besuar me ligj, dhe 
kapaciteteve aktuale njerëzore, teknike dhe financiare për përputhje të 
standardeve. Për më tepër, vendi po bën përpjekje drejt pranimit në BE 
dhe është në proces përafrimi i legjislacionit vendas për mbetjet, kështu 
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që ekziston një kërkesë që menaxhimi i mbetjeve të ngurta të bëhet në 
përputhje me standartet dhe praktikat më të fundit të BE-së. Këto aspekte 
i kanë detyruar drejtpërdrejtë bashkitë që të kërkojnë për burime të tjera 
financimi veç buxhetit qendror me qëllim modernizimin e shërbimit.

Praktikat aktuale
Kur diskutohet për nevojën e modernizimit të procesit të menaxhimit 

të mbetjeve të ngurta bashkiake, duhet të merren në konsideratë disa 
aspekte kritike të lidhura me praktikat aktuale: (1) shtrirja e shërbimit; (2) 
grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve; dhe (3) depozitimi e trajtimi i 
mbetjeve të depozituara.

(1) Shtrirja e shërbimit: Mbulimi i shtrirjes së shërbimit të menaxhimit 
të mbetjeve, në drejtim të mbulimit të popullsisë, varion dukshëm midis 
bashkive. Megjithatë si rregull i përgjithshëm shërbimi kufizohet në zonat 
urbane (qytetet më të mëdha), duke lënë shumicën e vendbanimeve të 
vogla rurale pa asnjë shërbim të organizuar. Zonat rurale nuk kanë një 
shërbim të organizuar të menaxhimit të mbetjeve, i cili shkon nga 80 deri 90 
përqind. Në këto zona, zakonisht vetë popullsia lokale, bën mbledhjen dhe 
transportin e mbetjeve në vendet lokale të grumbullimit të tyre. 

(2) Grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve: Janë në përdorim një 
shumëllojshmëri konteinerësh për mbledhjen e mbetjeve. Në parim, 
në bashkitë e vogla ata nuk janë standardizuar. Frekuenca e mbledhjes 
së mbetjeve varion në varësi të madhësisë së qytetit dhe përmasave të 
konteinerëve në përdorim. Megjithatë, kjo frekuencë është në një nivel të 
kënaqshëm vetëm në pjesët qendrore të qyteteve të mëdha. Përsa i përket 
mjeteve të transportit të mbetjeve, shumica e bashkive të vogla përdorin 
traktorë apo kamionë tradicionalë që bartin mbeturina jo kompakte, ndërsa 
bashkitë më të mëdha përdorin mjete më moderne ngjeshëse. Përgjithësisht 
flotat e mjeteve në përdorim janë mjaft të amortizuara, me shumicën e 
kamionëve afër fundit të kohës së përdorimit të tyre, duke shkaktuar 
shpenzime jashtëzakonisht të larta operative dhe të mirëmbajtjes. Mbetjet e 
mbledhura zakonisht transportohen drejt vend depozitimeve më të afërta.

(3) Vend depozitimi: Tradicionalisht, çdo qytet ka vendin e vet të 
depozitimit apo grumbullimit të mbetjeve. Këto vende janë zakonisht të 
parregulluara, megjithëse në shumë raste ato janë autorizuar nga qeveria 
vendore si “vend depozitim mbetjesh”. Në përgjithësi, këto vende nuk i 
përmbushin standardet sanitare dhe mjedisore. Bashkitë nuk i kontrollojnë 
sasitë dhe cilësitë e mbetjeve të depozituara dhe shumica e tyre nuk vë në 
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dispozicion pagesa për industrinë ose përdorues të tjerë të cilët i depozitojnë 
mbetjet në vendet e caktuara duke përdorur transportin vetjak. Mbetjet 
e ngurta grumbullohen përgjithësisht buzë këtyre vendeve. Në disa raste, 
zakonisht kur vendet drejtohen nga kompani bashkiake të menaxhimit 
të mbetjeve, zona e punës mbulohet periodikisht nga mbetje të tokës apo 
ndërtimit. Megjithatë, në shumicën e rasteve vëllime të konsiderueshme të 
mbetjeve të ngurta të depozituara qëndrojnë të ekspozuara për një kohë 
të gjatë në atmosferë. Nuk është ndërmarrë asnjë masë ndërtimi për të 
parandaluar depërtimin e mundshëm të likideve në akuiferet dhe ndodh 
shpesh që këto vend depozitime të marrin zjarr.

Nevojat e ngutshme
Një aspekt i rëndësishën sa i përket modernizimit të menaxhimit të mbetjeve 

të ngurta bashkiake MNB është zhvillimi i konsensusit politik të qeverisë 
në nivel qendror në lidhje me krijimin e strategjive kombëtare të mbetjeve; 
dhe në nivel rajonal dhe lokal për mbështetjen dhe zbatimin e këtyre 
strategjive përmes zbatimit të ligjeve mjedisore dhe rregullave. Modernizimi 
i procesit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta bashkiake gjithashtu përfshin 
përmirësimin e cilësisë dhe performancës mjedisore të njësive ekzistuese 
duke garantuar ndërtimin e sistemeve të reja sipas standardeve mjedisore 
të vendosura si pjesë e politikës dhe strategjisë kombëtare. Duke patur 
parasysh gjendjen aktuale të menaxhimit të mbetjeve të ngurta bashkiake, 
modernizimi vërtitet rreth dy elementeve kryesore: (1) rajonalizimit të 
shërbimit dhe (2) mbylljes ose rregullimit të vend depozitimeve ekzistuese.

Mbyllja e vend depozitimeve aktuale: Një nga aspektet specifike të 
arritjes së përputhshmërisë me direktivat e BE-së për mbetjet, është nevoja 
për mbylljen ose rregullimin e vend depozitimeve ekzistuese të mbetjeve 
dhe vendeve të grumbullimit të tyre. Siç u përmend më lart, praktikat 
aktuale të depozitimit të mbetjeve janë tepër të varfra: janë përdorur 
metoda të papërshtatshme të depozitimit të mbetjeve, me pasojë ndotjen 
e mjedisit dhe kërcënim i konsiderueshëm për shëndetin publik. Krijimi i 
vend depozitimeve të reja nuk do të jetë as efektiv as i zbatueshëm nga 
ana tregtare, nëse nuk ndodh mbyllja e vend depozitimeve ekzistuese të 
paligjshme dhe jo në përputhje me standardet dhe gjithashtu, grumbullimi i 
mbetjeve në vendet e reja të miratuar që i përmbushin standardet, nga ana 
e të gjitha palëve. Duhet të theksohet se njëherë që krijohet sistemi rajonal 
i menaxhimit të MNB me një vend depozitimi qendror, çdo depozitim i 
mëtejshëm “pa kosto” i mbetjeve në vend depozitimet apo vendet e vjetra 
të grumbullimit të tyre, përbën një kërcënim të rëndë për funksionimin e 
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duhur të sistemit rajonal. Si pasojë, nevoja e mbylljes dhe përmirësimit të 
vend depozitimeve aktuale bashkiake kërkon vëmendje urgjente.

Veprimi i pastrimit pritet të kushtojë një sasi të konsiderueshme parash, 
të cilat mund të vonojnë modernizimin dhe rajonalizimin e shërbimit të 
menaxhimit të MNB. Kjo çështje kërkon shqyrtim të kujdesshëm dhe bën 
thirrje për planifikim të detajuar dhe vazhdimësinë e zbatimit në lidhje me 
modernizimin.

Parandalimi i mbetjeve, grumbullimi i diferencuar i tyre 
dhe riciklimi 

Arritja e përputhshmërisë me direktivat e BE-së për mbetjet kërkon që 
Njësitë vendore të ndjekin prioritetet e hierarkisë së mbetjeve:

•	 Parandalimi	i	mbetjeve	(minimizimi)	

•	 Ripërdorimi	dhe	riciklimi	

•	 Trajtimi	i	mbetjeve	(djegia)	

•	 Depozitimi	i	mbetjeve	(në	landfill)	

Filozofia themelore e hierarkisë së mbetjeve është që të ofrojë një kuadër 
ligjor për hartimin e strategjive dhe për planifikimin e programeve dhe 
aktiviteteve, të cilat mundësojnë diversionin e vend depozitimeve të mbetjeve, 
siç përforcohet në parimet e Direktivës së Kuadrit Ligjor të Mbetjeve dhe 
në objektivat e Direktivës së Vend Depozimit të Mbetjeve. Forca kryesore 
shtytëse e një qëndrimi të tillë është përdorimi i përmirësuar i burimeve dhe 
pakësimi i ndikimeve në mjedis si rezultat i menaxhimit të mbetjeve. 

Shumica e shteteve anëtare të BE-së kanë përvojë të gjerë dhe kanë arritur 
rezultate në lidhje me zbatimin e strategjive të menaxhimit të mbetjeve 
bazuar në hierarkinë e tyre.

Kryesisht për shkak të pamjaftueshmërisë së fondeve, mungesës së 
përvojës, objekteve përpunuese, tregjeve dhe presionit juridik, vetëm një 
numër shumë i kufizuar bashkish përpiqet të organizojnë aktivitete riciklimi. 
Këto aktivitete ekzistojnë në formën e aktivitetit ekonomik dhe realizohen 
tërësisht nga firmat e sektorit privat - që janë, ndërmarrjet e vogla private. 
Sipas skenarit më të zakonshëm, pronarët e qendrave të vogla të grumbullimit 
të mbetjeve, i grumbullojnë materialet e mbetjeve nga mbledhës individualë, 
ose i grumbullojnë vetë ato. Pas një sërë procesesh përpunimi, mbetjet e 
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mbledhura u shiten më pas përdoruesve të fundit ose ndërmjetësve. Mbetjet 
e metaleve përfaqësojnë pjesën më të madhe të materialeve të riciklueshme 
të mbledhura. Përfitime kryesore të komuniteteve nga këto aktivitete janë 
sasitë e konsiderueshme të mbetjeve që nuk hyjnë në sistemin e zakonshëm 
të grumbullimit dhe trajtimit të tyre dhe se këto aktiviteteve kryhen pa asnjë 
kosto të drejtpërdrejtë për qytetarët.

Edhe pse mbetjet organike (të biodegradueshme) përfaqësojnë një pjesë të 
rëndësishme të burimeve të mbetjeve bashkiake, ky lloj i tyre nuk riciklohet 
as nga ndërmarrjet publike as nga ndërmarrjet e sektorit privat. Ekzistojnë 
një numër strategjish dhe teknologjish të provuara për të devijuar mbetjet 
e biodegradueshme nga vend depozitimet. Ato përqendrohen kryesisht në 
riciklim, duke përfshirë kompostimin si dhe tretjen aerobe dhe anaerobe. 
Megjithatë, si ndodh me materiale të tjera mbetjesh të riciklueshme, edhe ato 
organike përgjithësisht vazhdojnë të depozitohen në fushat e depozitimit, 
kryesisht për shkak të mungesës së përvojës (politikave), kapaciteteve 
përpunuese dhe tregjeve.

Siç u përmend më lart, Njësitë vendore aktualisht përballen me një sërë 
problemesh serioze në lidhje me praktikat ekzistuese të menaxhimit të 
mbetjeve të ngurta. Të paktën si një hap fillestar, ato duhet të zhvillojnë 
urgjentisht sisteme të integruara me kosto dhe teknologji të ulët të 
menaxhimit të mbetjeve, të përshtatshme për rajone me të ardhura të pakta. 
Në të njëjtën kohë, ato duhet të bëjnë përpjekje në drejtim të hartimit të 
strategjive të menaxhimit të mbetjeve, duke përcaktuar objektivat dhe 
paraqitur zgjidhje të bazuara në hierarkinë e mbetjeve. Ndërsa ndikimi 
financiar i strategjive dhe politikave të tilla është i pamohueshëm, është 
gjithashtu i sigurtë, bazuar kjo në përvojën e rajoneve të tjera, se efektivitet 
më i madh i kostos mund të arrihet në afat të gjatë.

Së fundi, kur të hartohet strategjita kombëtare, është shumë e rëndësishme 
që të trajtohet çështja e tregjeve. Ndërsa mundësohet vënia në zbatim e 
infrastrukturës për mbledhjen në mënyrë të diferencuar dhe trajtimin e 
materialeve të mbetjeve, nuk ka asnjë garanci që tregjet e besueshme dhe të 
qëndrueshme do të jetë në dispozicion për materialet e prodhuara. Vendosja 
e objektivave të rëndësishme për materialet specifike të riciklueshme 
gjithashtu mund të rezultojë në surpriza të pakëndshme. Planifikuesit 
kombëtare duhet të jenë plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e vendosjes 
dhe ruajtjen e tregjeve të përshtatshme kur hartojnë strategjitë kombëtare 
dhe planet për devijimin e mbetjeve nga vend depozitimet.
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Ndryshimet institucionale 
dhe organizative

Rajonalizimi
Krijimi i sistemit bashkiak të menaxhimit të mbetjeve të ngurta në 

përputhje me direktivat dhe standardet e BE-së – duke përfshirë ndërtimin 
e objekteve të reja, bashkëkohore si dhe organizimin e vetë shërbimit – 
është me një kosto të papërballueshme për shumicën e bashkive. Standardet 
mjedisore, të cilat vend depozitimet moderne duhet t’i përmbushin, duke 
përfshirë pajisjen me mbështjellje plastike, sistemet e kullimit, monitorimin 
e tubave, njësitë e trajtimit të kullimit dhe sistemet e menaxhimit të gazit 
që del nga vend depozimi si dhe elemente të tjera të pandashme si mjetet 
ngjeshëse, rrethimin me gardh, stacionet e peshimit, rojet e përhershme etj., 
i bëjnë vend depozitimet e vogla, lokale, të pa realizueshme. Kostot mund të 
justifikohen vetëm nga ana tregtare dhe mund të sigurohen nga një numër i 
madh përdoruesish. Si pasojë, standardet mjedisore dhe kostot teknologjike 
janë ato që nxisin ekonomitë e shkallës dhe rajonalizimin e sistemeve të 
MMN, në ndryshim nga rastet kur bashkia është e madhe mjaftueshëm, 
sa të justifikojë ekonomikisht një sistem menaxhimi mbetjesh të ngurta me 
mënyrën e vet të disponueshme të depozitimit, i cili zakonisht është rasti në 
kryeqytet. Pavarësisht nga përmirësimet teknike të sistemit të menaxhimit 
të MNB, ekzistojnë disa politika të caktuara, legjislative, ekonomike, 
financiare dhe kushte paraprake të domosdoshme institucionale.

Në vendet anëtare të BE-së, zhvillimi i menaxhimit të mbetjeve nga 
niveli lokal në atë rajonal është shtrirë në dekada. Meqënëse bashkitë janë 
kryesisht përgjegjëse për menaxhimin e MNB, shumica e tyre filloi me një 
trajtim bashkiak përpara se praktika të provonte se trajtimi rajonal ishte më 
i zbatueshëm financiarisht.

Bashkitë përdorin struktura lokale për depozitimin përfundimtar të cilat 
janë para së gjithash vende të pakontrolluara të grumbullimit të mbetjeve, 
ku secila prej tyre duhet të përmirësohet / zëvendësohet. Grumbullimi i 
mbetjeve dhe sistemet e transportit të tyre janë funksionale vetëm në zonat 
urbane. Si rregull i përgjithshëm ndërmarrjet e mbetjeve nuk veprojnë në 
një mënyrë të qëndrueshme: vetëm në raste të rralla njësitë e menaxhimit 
të mbetjeve aplikojnë kujdesin e nevojshëm në drejtim të mirëmbajtjes së 
pajisjeve, apo marrin masat e duhura për zëvendësimin e tyre. Megjithatë, 
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aktualisht të gjitha njësitë i përmbushin, në nivel të kënaqshëm ose jo, 
detyrën e grumbullimit dhe transportit të mbetjeve të prodhuara në zonat 
urbane. Kujdesi i zbatuar në lidhje me depozitimin varion aq dramatikisht 
sa edhe shumica e aspekteve të tjera të veprimit. Në disa raste mbetjet 
hidhen në ato që më së miri mund të përshkruhen si vend depozitimet e 
rastit, deri në 25 km larg qendrës së qytetit. Në raste të tjera mbetjet e 
grumbulluara mund të hidhen thjesht përgjatë bregut të lumit jashtë qytetit. 
Ka shembuj të rrallë të trajtimit rajonal në zbatim, të drejtuara nga projekte 
të financuara nga donatorë ndërkombëtarë, por edhe në ato raste, aktivitete 
të paligjshme vijojnë, si pasojë e mungesës së vazhdueshme të zbatimit të 
ligjeve të miratuara rishtas që transpozojnë direktivat e BE-së.

Planifikimi i menaxhimit të integruar të MNB mbetet sfiduese, duke 
qenë se nuk ka asnjë përcaktim të njëtrajtshëm për rajonin. Megjithatë, 
përmasat e procesit të menaxhimit të mbetjeve të rajoneve duhet të jenë 
në një shkallë të tillë, që të mundësojnë instalimin e zgjidhjeve teknike 
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që sigurojnë mundësi financiare të ekonomive të shkallës. Rajonalizimi i 
veprimeve të menaxhimit të mbetjeve varet shumë nga struktura gjeografike 
dhe topografike e zonës së projektit, i cili influencon kostot në fuqi për vend 
depozitimet rajonale sanitare.

Grafiku më lart tregon llogaritjen e kostove për njësi për vend depozitimet 
që i shërbejnë një sërë bashkish me nivele të ndryshme të popullsisë në 
mënyrë që të demostrohet ndikimi i ekonomive të shkalllës. Ai tregon 
marrëdhënien e përafërt midis kostos për ton dhe kostos për banorë për 
bashkitë me popullsi që variojnë mes 50.000 dhe 300.000 banorë.

Ai ilustron se kostot e vend depozimit nuk stabilizohen deri sa popullsia 
arrin rreth 200.000 banorë, gjë që siguron një justifikim shumë real për 
rajonalizimin.

•		 Shtylla	kryesore	e	një	sistemi	modern	të	depozitimit	të	mbetjeve	është	
një rrjet vend depozitimesh që plotësojnë kriteret e mëposhtme:

•		 Kapacitet	që	mbulon	plotësisht	dhe	në	mënyrë	të	barabartë	të	gjithë	
vendin.

•		 Kapacitet	për	t’u	përhapur	në	mënyrë	të	barabartë	për	një	periudhë	
të gjatë kohe.

•		 Mundësi	për	të	depozituar	në	mënyrë	të	kontrolluar	të	gjitha	mbetjet	
e prodhuara.

•		 Disponueshmëri	 (mbi	 bazë	komerciale)	 për	 të	 gjithë	 prodhuesit	 e	
mbetjeve brenda vendit.

•		 Minimizimi	 i	 ndikimeve	 në	 mjedis	 sipas	 parimeve	 BATNEEC	
(teknikat më të mira në dispozicion që nuk kërkojnë shpenzime të 
tepërta).

Transpozimi i standardeve të BE-së për menaxhimin e MNB është vetëm 
hapi i parë drejt fillimit të ndryshimeve dhe përmirësimeve të praktikave 
aktuale të menaxhimit të MNB. Është gjithashtu e rëndësishme vendosja e 
masave tranzitore dhe përcaktimi i afateve kohore për rregullimin e rasteve 
të mos përputhjes.

Përvoja në tranzicion sugjeron se mbyllja e vend depozitimeve jo 
në përputhje me standardet është një parakusht për rajonalizimin e 
menaxhimit të MNB. Pa mbylljen e detyrueshme të vend depozitimeve dhe 
vendeve të pakontrolluara të grumbullimit të mbetjeve, bashkitë gjithnjë 
do të preferojnë t’i depozitojnë ato në oborrin e vet. Me burimet e tyre 
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të kufizuara financiare, ato natyrisht do të kundërshtojnë transportin e 
mbetjeve drejt vend depozitimeve të largëta, gjë për të cilën shpesh mjetet 
e tyre të vjetëruara nuk kanë teknikat e posaçme. Roli i qeverisë është që 
të vendosë standarde të ndryshme mjedisore për vend depozitimet, sipas të 
cilave ajo ka të drejtë të urdhërojë mbylljen e vend depozitimeve që nuk 
janë në përputhje me to.

Një sistem i përmirësuar dhe i integruar i menaxhimit të MNB së fundi 
përfshin modernizimin e (1) grumbullimit dhe transportit të mbetjeve 
bashkiake; (2) veprimeve të depozitimit sipas standardeve të BE-së; dhe 
(3) rajonalizimit të shërbimeve duke ndërthurur njësitë e vogla operative 
bashkiake, apo duke kontraktuar shërbimet nga sektori privat.

Modernizimi i pajisjeve të transportimit të mbetjeve kërkohet për shkak të 
detyrës së transportit të tyre në distanca të gjata (nga vendbanimet e largëta 
drejt një vend depozitimi qendror). Zëvendësimi i flotave të amortizuara të 
mjeteve çon në pakësimin e kostove të shërbimit dhe mirëmbajtjes. Ndërtimi 
i një vend depozitimi qendror sanitar, për të gjitha bashkitë që vendosin të 
rajonalizojnë menaxhimin e MNB të tyre, drejtohet kryesisht nga ekonomitë 
e shkallës. Në të njëjën kohë, krahasuar me djegien me apo pa prodhim 
energjie dhe me nivelin aktual të kostove të mbetjeve, vend depozitimi është 
më së shumti metoda me kosto më efektive e trajtimit të mbetjeve bashkiake. 
Kjo është veçanërisht e vërtetë në rastet kur nuk ka asnjë masë ligjore për 
grumbullimin e diferencuar të llojeve të ndryshme të mbetjeve, ripërdorimin 
dhe riciklimin. Kjo sigurisht nuk përjashton futjen e masave paralele dhe 
graduale që kanë për qëllim të parandalojnë dhe minimizojnë mbetjet e 
destinuara për vend depozitim. Qëllimi këtu nuk është të parashtrohet 
ndonjë prioritet për vete. Përzgjedhja e fundit e metodave të menaxhimit të 
mbetjeve dhe e teknologjive mund të bëhet vetëm duke ndjekur zhvillimin e 
vlerësimit të detajuar krahasues të alternativave të ndryshme.

Në sistemet e integruara të menaxhimit të MNB, grumbullimi është 
një element i rëndësishëm i kostos dhe si pasojë kërkon rajonalizimin e 
vazhdueshëm të kursit, një sërë masash dhe teknologjish me planifikimin e 
duhur dhe stafin mbikëqyrës.

Treguesit e mëposhtëm parësorë duhet të trajtohen gjatë planifikimit të 
koncepteve rajonale:

•		 Prodhimi	 dhe	 parashikimi	 i	 mbetjeve	 në	 lidhje	 me	 kapacitetet	 e	
përgjithshme të vend depozimit të kërkuar.

•		 Kostot	e	vend	depozitimit	për	shtrirjen	e	ndryshme	të	kapaciteteve.

•		 Ndërthurjet	 e	 kostos	 për	 transportimin	 apo	 transferimin	 e	
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drejtpërdrejtë të mbetjeve në lidhje me prodhimin e tyre dhe 
distancat e transportit.

•		 Efektet	e	riciklimit/kompostimit	mbi	kostot	e	vend	depozitimit	dhe	
nivelet e tarifës që duhet të shlyejë popullsia.

•		 Shembuj	për	mënyrën	se	si	kostot	e	transportimit	mund	të	ndahen	
në nivel rajonal pa marrë parasysh shpërndarjen gjeografike të 
bashkive.

Vend depozitimi rajonal duhet të vendoset në mënyrë të arsyeshme afër 
qendrës më të madhe të populluar. Koncepti rajonal i vend depozitimit, si 
pasojë, zhvillohet për çdo situatë në varësi të numrit të qendrave të populluara, 
shpërndarjes gjeografike të popullsisë, distancave të transportimit dhe 
kohëve të udhëtimit.Të gjithë këta faktorë influencojnë kostot kapitale dhe 
vepruese të elementeve të infrastrukturës dhe duhet të caktohen me qëllim 
për të vlerësuar alternativat e ndryshme të rajonalizimit (përfshirë edhe 
trajtimin ekzistues “të copëtuar” lokal) dhe të zgjidhet ajo më e mundshmja.

Shpërndarja e kostove të transportit në distancë të largët, mes bashkive 
pjesëmarrëse mund të zbatohet duke i integruar ato në një tarifë hyrjeje 
uniforme që duhet të paguhet drejtpërdrejtë në vend depozitim ose në pikat 
e transferimit. Një alternativë tjetër është të zbriten kostot e transportit 
nga tarifa hyrëse në mënyrë që bashkitë më të afërta të paguajnë një 
çmim më të lartë për depozitimin. Të dyja rrugët lejojnë hyrje të njëjtë 
drejt njësive rajonale: bashkitë duhet të bëjnë të ditura përparësitë e tyre 
në këto marrëveshje dhe aktet ligjore pasuese duke përcaktuar elementet 
e kostos dhe metodat e financimit të operacioneve. Përveç pasojave 
teknike, rajonalizimi i shërbimit të menaxhimit të MNB përfshin gjithashtu 
ndryshime organizative që shpesh paraqesin një sfidë specifike.

Sistemet rajonale të menaxhimit të mbetjeve përfshijnë disa elemente: 
së pari grumbullimin e mbetjeve;stacionet e transferimit të tyre; së dyti 
transportimin e mbetjeve dhe vend depozitimin rajonal.

Mënyrat e përzgjedhjes së grumbullimit dhe transportimit varen nga 
kushtet topografike dhe ato të rrugëve si dhe densiteti i strehimit / popullimit. 
Njësitë vendore në Shqipëri në mënyrë të pashmangshme do të duhet të 
gjejnë mundësitë më pak të kushtueshme.

Është tejet e vështirë të arrihet një bashkëpunim midis autoriteteve brenda 
një rajoni përgjegjës për grumbullimin e mbetjeve, trajtimin e tyre dhe 
depozitimin. Kjo është pjesërisht për shkak të faktit se çdo autoritet ka 
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prioritete të ndryshme të buxhetit dhe afate kohore të ndryshme planifikimi 
dhe pjesërisht për shkak të mungesës së mekanizmave bashkëpunues.

Rajonalizimi si politikë e përgjithshme e menaxhimit të mbetjeve dhe 
zbatimi i tij në praktikë, është tepër i ndërlikuar dhe kërkon krijimin 
e marrëveshjeve të duhura institucionale dhe financiare për trajtimin e 
burimeve njerëzore si dhe çështjet e rikuperimit të kostos siç diskutohet më 
poshtë.

Marrëveshjet institucionale
Rajonalizimi kërkon një formë të përshtatshme institucionale për t’i 

mbledhur të gjithë bashkë, ata që duan të përdorin strukturat rajonale. 
Brenda një rajoni, është e rëndësishme të krijohet një strukturë organizative 
që do të lehtësojë bashkëpunimin dhe zhvillimin e infrastrukturës rajonale. 
Në veçanti, duhet të identifikohen mekanizmat që do të mundësojnë 
shpenzimet e nevojshme të përbashkëta kapitale dhe rigjenerimin e 
përbashkët të kapitalit dhe të kostove operative. Vështirësia më e madhe 
qëndron në futjen e tarifave, kostove operative, pajisjeve të disponueshme 
për grumbullimin e mbetjeve dhe rutinën e përditshme të ndërmarrjeve 
brenda një sistemi të integruar që funksionon sipas kushteve universale mbi 
gjithë rajonin.

Modelet institucionale të rajonalizimit mund të kenë format e mëposhtme:

•		 Bashkitë	mbajnë	kompaninë	e	vet	të	shërbimit.

•		 Një	 kompani	 e	 vetme	 është	 përgjegjëse	 për	 gjithë	 sistemin	 e	
grumbullimit.

•		 Bashkitë	janë	përgjegjëse	për	sistemet	e	brendshme	të	grumbullimit	
brenda vendbanimeve, ndërsa transporti ndërmjet tyre dhe vend 
depozitimit kryhet nga një kompani tjetër shërbimi (e lidhur me 
vend depozitimin qendror).

•		 Një	ndërthurje	e	modeleve	të	mësipërme.

1. Bashkitë mbajnë kompaninë e vet të shërbimit

Bashkitë janë përgjegjëse për shërbimet e menaxhimit të mbetjeve, si 
pasojë çdo bashki ka ndërmarrjen e vet të shërbimit. Pas miratimit të vend 
depozitimit rajonal ofruesit bashkiakë të shërbimit nuk ndryshojnë. Duke 
qenë se vendet e grumbullimit të mbetjeve mbyllen pas miratimit të vend 
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depozitimit, bashkive (përveç bashkisë mikpritëse) u duhet të transportojnë 
mbetjet e tyre në një distancë më të gjatë deri në vend depozitimin e caktuar. 
Ky është modeli i rajonalizimit “që ndyshon më pak”: ndryshimi qëndron 
në faktin se bashkitë i transportojnë mbetjet në një vend depozitim rajonal 
në përputhje me standardet e BE-së duke shkaktuar rritje të kostove për 
ofruesit e shërbimeve vendore. Një skenar i mundshëm investimi sipas kësaj 
alternative është zëvendësimi i flotës lokale të mjeteve, me mjete me kapacitet 
më të madh ngjeshës, të cilët do t’i transportojnë mbetjet drejtpërdrejtë në 
vend depozitimin qendror. Në të njëjtën kohë, në afat më të gjatë pritet që 
bashkitë të përdorin ekonomitë e shkallës në organizimin e grumbullimit 
duke bashkuar shërbimet me bashkitë fqinje, ose duke bashkë kontraktuar 
kompani private për kryerjen e shërbimit. Ky proces përfshin ndryshime 
radikale në performancën e ndërmarrjeve vendore në drejtim të shkrirjes së 
mëtejshme apo të mos bashkëpunimit me ofrues jo cilësor të shërbimeve.

2. Një kompani e vetme është përgjegjëse për gjithë sistemin e grumbullimit

Ky model shpesh propozohet si më efiçienti në lidhje me ekonomitë e 
shkallës. Sigurisht shpenzimet do të jenë më të ulta sesa për dhjetë apo 
më shumë kompani të pavarura bashkiake të shërbimit; mund të shkrihen 
strukturat e rregullimit dhe mirëmbajtjes etj. Një sistem i tillë mund të 
formohet nga një bashkim i kompanive bashkiake të shërbimit, por kjo 
rrallë ndodh në të vërtetë. Më shpesh, ofruesit nën rajonal të shërbimit 
operojnë në partneritet me një investitor privat. Për shembull, në rastin kur 
një grup bashkish formojnë një sipërmarrje të përbashkët dhe më pas kjo 
kompani krijon një sipërmarrje të përbashkët me një investitor strategjik (ky 
i fundit duke përbërë aksionistin më kryesor). Duke u alternuar, kompani 
të tilla rajonale zgjerohen gradualisht si në rastin kur një kompani shërbimi 
në një qytet më të madh me vend depozitim më të gjerë, hyn në kontratat e 
shërbimit ose në sipërmarrje të përbashkët me bashkitë fqinje.

3. Bashkitë janë përgjegjëse për procesin e grumbullimit, ndërsa transporti 
në vend depozitim kryhet nga një kompani shërbimi (e lidhur me vend 
depozitimin qendror)

Në këtë model, bashkitë janë përgjegjëse për sistemin e brendshëm të 
grumbullimit (me anë të ndërmarrjeve të tyre ekzistuese të shërbimit). 
Mbetjet sillen në pikat e transferimit, nga ku transporti në distanca të mëdha 
kryhet nga një flotë e pavarur transporti e lidhur me vend depozitimin 
qendror. Pajisjet djegëse të mjeteve të këtij modeli në thelb përfaqësojnë 
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mjetet që transportojnë mbetjet nga fushat e kalimit drejt vend depozitimit. 
Në këtë model, ka një investim të rëndësishëm në pikat e transferimit (dhe 
në “pikat e grumbullimit” të zonave rurale). Që kur operacioni rajonal i 
është mbivendosur shërbimit lokal duke mbartur problemet e vazhdueshme, 
zbatimi i projekteve rajonale nxjerr në pah një shumëllojshmëri rreziqesh në 
lidhje me qëndrueshmërinë financiare (efiçiencën e tarifës së grumbullimit 
dhe mundësinë e ndërmarrjeve bashkiake të shërbimit për të paguar kosto 
të rritura të transferimit/transportimit dhe depozitimit) si dhe në lidhje 
me masat monitoruese/detyruese përsa i përket vendeve të paligjshme të 
grumbullimit të mbetjeve brenda bashkive. 

4. Format hibride organizative

Në të vërtetë, marrëveshjet janë më komplekse dhe më të larmishme se 
sa modelet e paraqitura më lart. Një fushë projekti prej rreth 50 bashkish 
të pavarura, me qëllimin për të ndërtuar një vend depozitim qendor në 
përputhje me standardet e BE-së, do të sillte ndryshime të rëndësishme në 
strukturat e trashëguara institucionale:

•		 Grumbullimi	dhe	transporti	i	mbetjeve,	për	shembull,	mund	të	kryhet	
nga një operator privat në bashki të ndryshme, duke përdorur një 
vend depozitim jo në përputhje me standardet e caktuara.

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë e strukturës rajonale të menaxhimit të mbetjeve 

•	 Hartimi/përditësimi i planeve të menaxhimit të mbetjeve në nivel rajonal bashkiak.

•	 Përgatitja e amendamenteve në rregulloret ekzistuese bashkiake të menaxhimit të mbetjeve, të 
nevojshme për zhvillimin e sistemit rajonal të menaxhimit të mbetjeve.

•	 Ushtrimi i pronësisë mbi të gjitha pronat rajonale të menaxhimit të mbetjeve, duke përfshirë vendet 
e vjetra të grumbullimit të mbetjeve. 

•	 Sigurimi i lejeve të nevojshme për strukturat e menaxhimit të mbetjeve.

•	 Caktimi i tarifave dhe grumbullimi i pagesës për shpërndarjen e shërbimeve të menaxhimit të 
mbetjeve.

•	 Hartimi i dokumentacionit konkurrues të tenderit për sigurimin e strukturave dhe shërbimeve 
të menaxhimit të mbetjeve (duke përfshirë, përfundimisht, grumbullimin në nivel bashkiak të 
mbetjeve).

•	 Dhënia e kontratave/privilegjeve kompanive të duhura me eksperiencë të sektorit privat për 
sigurimin e pajisjeve dhe shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve.

•	 Monitorimi dhe kontrollimi i punës së kontraktorëve/marrësit të privilegjeve për të siguruar 
shërbime cilësore dhe në përputhje me kushtet e kontratës/privilegjit

•	 Zhvillimi dhe kryerja i një fushate për ndërgjesësimin dhe komunikimin me publikun
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•		 Disa	ndërmarrje	publike	mund	të	sigurojnë	shërbime	për	bashkitë/
komunat fqinje rurale.

•		 Në	bashki	rurale	të	caktuara	mund	të	pajtohen	operatorë	të	vegjël	
privat për të kryer shërbimin.

Një larmi e tillë operatorësh të dhënë, më qëllim krijimin e kushteve për 
fillimin e një sistemi të integruar bashkiak të menaxhimit të mbetjeve në nivel 
rajonal, mund të jetë e nevojshme për krijimin ose të një kompanie rajonale 
për menaxhimin e mbetjeve, të bashkëfinancuar nga bashkitë bashkëpunuese 
(në raport me popullsinë që merr shërbimin nga sistemi rajonal); ose të një 
agjencie rajonale kontraktuese, përsëri me bashkëfinancim dhe përgjegjëse 
për kontraktimin e shërbimeve të tilla si grumbullimin, transportimin, 
trajtimin dhe depozitimin e mbetjeve.

Koncepti institucional, sipas çdo konteksti rajonal, thekson shpërndarjen 
e pronësisë së strukturave të reja rajonale (përfshirë këtu edhe vend 
depozitimet) në struktura publike ndërbashkiake të përbashkëta. Pronari 
i gjithë strukturave të siguruara gjatë kursit të zbatimit të projektit dhe të 
financuara nga grante/kredi do të bëhet ndërmarrja rajonale e themeluar 
nga bashkitë e interesuara në zonat e veprimtarisë. Ajo mund të jetë ose 
ndërmarrje komunale me pronësi publike ose kompani aksionere me 
bashkëpronësi nga të gjitha bashkitë pjesëmarrëse në rajon. Shembuj të tillë 
shoqatash ndërbashkiake, të krijuara si rezultat i një qëllimi të ngjashëm, 
ekzistojnë në vendet anëtare të BE-së.

Bashkitë pjesëmarrëse në rajon kanë nevojë për asistencë të posaçme 
teknike për grumbullimin e mbetjeve të ngurta, pakësimin/riciklimin e tyre 
dhe grumbullimin e tarifës për mbetjet. Kufijtë e ekspertizës së nevojshme 
nga marrësit individual në rajon, shtrihen nga veprimi në vend depozitim dhe 
logjistika për mbetjet deri te teknologjia e grumbullimit dhe ndërgjegjësimi/
marrëdhëniet publike, si dhe çështjet komerciale të menaxhimit dhe 
llogaritja e tarifës.

Njohuri specifike duhen gjithashtu për vendosjen e një sistemi të 
përbashkët monitorimi dhe kontrolli të mbetjeve për zonën operative. 
Kompania që operon në vend depozitim ka nevojë po ashtu për njohuritë 
e duhura teknike të veprimit, të cilat mund të sigurohen nga një partner 
privat dhe/ ose të ketë nevojë për to në fazën fillestare.  

Përvetësimi i njohurive teknike të strukturës rajonale në fazën fillestare të 
veprimit nga një strukturë ndërkombëtare trajnuese mund të kontribuojë në 
arritjen e pavarësisë ekonomike dhe politike nga grupe specifike interesi (të 
tilla si palët politike), të rëndësishme për zhvillimin e funksioneve teknike 
dhe mbikqyrëse. 
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Financimi për modernizimin e 
menaxhimit të mbetjeve të ngurta 
bashkiake

Kostot e modernizimit të shërbimit të menaxhimit të MNB varen nga 
numri, lloji dhe kapacitetet e pajisjeve shtesë të nevojshme. Ekzistojnë 
tregues për kostot e përafërta të njësisë së pajisjeve të reja të menaxhimit 
të mbetjeve të tipeve të ndryshme. Megjithatë, kostot aktuale do të varen 
nga teknologjitë e zgjedhura (përfshirë ato për përpunimin dhe riciklimin 
e mbetjeve), kushtet lokale, ekonomitë e shkallës dhe veçanërisht për vend 
depozitimin, si dhe nga kostot e marrjes së tokës me pozicion të përshtatshëm, 
për të cilën do të sigurohen lejet e nevojshme.

Financimi përmes fondeve publike
Rritja e niveleve të prodhimit të mbetjeve dhe një fokus në rritje mbi 

parandalimin e ndikimeve të dëmshme në mjedis nga depozitimi, kërkon 
investim të konsiderueshëm kapital. Shumë bashki janë tepër të vogla të 
mbështesin investimin e tyre vetjak të kapitalit për menaxhimin rajonal 
të mbetjeve dhe arritjen e pajtueshmërisë mjedisore. Strukturat rajonale 
do të kërkojnë jo vetëm kapital, por gjithashtu financime për asistencën 
teknike për të ndihmuar zhvillimin e strukturave të duhura organizative dhe 
financiare që do të mundësojnë një shërbim të qëndrueshëm në afat të gjatë.

Duket e arsyeshme të pretendohet se në shumicën e rasteve kapitali për 
pajisjet dhe zhvillimin e infrastukturës së nevojshme për modernizimin e 
menaxhimit të MNB, fillimisht mund të kërkojë të financohet – apo bashkë 
financohet – nga fondet publike ose në nivel të qeverisjes kombëtare ose në 
atë lokale. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për “mbetjet ekzistuese”, që 
është për mbylljen e vend depozitimeve dhe atyre jo sanitare të hedhjes së 
mbetjeve ekzistuese.
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Burimet e mundshme të financimit për zbatimin e legjislacionit të BE-së për mbetjet

TIPI I KAPITALIT BURIMI
Buxheti Shteti

Bashkia
Fondi për mjedisin (buxhetor ose jashtë buxhetor) – të ardhura nga taksat

Grantet

Kreditë

Instrumenti i Bashkimit Evropian për Ndihmën e Para aderimit
Donatorë të tjerë ndërkombëtarë

Institucionet ndërkombëtare financiare (INF)

Institucionet dypalëshe financiare

Bankat tregtare

Kontratat e dhëna nga autoritetet e qeverisjes qendore ose lokale

Kapitali privat Marrëveshjet e bashkëpjesëmarrjes publike-private
Përgjegjësia e shtrirë e 
prodhuesit 

Prodhuesit e mbetjeve (masat që ata marrin vetë)
Detyrimet që prodhuesit e mbetjeve u paguajnë ofruesve të shërbimit të 
menaxhimit të mbetjeve 

Pjesëmarrja e sektorit privat
Manuali aktual nuk përkrah pjesëmarrjen e lartë të sektorit privat në 

menaxhimin rajonal të mbetjeve. Kjo është vetëm njëra nga zgjedhjet 
e mundshme për financimin e menaxhimit të MNB dhe vendimi për të 
përfshirë sektorin privat në një shkallë më të lartë apo më të ulët, duhet të 
merret mbi një bazë rast pas rasti dhe duhet të informohet nga një analizë e 
përfshirjes së rrezikut. 

Përfitimet dhe rreziqet e mundshme të pjesëmarrjes së sektorit privat

Futja e PSP përfshin një numër përfitimesh të mundshme si dhe të 
rreziqeve, të cilat bashkia duhet t’i vlerësojë përpara se të marrë një vendim 
përfundimtar.

Përfitimet:

•		 Një	 kompani	 private	 sjell	 kapital	 për	 investimet	 ose	 tashmë	 ka	
pajisje në dispozicion.
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•		 Një	kompani	private	nxit	ekspertizën	në	lidhje	me	MMN	ose	nga	
aktivitetet lokale ose nga ato ndërkombëtare dhe mund të ndihmojë 
bashkitë në ndërtimin e kapaciteteve.

•		 Meqë	kompanitë	private	nuk	kanë	kufizime	gjeografike,	ato	do	të	
kenë një zonë më të madhe pune dhe do të mbulojnë më shumë 
bashki, duke u dhënë atyre fleksibilitet më të madh.

•		 Shtrirja	 e	 aktiviteteve	 të	 kompanisë	 private	 i	 shtyn	 ekonomitë	 e	
shkallës në veprim dhe si pasojë përmirëson efikasitetin.

•		 Kontrata	me	kompaninë	private	përshkruan	kryerjen	e	aktiviteteve	
nga vetë kompania dhe si pasojë është një garanci e niveleve të 
shërbimit.

•		 Bashkia	 qëndron	në	 kontroll	me	 anë	 të	 kontratës.	Gjatë	 afatit	 të	
kontratës kompania private është e detyruar të përmbushë kërkesat 
e kontraktuara; megjithatë, bashkia është e lirë të ndërpresë 
bashkëpunimin në një kohë që kontrata mbaron.

•		 Konkurrenca	do	të	rezultojë	në	një	raport	optimal	çmim	/	cilësi.

Rreziqet:

•		 Mungesa	e	një	strukture	të	përshtatshme	të	mbledhjes	së	tarifës	për	
mbetjet, mund të çojë në mjetë të pamjaftueshme financiare për 
mbylljen e kontratës.

•		 Politikanët	 lokalë	 duhet	 të	 pranojnë	 një	 pavarësi	 të	 caktuar	 të	
shërbimeve të MMN. Influenca e tyre e vazhduar mbi aktivitetet e 
grumbullimit nuk është më e mundur.

•		 Nëse	 interesohen	 një	 numër	 i	 pamjaftueshëm	kompanish	 private,	
konkurrenca mund të mos jetë optimale, duke rezultuar në një 
raport më të ulët se ai optimal i çmimit / cilësisë.

•		 Nëse	organizata	e	bashkive	nuk	është	zhvilluar	–	për	shembull	për	
shkak të disa ndryshimeve historike në një sërë bashkish – funksioni 
i kontrollit të bashkisë mund të jetë i pamjaftueshëm.

•		 Tenderi	me	cilësi	të	dobët	dokumentacioni	mund	të	çojë	në	nevojën	
për të bërë rregullime shtesë. Kompania private që tashmë e ka 
kontratën mund të keqpërdorë pozitën e saj dhe të vendosë kushte 
të pafavorshme për shërbimet shtesë.
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Format kryesore të PSP-ve

Ka një sërë formash alternative të PSP. Megjithatë, bazuar në eksperiencën 
ndërkombëtare, vetëm kontraktimi dhe koncesioni janë të përshtatshme 
në fushën e shërbimeve të MMN. Kontraktimi është në përgjithësi i 
përshtatshëm për aktivitetet e grumbullimit të mbetjeve dhe zakonisht ka 
një kohëzgjatje ndërmjet tre dhe pesë vitesh. Në situata të veçanta – për 
shembull nëse kërkohet një nivel i lartë investimi – kontrata mund të zgjatet 
deri në shtatë vjet. Koncesioni është i përshtatshëm nëse investimet në 
ndërtim (psh stacionet e transferimit) apo objekte (psh një vend depozitim) 
janë parashikuar. Periudhat relativisht të gjata të amortizimit për këto 
investime kërkojnë një kohëzgjatje më të gjatë të të marrëveshjes (15 ose më 
shumë vite). Veç kësaj, vëmendje duhet t’i kushtohet kushteve për marrjen 
në dorëzim të aseteve pas përfundimit të koncesionit.

Stimulimi i PSP-ve

Përveç masave të paraqitura këtu, duhet të stimulohet Pjesëmarrja e Sektorit 
Privat mbi një bazë të herë pas hershme. Si pasojë është e rëndësishme të 
informohen vetë qeverisjet vendore rreth mundësive që përfshirja e sektorit 
privat mund të ofrojë, për shembull duke zhvilluar udhëzues përkatës. Veç 
kësaj, një proces përfshirës për të sjellë kompanitë private në kontakt me 
bashkitë mund të stimulojë PSP.

Masat për stimulimin e PSP në shërbimet e MMN

•	 Stimulimi i konkurrencës: Një numër më i madh kompanish të interesuara private zakonisht do 
të garantojnë shërbime më të mira për një çmim më të ulët. Mundësia për të kontraktuar sektorë 
industrial dhe komercial për grumbullimin e mbetjeve, ofron mundësi interesante për të fituar 
përvojë dhe rritur konkurrencën.

•	 Vendosja e strukturës institucionale: Një institucion i qëndrueshëm në nivel bashkiak e bën 
bashkinë një parti më të fortë në procesin e tenderimit dhe kontraktimit. Në anën tjetër, një 
organizatë e qëndrueshme brenda bashkisë do të ofrojë një perspektivë më të mirë për kompanitë 
private për të bërë biznes të fortë dhe të shëndetshëm.

•	 Krijimi i një strukture detyruese: Grumbullimi dhe depozitimi i mbetjeve gjithnjë kushton para 
dhe si pasojë mund të stimulojë aktivitete të paligjshme nga ana e prodhuesve të mbetjeve. Një 
program i qartë inspektimi dhe zbatimi, duke përfshirë një sistem ndëshkimesh, të vendosura nga 
bashkia, do të dekurajojë dhe reduktojë sjelljen e paligjshme.

•	 Një prag më të ulët për hyrjen: Kjo mund të bëhet duke bërë investime për pajisje (kamionë 
të mbledhjes së mbetjeve, vend depozitime etj.) në një mënyrë alternative duke i patur ato në 
dispozicion me anë të foto me qera të kompanive private.
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Reforma për të ulur koston dhe 
arritur operacione më efikase

Përmirësimet organizative
Sipas stukturës aktuale institucionale, njësitë e administrimit të mbetjeve 

kanë pak nxitje për të vepruar në mënyrë efikase. Ato shpesh trajtohen 
si pjesë e aparatit politik të bashkive, se sa si ofrues efikas të shërbimit. 
Bashkitë kanë kontroll mbi këto njësi, ndërsa në këmbim ato e mbajnë 
shërbimin për mbetjet bazuar në tarifat e vendosura. Kjo nga ana e vet 
ndikon te konsumatorët, të cilët fajësojnë njësitë e administrimit të mbetjeve 
për cilësinë e shërbimeve.

Kur analizohen mundësitë për tërheqjen e financimeve për përmirësimin 
e menaxhimit të mbetjeve, përveç përgatitjes së projekteve për financimin 
dhe zbatimin nga një perspektivë rigorozisht teknike, është gjithashtu e 
rëndësishme të planifikohen reforma instirucionale të fokusuara në rritjen 
e performancës operative dhe financiare të ofruesve të shërbimit dhe 
efikasitet të shërbimit të ofruar. Nga një perspektivë plotësisht vetëfinancimi, 
përmirësimi i performancës financiare nga ana e ofruesve të shërbimeve dhe 
të rikuperimit të kostos mund të arrihet duke: (1) zvogëluar shpenzimet 
operative dhe / ose (2) nga prodhimi në rritje i të ardhurave. Prandaj ka pak 
kuptim përpjekja për të përmirësuar prodhimin e të ardhurave, pa zvogëluar 
shpenzimet e veprimit nëpërmjet rritjes së efikasitetit në ofrimin e shërbimit.

Diskutimet mbi përmirësimet organizative mund të përfshijnë një gamë të 
gjerë të strategjive dhe ndryshimeve të mundshme në njësinë e administrimit 
të mbetjeve. Më poshtë, janë diskutuar një sërë masash që mund të: (1) 
përmirësojnë punën e organizatës dhe (2) kontribuojnë në reduktimin e 
kostove operative, ose të mundësojnë kushte të përmirësuara të shërbimit, 
pa shkaktuar rritje në kosto.

Planifikimi strategjik 
Planifikimi strategjik është një proces gjatë të cilit një njësi përcakton 

strategjinë e vet, ose drejtimin kryesor, për një periudhë shumëvjeçare 
dhe merr vendime për masat kryesore që duhen ndërmarrë. Strategjia 
përfundimtare përmban qëllimet specifike që duhen arritur; kërkesat për 
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burime, si kapacitetet e kapitalit dhe ato njerëzore; dhe një afat kohor. Plani 
strategjik jep informacion për planet që mbulojnë periudha më të shkurtra 
kohore, veçanërisht ato vjetore dhe gjithashtu planet funksionale dhe ato 
ndarëse. Përveç përcaktimit të pozicionit të dëshiruar të kompanisë në 
të ardhmen përsa i përket tregjeve, zonave të shërbimit, bashkimeve dhe 
blerjeve, plani strategjik gjithashtu mund të mbulojë zonat funksionale 
të veprimit, si shitjet, prodhimin, financat, kërkimin dhe zhvillimin, 
teknologjinë e informacionit, kontrollin e cilësisë, marketingun dhe burimet 
njerëzore.

Reforma – Hyrje për planifikimin strategjik brenda ndërmarrjes

Aktorët kryesorë Kryesisht strukturat menaxhuese të ndërmarrjeve të mbetjeve, dhe, në 
një shkallë më të ulët, vendimmarrësit dhe pronarët e ndërmarrjes  

Ndikimet kryesore •	 Prioritete të qarta
•	 Përputhja e nevojave me burimet
•	 Zhvillim më i lehtë për sa kohë që planet vjetore nuk janë të izoluara 

por lidhen me anë të planit strategjik
•	 Në fund të fundit, zvogëlim të kostove dhe shërbime të përmirësuara

Koha e kërkuar Disa ditë çdo vit

Niveli i kostove Relativisht i ulët. Kërkon kohë menaxhimi dhe mundësisht, por jo 
domosdoshmërisht, konsulencë 

Zgjidhja e shumë vështirësive me të cilat përballen njësitë e administrimit 
të mbetjeve, kërkon një kohë më të gjatë se sa një vit. Shumë nga investimet e 
parashikuara kërkojnë më shumë se tre apo katër vjet. Kërkesat për burime 
për të gjitha masat bashkë janë të mëdha, në këtë mënyrë jo të gjitha masat 
mund të zbatohen brenda një viti. Disa nga ndryshimet organizative apo të 
tarifës kërkojnë një zbatim gradual, shumëvjeçar. Politikat kombëtare dhe 
miratimi i rregullave të BE-së kanë gjithashtu një horizont planifikimi që 
shtrihet në dekadën pasardhëse. Të gjithë këta faktorë tregojnë se planet 
strategjike janë të nevojshme për njësitë e administrimit të mbetjeve në 
rajon. 

Disa njësi e përdorin tanimë planifikimin strategjik, ndërsa të tjera operojnë 
me plane vjetore. Disa prej tyre sapo kanë filluar të bëjnë planifikime 
më vete, që kur qëllimet strategjike, përfshirë këtu skemat e investimit, 
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caktoheshin më parë nga qeveria qendrore. Gjithashtu ka disa njësi, në të 
cilat planifikimi në thelb nuk ekziston: vendimet në fuqi merren në bazë të 
përditshme pa ndonjë lidhje me qëllimet në të ardhmen.

Standardizimi

Standardizimi i mbetjeve është një mjet parësor i arritjes së qëllimeve për 
sa i përket menaxhimit të mbetjeve dhe një element kyç në zhvillimin e 
veprimeve të qëndrueshme. Standardizimi mund të vendoset në lidhje me 
tregues të ndryshëm:

•		 Gjendje	e	përgatitjes	së	projektit	që	synon	përmirësimin	e	praktikave	
ekzistuese (të papërshtatshme) të menaxhimit të mbetjeve.

•		 Rrezikut	mjedisor	nga	vend	depozitimet	 jo	në	përputhje	shprehur	
përmes treguesve të ndotjes mbi zonën ujëmbledhëse.

•		 Efikasitetit	të	veprimeve	të	shprehura	sipas:

- përqindjes së popullsisë të mbuluar nga shërbimi i organizuar 
në një zonë të caktuar; 

- mbulimit të një zone të caktuar me dokumentet e planifikimit 
(psh. planet e menaxhimit të mbetjeve);

- efikasitetit të mbledhjes së tarifës dhe ritmit të rikuperimit të 
kostos.

•		 Përpunimi	/	riciklimi	i	mbetjeve	për	nivelet	e	përparësisë	në	vazhdim:

- përqindja e mbetjeve me paketim nga shumica totale e prodhuar 
që largohet nga  vend depozitimi me anë të riciklimit;

- përqindja e mbetjeve të biodegradueshme nga shumica totale e 
prodhuar që largohet nga vend depozitimi.

Shembujt e mësipërm i japin mundësi bashkisë dhe / apo autoritetit 
financues të vlerësojnë ofruesit e shërbimeve dhe kompanive të tjera të 
përfshira në lidhje me kontributin e tyre në arritjen e qëllimeve përsa i përket 
menaxhimit të mbetjeve. Në thelb, Standardizimi jep një metodologji për 
vlerësimin e gjendjes së sistemit të menaxhimit dhe masave të planifikuara. 
Këto mund të ndihmojnë gjithashtu në vlerësimin e zbatimit të planeve 
rajonale / lokale të menaxhimit të mbetjeve.

Kur vendoset standardizimi, është gjithashtu e vlefshme të merret në 
konsideratë përdorimi i plotë i tij në zbulimin e problemeve konceptuale 
dhe në monitorimin e suksesit të masave të aplikuara për zgjidhjen e tyre. 
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Ai shkakton nxitje për grupet e ndryshme të përfshira në menaxhimin e 
mbetjeve, në procesin e marrjes së fondeve për përmirësimin e praktikave 
ekzistuese.

Reformat në lidhje me burimet njerëzore

Modernizimi i menaxhimit të mbetjeve të ngurta me qëllim arritjen e 
kërkesave të direktivave të BE-së për mbetjet kërkon gjithashtu ndërtim 
kapacitetesh brenda institucioneve përgjegjëse dhe organizatave në nivel 
kombëtar dhe vendor. Pa staf të trajnuar në mënyrë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme, sistemet për planifikim të menaxhimit të mbetjeve, rregullim 
dhe përmirësim, nuk mund të zbatohen me efektivitet. Si pasojë, është e 
rëndësishme të sigurohet dhënia e fondeve të mjaftueshme për të mundësuar 
institucionet përgjegjëse në nivel kombëtar dhe rajonal / vendor që të kryejnë 
funksionet e tyre në mënyrë efektive.

Shumë njësi të administrimit të mbetjeve janë subjekt i praktikave të dobta 
të menaxhimit në lidhje me planifikimin e aktiviteteve, komunikimin me 
konsumatorët dhe kontrollin. Këto probleme kontribuojnë në rikuperimin 
e dobët të kostos dhe shkallën e mbledhjes së tarifës dhe kanë ndikim të 
drejtpërdrejtë mbi mundësi të pakta bankare të njësive dhe projekteve të 
tij të investimit. Njësitë bashkiake shpesh punësojnë më shumë njerëz sesa 
kërkohen për sigurimin e shërbimit, duke çuar në produktivitet më të ulët 
të punës dhe kosto më të larta të saj. Forcimi i burimeve njerëzore është 
një sfidë vendimtare për të përmirësuar efikasitetin operativ të njësive të 
administrimit të mbetjeve dhe rrit standardet e shërbimit.

Përcaktimi i objektivave

Ristrukturimi i fuqisë punëtore në ndërmarrjet e administrimit të mbetjeve 
është shumë i ndjeshëm nga pikëpamja politike, sociale dhe ekonomike, 
si rrjedhim strategjia dhe objektivat duhen përcaktuar dhe komunikuar 
në mënyrën e duhur. Nëse objektivat janë të paqarta, jo të besueshme 
ose të shprehura keq, do të jetë shumë më e vështirë për stafin drejtues 
të ndërmarrjes të sigurojë mbështetjen dhe burimet e nevojshme për 
reformën në lidhje me fuqinë punëtore. Një mjet që ndihmon në qartësimin 
e objektivave është planifikimi strategjik, në të cilin përshkruhen me kujdes 
rezultatet e dëshiruara dhe këto të fundit përdoren si bazë për caktimin e 
vetë objektivave. Kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet përfshirjes së aktorëve 
dhe komunikimit me ta.
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Vlerësimi i përmasave dhe qëllimit të ristrukturimit të fuqisë punëtore

Një nga hapat e parë në zhvillimin e programeve të punës është vlerësimi 
i shkallës së ristrukturimit të fuqisë punëtore përsa i përket numrit, aftësive 
dhe praktikave të punës së personelit. Kjo zakonisht përfshin kryerjen e 
një vlerësimi sistematik të stafit që mundëson drejtuesit të përcaktojnë 
përmasat dhe qëllimin e çdo ristrukturimi të fuqisë punëtore, duke përfshirë 
zvogëlimin e mundshëm të numrit të tij. Ka tre mjete që mund të përdoren 
gjatë kryerjes së vlerësimit të stafit dhe përcaktimit të përmasave dhe qëllimit 
të ristrukturimit të forcës punëtore:

•		 auditim	i	stafit	ose	personelit	të	inventarit;

•		 standardizimi;

•		 analiza	e	fuqisë	punëtore.

Në praktikë, këto janë të lidhura dhe përdoren shpesh në kombinim me 
një analizë të hollësishme.

Auditimi i stafit ose inventari i personelit

Auditimi i stafit është një hap thelbësor në vlerësimin e çështjeve të punës 
në një ndërmarrje shërbimi. Ai siguron një analizë të përditësuar të fuqisë 
punëtore dhe është baza për standardizimin pasues dhe analizat e tij. 
Auditimet e stafit krijojnë gjithashtu një bazë të dhënash të nevojshme për 
analizat e kostos së ndarjes alternative dhe strategjive të pensionit.

Standardizimi

Kostot e stafit janë ndër komponentët kryesorë të shpenzimeve operative. 
Standardizimi mund të jetë i dobishëm për të kuptuar nivelet e ndryshme te 
punonjësve, dhe, rrjedhimisht, për të vlerësuar çdo rritje të tij përtej niveleve 
të caktuara. Procesi i standardizimit do të ndihmojë për të identifikuar fushat 
kryesore problematike në veprimin e njësive të administrimit të mbetjeve, 
duke përfshirë ato në drejtim të kushteve të konkurrencës së niveleve të stafit 
dhe të produktivitetit të punës. Etapat e punës janë përdorur gjithashtu si një 
mjet për monitorimin dhe përmirësimin e performancës dhe konkurrencës. 

Një tregues i rëndësishëm për të vlerësuar nevojat për staf dhe reduktimin 
e forcës së punës së tepërt është numri i stafit për 1.000 familje. Shumë 
njësi të administrimit të mbetjeve raportojnë një numër më të lartë të stafit 
për 1.000 familje sesa vendet e zhvilluara. Megjithatë, duhet theksuar se, 
përveç efikasitetit të brendshëm forcës punëtore, janë faktorë të tjerë që 
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ndikojnë në vlerën e këtij treguesi, një i tillë i rëndësishëm është kualifikimi 
i stafit. Kur bëhet vlerësimi i performancës relative të njësive, shkalla në të 
cilat aktivitete janë dhënë së jashtmi, duhet gjithashtu të merret parasysh. 
Një njësi mund të ketë një vlerë të ulët të treguesit, sepse veprimet e tij të 
brendshme janë të efektshme, ose për shkak të shumë aktiviteteve të dhëna 
së jashtmi, ose si pasojë e një kombinimi të këtyre të dyjave.

Analiza të  fuqisë punëtore

Qëllimi i analizës së forcës punëtore është të identifikojë kërkesat për staf 
në nivel njësie ose në atë operative. Kjo analizë ndihmon drejtuesit e njësisë 
të:

•		 identifikojnë	nivelet	dhe	llojet	e	stafit	të	nevojshëm	për	kërkesat	në	
të ardhmen;

•		 marrin	 vendime	më	 të	 informuara	mbi	 organizimin	 e	 planeve	 të	
punës;

•		 shmangin	humbjen	e	aftësive	të	rëndësishme	(‘	përzgjedhje	negative’).

Shembuj standardizimesh të tjera në punë

•	 Të ardhurat bruto ose neto për punonjës
•	 Kostot totale të listëpagesës (të gjitha shpenzimet që lidhen me punësimin) për punonjës
•	 Kosto totale/funksionale e punës si përqindje e shitjeve
•	 Niveli i pagave sipas funksionit (përshtatur për të lejuar krahasimin)
•	 Norma e pagave për orë pune (standarde dhe jashtë orarit)
•	 Mesatarja e orëve të punës në javë për punëtor
•	 Njësitë e prodhuara për orë pune (produktivitet i njësisë)
•	 Të ardhurat për çdo linjë produkti / shërbimi për orë pune të stafit / punonjës me 

kohë të plotë pune
•	 Trajnimi për ditë-personi për vit

Strategjitë dhe mundësitë për ristrukturimin e punës

Udhëzuesi i Bankës Botërore me titull “Çështjet e punës gjatë një reforme 
infrastrukturore” tregon se, me një planifikim të kujdesshëm dhe me 
përfshirjen e aktorëve, çështjet e punës mund të trajtohen në mënyrën e 
duhur gjatë procesit të reformës infrastrukturore. Ai ofron mundësi dhe 
udhëzime mbi kryerjen e reformave të punës.
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Trajnimi dhe motivimi

Trajnimi

Trajnimi është një aspekt i rëndësishëm i zhvillimit të burimeve njerëzore 
dhe është i lidhur ngushtë me zhvillimin organizativ. Mangësitë ekzistuese 
të stafit në lidhje me njohuritë dhe aftësitë janë rezultat i nivelit arsimor 
të pamjaftueshëm të individit, por edhe i mungesës së politikave dhe 
strategjive për ta, për të tërhequr dhe mbajtur në punë një personel më të 
kualifikuar. Trajnimi duhet të marrë në konsideratë zhvillimin e kapaciteteve 
të nevojshme, plotësimin e boshllëqeve dhe dobësive në lidhje me njohuritë 
ekzistuese. Sektorët që mund të kërkojnë trajnim dhe ngritje kapacitetesh 
në mënyrë urgjente janë: menaxhimi i biznesit, ekspertiza teknike dhe 
ndërgjegjësimi i konsumatorit, fokusuar në nevojat për procese vlerësimi në 
lidhje me teknikat e duhura dhe për lehtësimin e dialogut dhe bashkëpunimit 
midis ndërmarrjes së shërbimeve për mbetjet dhe publikut. 

Motivimi

Performanca në punë nuk varet vetëm nga aftësitë e stafit por, varet 
gjithashtu nga motivimi i këtij të fundit. Zhvillimi i aftësive profesionale 
përmes trajnimeve është thelbësore për të mbajtur një staf gjithnjë të motivuar 
në punë. Një varg stimujsh të mëtejshëm, të tillë si pagesa shtesë, mundësitë 
për të bërë karrierë etj, gjithashtu mund të rrisin nivelet e motivimit. Mund 
të hartohen edhe paketa stimuluese nga menaxherët përgjegjës zbatimin e 
reformave.
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Instrumentet ekonomike

Sipas Direktivës së Kuadrit Ligjor të Mbetjeve (2008/98/KE), “instrumentet 
ekonomike mund të luajnë një rol vendimtar në arritjen e parandalimit 
të mbetjeve dhe objektivave të menaxhimit”. Meqenëse “mbetjet shpesh 
kanë vlerë nëse përdoren si burim, aplikimi i mëtejshëm i instrumenteve 
ekonomike mund të rrisë edhe më shumë përfitimet mjedisore”.

Si rregull i përgjithshëm për vendet në zhvillim, kostot e mjedisit 
nënvlerësohen dhe shpesh nuk trajtohen plotësisht, kështu që ato përbëjnë 
shpenzime të jashtme për shoqërinë. Një rrugë e provuar drejt korrigjimit të 
kësaj mospërputhjeje, është përdorimi i instrumenteve/mjeteve ekonomike 
për mbrojtjen e mjedisit në ekuilibër me drejtimet tradicionale dhe strategjitë 
e kontrollit.

Përfitimet e instrumenteve ekonomike
Përparësia kryesore e mjeteve ekonomike është se, të paktën në teori, ato 

i përfshijnë problemet mjedisore dhe kostot drejtpërdrejt në mekanizmat 
e tregut. Instrumentet ekonomike në fakt përfaqësojnë ato politika apo 
veprime, që sigurojnë stimulime financiare të cilat synojnë ndryshimin e 
sjelljes së aktorëve ekonomikë, në mënyrë që të përmirësojnë efektivitetin 
e menaxhimit të burimeve dhe mbrojtjen e tyre. Përdorimi i mjeteve apo 
instrumenteve ekonomike në politikat e mjedisit promovohet prej kohësh si 
një mënyrë efikase për arritjen e qëllimeve në lidhje me të.

Në përgjithësi, instrumentat ekonomike përdoren për të rritur 
fleksibilitetin, efikasitetin dhe efektivitetin e kostos së masave të menaxhimit 
të mbetjeve të ngurta. Ato përfaqësojnë gjithashtu një burim të të ardhurave 
për mbështetjen e politikave dhe programeve të menaxhimit të tyre.

Veçanërisht, në menaxhimin e mbetjeve të ngurta, instrumentet ekonomike 
përdoren për të:

•	 zvogëluar	sasinë	e	mbetjeve	të	prodhuara;

•	 zvogëluar	raportin	e	mbetjeve	të	rrezikshme	nga	sasia	e	përgjithshme	
e mbetjeve të prodhuara;

•	 bërë	veçimin	e	mbetjeve	të	rrezikshme	për	një	trajtim	dhe	depozitim	
të veçantë;
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•	 nxitur	rikuperimin,	ripërdorimin	dhe	riciklimin	e	mbetjeve;

•	 mbështetur	sistemet	me	kosto	efektive	të	grumbullimit,	transportimit,	
trajtimit dhe depozitimit të mbetjeve të ngurta;

•	 minimizuar	 ndikimet	 negative	 në	mjedis	 që	 lidhen	me	 sistemet	 e	
grumbullimit, transportin, trajtimin dhe depozitimin e mbetjeve të 
ngurta,

•	 gjeneruar	të	ardhurat	për	mbulimin	e	kostove.

Instrumentet ekonomike në menaxhimin e mbetjeve
Disa nën-kategori të instrumenteve ekonomike mund të gjenden në 

literaturë, duke shfaqur dallime të rëndësishme. Nuk ka asnjë përkufizim të 
pranuar gjerësisht të termit “taksa të mjedisit”. Banka Ndër-Amerikane për 
Zhvillim i grupon instrumentet ekonomike në tri kategori kryesore:

•	 Instrumente	 që	 rrisin	 të	 ardhurat,	 të	 cilat	 përfshijnë	 lloje	 të	
ndryshme detyrimesh/taksash të përdorimit kryesisht për sigurimin 
e shërbimeve të grumbullimit, transportit dhe depozitimit 
përfundimtar. Të ardhurat që vijnë nga të tilla detyrime, zakonisht 
përdoren për zgjidhjen e problemit specifik për të cilin mblidhen. 
Shembuj të detyrimeve dhe taksave që bëjnë pjesë në kategorinë e 
instrumenteve ekonomike që rrisin të ardhurat përfshijnë: detyrimet 
për ndotjen; ato për prodhimin e mbetjeve; detyrimet për përdoruesit 
e tyre; tarifat për depozitimin e mbetjeve, detyrimet për produkt; 
taksat e ndotjes; taksat e supozuara etj. 

•	 Instrumente	 që	 sigurojnë	 të	 ardhura,	 të	 cilat	 përfshijnë	 llojet	 e	
ndryshme të subvencioneve që kërkojnë drejtpërdrejt shpërblimin e 
sjelljes së dëshiruar (psh. reduktim ose riciklim të mbetjeve) më tepër 
sesa ndëshkimin e sjelljeve të padëshiruara. Subvencionet mund të 
jenë pagesa të drejtpërdrejta, zvogëlime të taksave apo detyrimeve 
të tjera, mundësi për kredi, ose në lloje të transfertave. Shembuj të 
instrumenteve ekonomike që sigurojnë të ardhura, të cilat përdoren 
në menaxhimin e mbetjeve të ngurta përfshijnë: kompensimin e 
taksave mbi pronën, detyrimet doganore, ose taksat e shitjes për 
nxitjen e investimeve me qëllim përmirësimin e menaxhimit të 
mbetjeve; zvogëlimin e detyrimit mbi bazën e procesit të riciklimit 
ose ripërdorimit gjë që sjell reduktim të mbetjeve; zbritje taksash në 
raste të uljes së ndotjes ose kursimeve efikase të energjisë; fonde për 
përmirësim të mjedisit; grante kërkimore për të stimuluar zhvillimin 
e teknologjisë etj. 
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•	 Instrumenteve	që	nuk	sjellin	të	ardhura,	të	cilat	kombinojnë	efektet	
e nxitjes së detyrimeve dhe subsvencioneve për menaxhimin e 
mbetjeve të ngurta. Shembuj të mjeteve të tilla përfshijnë: vlerësimin 
e ciklit të jetës së produktit; sistemet e rifinancimit të depozitave, 
sistemet e kompensimit; eko-etiketimin; kërkesat për zbulim, listën 
e zezë të ndotësve, etj 

Aplikimi i instrumenteve ekonomike 
Futja dhe zbatimi i instrumenteve ekonomike duhet të planifikohet me 

kujdes dhe duke u bazuar në hulumtime të hollësishme dhe studime vlerësimi 
që përqëndrohen në njohjen lidhjeve komplekse ekonomike dhe atyre të 
biznesit. Kjo është e rëndësishme për të vendosur objektiva të qarta në lidhje 
me atë që pritet të realizohet gjatë një periudhe të caktuar kohe. Hartimi dhe 
zbatimi i instrumenteve ekonomike duhet të përmbushin një sërë kriteresh, 
që përfshijnë efikasitetin financiar, mjedisor, efiçiencën ekonomike dhe 
administrative, zbatueshmërinë ligjore dhe paanësi. Një grup kriteresh të 
hollësishme të vlerësimit për përzgjedhjen e instrumenteve ekonomike për 
menaxhimin e mbetjeve është paraqitur në tabelën e mëposhtëme. 
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Kriteret për përzgjedhjen e instrumenteve ekonomike për menaxhimin e mbetjeve të ngurta 

Efektiviteti mjedisor– A ndikon instrumenti për përmirësimin e kushteve të dëshiruara të 
mjedisit, të tilla si pakësim i prodhimit të mbetjeve, rritje e riciklimit të tyre, reduktim i 
emetimeve nga transporti dhe depozitimi? 

Efiçienca ekonomike - Shkakton instrumenti nxitje për investime dhe ndryshime për 
reduktimin e kostove të kontrollit të ndotjes? 

Efiçienca e kostos administrative – A mundësohen nivelet e kërkuara të aftësive dhe   
përpjekjeve për zbatimin dhe monitorimin e instrumentit?

Vlefshmëria e të ardhurave – Mund aplikohen të ardhurat e gjeneruara për të trajtuar 
objektivat mjedisore të instrumentit dhe a janë ato të mjaftueshme për të krijuar një 
përmirësim të matshëm?

Lehtësia e zbatimit dhe përsëritja – Mund të përcaktohen lehtë kostot relative dhe 
përfitimet, dhe a janë të arsyeshme kërkesat ligjore për futjen e instrumentit të ri?  

Pranueshmëria - Publiku i gjerë dhe industritë e prekura, e pranojnë instrumentin si një 
mjet të zbatueshëm me kosto-efektive për të arritur përmirësimin e mjedisit pa ndikuar 
negativisht në konkurrencë, punësim, shpërndarjen e të ardhurave dhe në tregti? 
 
Efektet e shpërndarjes - A ka ndryshim ose pabarazi të shpërndarjes në aplikimin ose 
ndikimin e instrumentit, veçanërisht në lidhje me ndikimet në familjet me të ardhura të ulëta, 
biznes i vogël dhe palëve në pozitë të pafavorshme? 

Rezultate afatshkurtra - A ka potencial instrumenti të ndikojë në përmirësimin afat-shkurtër 
të mjaftueshëm për të motivuar administratorët politikë të ndërmarrin një angazhim për 
koston lidhur me instrumentin gjatë mandatit të tyre politik?

Rritje e zhvillimit ekonomik - A siguron instrumenti një mjedis që ruan aftësinë 
konkurruese të tregut dhe a nxit zhvillimin industrial dhe rritjen e punësimit?  

Mundësia e aplikimit të llojeve të mbetjeve - A trajton instrumenti një varg të gjerë të llojeve 
të mbetjeve dhe a përbën ky fakt një ndikim të rëndësishëm në sasitë e përgjithshme të 
mbetjeve urbane apo ai trajton një numër të kufizuar mbetjesh të rëndësishme të një lloji të 
veçantë?

Burimi: Hartuar nga Banka Ndër-Amerikane për Zhvillim, 2003
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Një vështrim i shkurtër i politikave 
të Bashkimit Europian për mbetjet

Strategjia Tematike mbi Parandalimin dhe Riciklimin e mbetjeve

Legjislacioni i Bashkimit Europian për Mbetjet është zhvilluar kryesisht 
këto 30 vitet e fundit. Strategjia Tematike mbi Parandalimin dhe Riciklimin 
e mbetjeve (2005) i njohu ato si një “sfidë mjedisore, sociale dhe ekonomike 
për Europianët”. Strategjia i trajtoi mbetjet si një mundësi ekonomike dhe 
burim për industrinë. Rreth 1.5 milion vende pune janë të disponueshme 
vetëm në riciklim, dhe 100 miliardë euro janë në qarkullim në 25 vendet e 
BE-së. 

Politika e Bashkimit Europian është e bazuar në hierarkinë e mbetjeve: 
alternativat e trajtimit të klasifikuara sipas zërave më të favorshëm dhe 
mjedisorë – i cili është, parandalimi – deri te alternativa me ndikimin më të 
lartë mjedisor: vend depozitimi.

Midis parandalimit dhe vend depozitimit ka një sërë mundësish të tjera 
të trajtimit (ripërdorimi, riciklimi dhe rigjenerimi i energjisë) të cilat kanë 
përdorim të gjerë në 27 vendet e BE-së. Një nga qëllimet e përgjithshme të 
politikës së BE-së për mbetjet është vendosja e alternativave të trajtimit të 
mbetjeve në postet e hierarkisë së mbetjeve.

Mjetet e politikës që e përforcojnë këtë trajtim janë Direktiva e Kuadrit 
Ligjor të Mbetjeve (2008/98/KE), Direktiva e Mbetjeve të Rrezikshme 
(94/31/KE) dhe Normat e Transportimit të Mbetjeve (308/2009). Këto 
janë të plotësuara nga ligje të detajuara të vendosura sipas standarteve në 
lidhje me disa nga alternativat e trajtimit – Direktiva e Vend depozitimit të 
Mbetjeve (99/31/KE) dhe Direktiva e Djegies së Mbetjeve (2000/76/KE), 
si edhe legjislacioni që merret me nivelet specifike të mbetjeve (mbetjet e 
naftës, difenilet e poliklorinuar [PCBs] / trifenilet e poliklorinuara [PCTs] 
dhe bateritë).

Objektiva për riciklim dhe rigjenerim janë vendosur për disa nga rrjedhat 
kryesore të mbetjeve: ambalazhimi (Direktiva e Ambalazhimit 94/62/KE), 
mjetet transportit në fund të jetëgjatësisë (Direktiva ELV 2002/53/KE) dhe 
mbetjet elektrike si dhe pajisjet elektronike (Direktiva WEEE 2002/95/KE).

Sipas strategjisë tematike, “objektivi kryesor i politikës aktuale të BE për 
mbetjet është parandalimi i tyre dhe promovimi i ripërdorimit, riciklimit 
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dhe rigjenerimit deri në reduktimin e impaktit negativ mjedisor”.

Theksimi i politikës aktuale dhe asaj të ardhshme të BE do të bëhet në 
drejtimet e mëposhtme:

•		 Zbatimi	 i	 plotë	 i	 legjislacionit	 ekzistues	 –	 kjo	 përbën	 rëndësi	 të	
madhe për rajonin e Evropës Juglindore për shkak të praktikave 
relativisht të dobta zbatuse të ligjit të tij.

•		 Thjeshtimi	dhe	modernizimi	i	legjislacionit	ekzistues.

•		 Njohje	e	mëtejshme	e	të	menduarit	rreth	ciklit	të	jetës	dhe	minimizimit	
të impaktit mjedisor nëpërmjet këtij cikli jetësor.

•		 Promovim	i	mëtejshëm	për	parandalimin	e	mbetjeve.

•		 Njohuri	 dhe	 informacion	 më	 të	 madh	 –	 kjo	 është	 kryesisht	 me	
rëndësi për rajonin e Evropës Juglindore ku ndërgjegjësimi ndaj 
mjedisit në përgjithësi, dhe njohuritë për trajtimin e mbetjeve në 
veçanti, janë relativisht të pakta. 

•		 Zhvillimi	i	standardeve	të	përgjithshme	të	kompetencës	për	riciklim.

Zbatimi i detyrave

Zbatimi i detyrave dhe që priren të jenë të kushtueshme në kosto dhe 
kohë përfshijnë:

•	 Zhvillimin dhe miratimin e strategjive të menazhimit të mbetjeve 
dhe planeve zbatuese.

•	 Zhvillimin e marrëveshjeve institucionale të duhura dhe mjeteve 
për rregullim dhe zbatim.

•	 Planifikimin, projektimin dhe ndërtimin e infrastrukturës dhe 
pajisjeve të reja.

•	 Sigurimin e lejeve për infrastrukturën dhe pajisjet e reja.

Qëllimi përfundimtar i gjithë këtyre ndryshimeve është “zhvendosja 
e mbetjeve nga vend depozitimet”, dhe të pasurit “ më shumë komposto 
dhe rigjenerim të energjisë nga mbetjet” si dhe “ riciklim më të madh dhe 
cilësor”. Që prej nëntorit të vitit 2008, Direktiva e re e Kuadrit Ligjor të 
Mbetjeve përgjigjet për disa nga këto ambicie. Një nga synimet afat gjata 
të legjislacionit të ri të BE për mbetjet është ta shndërrojë Evropën në një 
shoqëri të riciklimit.
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Planet e menazhimit të mbetjeve si një kërkesë madhore e Direktivës të 
Kuadrit Ligjor të Mbetjeve

Është e rëndësishme të theksohet nevoja për zhvillimin e planeve të 
menaxhimit të mbetjeve në nivel kombëtar / rajonal dhe lokal. Shënimet 
udhëzuese janë vënë në 

dispozicion nga Komisioni Europian në faqen http://ec.europa.eu/
environment/waste/plans/index.htm. Kjo ka lidhje të drejtpërdrejtë përsa 
i përket investimeve, që kur për shumë projekte të financuara nga BE-ja, 
ekzistenca e një plani menaxhimi përbën një parakusht për sigurimin e 
financimit.

Planet e menaxhimit të mbetjeve janë të domosdoshme për arritjen e 
menaxhimit të qëndrueshëm të tyre. Qëllimi i tyre kryesor është të sigurojnë 
një plan të përgjithshëm të derdhjes së mbeturinave dhe alternativave të 
trajtimit. Megjithëse ky manual nuk përmban një kapitull të veçantë mbi 
planifikimin e trajtimit të mbetjeve, autorët janë të vetëdijshëm për rëndësinë 
e çështjes dhe ngulmojnë në faktin se të gjitha projektet për mbetjet duhet 
të jenë pjesë përbërëse e planit të menaxhimit të mbetjeve të skicuar në 
mënyrën e duhur. 

Rendi i planit është si vijon: strategji kombëtare – plan kombëtar i 
menaxhimit të mbetjeve – plane rajonale të menaxhimit të mbetjeve – plane 
bashkiake të menaxhimit të mbetjeve. 

  

Planifikimi i menaxhimit të mbetjeve

Planet e menaxhimit të mbetjeve synojnë të sigurojnë pikat që vijojnë:

•	 Një kuadër ligjor në pajtim me politikat për mbetjet dhe arritjen e objektivave.
•	 Një plan të karakteristikave të mbetjeve dhe kapacitet të mjaftueshëm për 

menaxhimin e mbetjeve.
•	 Kontroll të masave teknologjike.

•	 Një plan të kërkesave ekonomike dhe të investimit. Planet e menaxhimit të mbetjeve 
lejojnë caktimin e kërkesave financiare për funksionimin e projekteve të mbledhura, 
trajtimin e mbetjeve etj. Bazuar në këtë të fundit, mund të përcaktohen nevojat për 
investimet e ardhshme në planet e trajtimit të mbetjeve. 
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Një qëllim përtej sistemit aktual të mbetjeve është pikënisja.

Qëllimi përfshin pikat e mëposhtme:

1. Vendosjen e objektivave politike për:

•		 parandalimin	/	minimizimin	e	mbetjeve;

•		 riciklimin	/	rigjenerimin	e	energjisë;

•		 pajisje	të	sigurta	për	hedhjen	e	mbeturinave.

2. Një përshkrim të menaxhimit aktual të mbetjeve nisur nga këndvështrimi 
i kuadreve ligjore administrative dhe organizative, në të njëjtën kohë duke 
adresuar efikasitetin e operatorëve të shërbimit në një zonë gjeografike të 
dhënë. Përshkrimi duhet të përmbajë:

•		 Treguesit	mjedisorë,	shëndetësorë	dhe	të	sigurimit	të	përmbushjes	së	
sistemit aktual.

•		 Kapacitetin	 dhe	 sigurimin	 material	 (pajisjet	 e	 grumbulluara,	
kamionët, hyrja në mjetet e menaxhimit të mbetjeve) të sistemit të 
mbetjeve si një i tërë dhe si shprehje e afërsisë dhe vetëplotësimit. 

•		 Treguesit	për	efikasitetin	dhe	kuadrin	ligjor	organizativ	të	sistemit	të	
shprehur në numrin e punonjësve për ton mbetje të grumbulluara; 
konsumin e karburantit për ton mbetje të grumbulluara; moshë 
mesatare të mjeteve të transportit; raportin e ngjeshjes; efikasitetin e 
tarifës së mbledhur; shpejtësia e rigjenerimit të kostos etj.

3. Identifikimi dhe analiza e parametrave të pritur të rëndësisë së prodhimit 
të mbetjeve dhe identifikimin e alternativave të menaxhimit të tyre:

•		 Sasia	e	mbetjeve	dhe	përbërja	e	tyre	e	llogaritur	në	lidhje	me:

- rritjen e popullsisë;

- ndryshimet në situatën ekonomike (rritja / rënia);

- ndryshimet në kërkesat dhe llojin e mallrave të konsumit;

- ndryshimet në metodat e përpunimit;

- metoda të reja të trajtimit të mbetjeve;

- efektet e ndryshimeve të politikave.
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4. Përcaktimin e objektivave për:

•		 parandalimin	e	mbetjeve,	riciklimin,	rigjenerimin	dhe	depozitimin	e	
sigurtë të mbetjeve;

•		 hedhjet	e	mbetjeve,	për	shembull	hedhjet	me	përparësi	të	mbetjeve;

•		 burimet	e	mbetjeve,	për	shembull	industria	dhe	mbetjet	shtëpiake.

5. Sistemi i ardhshëm i menaxhimit të mbetjeve:

•		 Plani	i	veprimit:

- grumbullimi (buzë trotuarit, projekte të nxitura, vendet e 
riciklimit);

- pajisjet e menaxhimit të mbetjeve (riciklimi, djegia me energji të 
përtërirë, vend depozitimi);

- shpërndarja e përgjegjësive ndërmjet autoriteteve lokale dhe 
indusrisë (mbetjet bashkiake / mbetjet industriale, përgjegjësia 
e prodhuesve etj.);

- pasojat ekonomike dhe financimi;

- kostoja totale e sistemit të menaxhimit;

- përmbushja e detyrimeve, pagesave dhe taksave, përgjegjësisë së 
prodhuesve;

- masat për zbatimin e planit të menaxhimit të mbetjeve.

6. Zhvillimi afat gjatë

•		 investime	të	ardhshme	për	mjete	të	reja	të	menaxhimit	të	mbetjeve;

•		 kryerja	e	kërkimeve	dhe		studimeve	të	mëtejshme.
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Hyrja në BE si një drejtues kryesor për përmirësimin e 
menaxhimit të mbetjeve

Në të gjitha vendet e reja anëtare dhe disa prej 15 vendeve të BE-së, hyrja 
përbënte drejtuesin kryesor për paraqitjen e menaxhimit bashkëkohor të 
mbetjeve. Për shembull, Estonia dhe Hungaria kishin probleme me vendet e 
grumbullimit të mbeturinave të ndaluara dhe jo higjenike por të menaxhuara 
në një mënyrë të tillë që solli pakësimin domethënës të numrit të tyre brenda 
një periudhe të shkurtër kohore (në Estoni ato u pakësuan nga 148 vende 
në vitin 2000 në 37 të tilla në vitin 2004). Vend depozitimi i mbetjeve bio të 
patrajtuara u ndalua në Estoni në vitin 2004 dhe në Hungari në vitin 2003. 
Megjithatë, duhet të nxirret në pah se pajtimi me marrëveshjen e BE-së për 
mbetjet përfaqëson një sfidë madhore financiare për vendet e reja anëtare 
duke qenë se ato duhet të financojnë rizgjidhjen e të gjitha problemeve reale 
si edhe investimet në infrastrukturën e re për një periudhë mbi 10 vjet. 
Pritet që, ashtu sin ë vendet e reja anëtare, hyrja në BE do të ngarkojë nga 
ana financiare kandidatin dhe vendet kandidate të mundshme, duke qenë se 
ato njëherësh do t’u duhet të drejtojnë trashëgiminë e vjetër të menaxhimit 
të mbetjeve dhe të investojnë për sisteme bashkëkohore të menaxhimit të 
mbetjeve.
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Rast studimor

Përvoja e njësive:

Bashkia Shkodër, Bashkia Fushë-Arrëz, Komuna Velipojë, 
Komuna Gur i Zi.

1. Mbetjet e urbane si problematikë e njësive vendore

Çështja e mbetjeve dhe përgjithësisht e pastrimit të qyteteve kryesisht 
dhe fshatrave deri diku, është bërë tejet urgjente me zhvillimin e shpejtë 
të vendit. Gjendja përpara një “bollëku” në ushqime dhe një tendence të 
dëshiruar perëndimore, në përdorimin e ambalazheve të shumëllojshme dhe 
nga ana tjetër pa-mundësia financiare dhe njerëzore e njësive vendore për 
të ecur dorë më dorë në përgjigje të këtij shërbimi, e ka vënë çështjen e 
pastërtisë dhe higjienës në plan të parë të të gjitha prioriteteve të njësive 
vendore dhe të vetë komunitetit. Gjithashtu, lëvizjet e mëdha demografike, 
prishja e ekuilibrave të jetës në komunitet dhe ndjenjës së përgjegjësisë së 
banorëve për mjediset e përbashkëta, rënduan dhe më shumë gjendjen në 
pritje të një zgjidhjeje që “duhet” të vijë nga drejtuesit vendorë.

Për këtë qëllim (njësitë vendore të marra në shqyrtim), nisur nga 
problematika e shtuar, presioni i qytetarëve dhe nevoja për t’iu përgjigjur 
kërkesës për zhvillim sipas parametrave të duhur të jetës, i kanë dhënë një 
fokus primar shërbimit të mbledhjes dhe transportit të mbetjeve urbane 
(menaxhimit të mbetjeve të ngurta), në prioritetet e njësisë. Kjo është e 
shprehur qartë për Bashkinë Shkodër dhe Komunën e Velipojës, ndërkohë 
që në vitet e fundit nevoja u bë e ngutshme për Bashkinë Fushë-Arrëz dhe 
për Komunën e Gurit të Zi.

Me ritme shumë të shpejta në këtë drejtim ka ecur Bashkia Shkodër dhe 
Bashkia e Fushë-Arrëzit, ndërkohë që Komuna Velipojë prej vitesh përpiqet 
të fuqizojë sistemin dhe rrisë efiçencën. Përsa i përket Komunës Gur i Zi, 
problematika ka marrë peshën e duhur vetëm së fundmi, me kërkesën në 
rritje të njësisë për t’i dhënë zgjidhje problematikës së grumbullimit dhe 
transportimit të mbetjeve.
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2. Perceptimi komunitetit për nevojën e këtij shërbimi

E pranojnë të gjithë, e përcaktojnë si primar të gjithë, janë dakord të 
bashkëpunojnë të gjithë. Kjo është mëse e pranuar që komuniteti i këtyre 
njësive e mbështet nevojën për mjedise të pastra dhe jetë të shëndetshme. 
Megjithëse, shumë pak banorë e perceptojnë këtë si detyrim personal për 
t’i shërbyer një jetese më të mirë në komunitet. Përgjithësisht perceptohet si 
detyrim i të zgjedhurit. Banorët mbeten gjithmonë në pritje të një lëvizjeje 
në kah pozitiv të të zgjedhurit dhe nëse kjo bëhet me masa detyruese, 
“reagimi pozitiv” qytetar ndihet menjëherë. Kjo mund të konsiderohet më 
e ndjeshme në qytetin e Shkodrës, si qytet universitar dhe me një aktivitet 
më të madh të shoqërisë civile. Përgjithësisht qytetarët i kanë mbështetur 
nismat e përbashkëta dhe kanë reaguar pozitivisht ndaj tyre.

Janë vënë re raste të shumta të dëmtimit aksidental si rrjedhojë e padijes 
ose e mungesës së dëshirës për përkujdesje, këtu përmendim rastin e Fushë-
Arrëzit, ku banorët ngrohen kryesisht me dru dhe aksidentalisht gjatë 
pastrimit derdhin në kosha hirin e ndezur, i cili shkakton djegien e mbetjeve. 
Po ashtu në Shkodër, ku banorët hedhin në kosha mbetje inerte, të cilat 
shkaktojnë avari në mjetet e pastrimit e për rrjedhojë infiçensë në pastrim.

Ndjenja e pronësisë mbi mjediset e përbashkëta, dukshëm paraqitet 
problematike në komunën e Velipojës, e cila ka si aktivitet kryesor turizmin. 
Numri i shtuar i turistëve nga viti në vit (deri në 60.000 gjatë 2008) ka 
sjellë si pasojë rritje të mëtejshme të mbetjeve, të cilat hidhen në mënyrë të 
shkujdesur vend e pa vend. Megjithëse mungesa e koshave ka ndikimin e 
saj në këtë problematikë, përgjegjësia qytetare lë për të dëshiruar, në gjetjen 
e mënyrave alternative të kujdesit për higjienën.

3. Historiku i këtij shërbimi në njësitë e marra në shqyrtim

Në qytetin e Shkodrës, Fushë-Arrëzit dhe në komunën e Velipojës ka 
funksionuar prej vitesh shërbimi i pastrimit, ndërkohë që komuna Gur i Zi 
e ka vënë në prioritetet e saj vetëm gjatë vitit të kaluar.

Sistemi i grumbullimit për Bashkinë Shkodër dhe atë të Fushë-Arrëzit ka 
qenë i organizuar me kontraktim të subjektit privat, me anë të një kontrate, 
me kushtet përkatëse. Ndërkohë që Bashkia Shkodër zotëronte një sistem 
me kosha për mbeturinat dhe makinë teknologjike, Bashkia e Fuzhë-Arrëzit, 
e kishte të ndërtuar sistemin e saj me mënyrë pothuajse primitive, vetëm 
me pika të hapura prej betoni dhe një makinë e zakonshme e hapur, jo 
teknologjike. Komuna e Velipojës, gjithashtu nuk zotëronte teknologjitë e 
duhura për grumbullim dhe transportin e mbetjeve. Ndërsa përsa i përket 
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fushave të grumbullimit, këto ekzistonin vetëm si pika ilegale dhe jo sanitare 
dhe kjo jo vetëm në një pikë, por shpesh të shpërndara në pika të ndryshme.

Megjithëse sistemet ekzistonin për tre nga njësitë, shërbimi nuk shtrihej 
në asnjë rast në 100% të njësisë, madje kjo përqindje ishte shumë e ulët, 
siç është rasti i Velipojës ku sistemi shtrihej vetëm në qendër dhe zonën e 
plazhit.

4. Kapacitetet financiare të njësive për tu përgjigjur shërbimit

Të katër njësitë e studiuara mbledhin taksën e pastrimit për banorët që 
jetojnë dhe bizneset që ushtrojnë aktivitet në njësitë e tyre. Për qytetin e 
Shkodrës, taksa për qytetarët ka qenë 700 lekë për familje dhe niveli i 
grumbullimit të saj ka qenë 50-60%, ndërkohë që për bizneset ajo varion 
nga 5000 deri në 60000 lekë në vit dhe mblidhet në masën 100%. 

Për bashkinë Fushë-Arrëz ka qenë 300 lekë për qytetarët dhe mblidhej 
0% si dhe nga 5000 deri në 60000 lekë për bizneset, nga ku mblidhej 63% 
e kësaj takse. Ndërkohë që nga institucionet mblidhej 42 %.

Për komunën e Velipojës taksa për banorët ka qenë 500 lekë dhe mblidhej 
deri në 40%, ndërkohë që për banesat në zonën e plazhit kjo taksë është e 
diferencuar dhe ishte në masën nga 2000 deri në 4000 lekë/shtëpi/vit.

Për komunën e Gurit të Zi nuk zbatohet një sistem taksash i qartë dhe nuk 
ka evidenca për grumbullimin e saj nga banorët, ndërkohë që për bizneset 
taksa është mbledhur sipas dëshirës së vetë këtyre të fundit, në këmbim të 
një shërbimi pastrimi të limituar.

Është mëse e qartë që efiçenca financiare në regjimin e taksave ka qenë 
pothuajse inegzistente përballë nevojës për mbulimin e shërbimit të pastrimit. 
Bashkia Shkodër edhe pse me nivelin më të lartë të taksës, nuk mbulonte 
dot as 50 % të nevojës. Gjithashtu, Komuna e Velipojës, me aktivitet të 
konsiderueshëm turistik, mbetet në të njëjtat nivele. Ndërkohë që për njësitë 
e tjera kjo nuk përbënte pothuajse fare kontribut. Për këtë arsye pastrimi 
ose mbulohej nga granti që vjen nga qeverisja qendrore ose sistemi mbetej 
i limituar në mos ofrimin e shërbimit pothuajse fare në Gur të Zi, fare deri 
në keq në Velipojë, keq për qytetin e Fushë-Arrëzit dhe keq deri mirë për 
qytetin e Shkodrës.

5. Ndikimi negativ mjedisor nga mungesa apo keq menaxhimi

Në të gjitha njësitë e marra në shqyrtim, ndotja nga mbetjet është e nivelit 
shumë të rëndë. 
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Të gjitha gjenden pranë rezervave ujore, ku më me rëndësi është Liqeni 
i Shkodës, Zonë e Mbrojtur që prej vitit 2005 dhe destinacion turistik 
jo vetëm kombëtar. Po në të njëjtin nivel paraqitet gjendja për Komunën 
e Velipojës, e cila që prej vitit 2005 ndodhet në një zonë të mbrojtur, ku 
disa pjesë të saj kanë mbrojtje strikte (Rezervati i Velipojës dhe Lumi 
Buna, Laguna e Vilunit). Qyteti i Fushë-Arrëzit dhe Komuna e Gurit të Zi, 
shtrihen përgjatë rrjedhave ujore. Në të gjitha njësitë, depërtimi i mbetjeve 
të dëmshme helmuese në ujërat nëntokësore, ka ndikuar në ndotjen e 
tyre, sidomos në ujërat e Liqenit të Shkodrës dhe në ujërat nëntokësore 
të Velipojës, ku matjet tregojnë rritje të elementëve kimikë ushqimor në 
to. Për vetë rëndësinë turistike të zonës së Shkodrës dhe Velipojës, mbetjet 
kanë patur një ndikim shumë negativ për turistët, kjo e shprehur si një 
problematikë përtej rajonit. 

6. Sistemet aktuale të kryerjes së shërbimit dhe roli i donatorëve në 
përmirësimin e këtij shërbimi

Si rrjedhojë e përmirësimit të menaxhimit të njësive vendore, futjes së një 
mentaliteti të ri, të nevojës për gjetjen e zgjidhjeve më të qëndrueshme për tu 
përgjigjur problematikës së pa zgjidhur, Bashkia Shkodër dhe Bashkia e Fushë-
Arrëzit, rikonceptuan shërbimin e mbetjeve. Të dyja njësitë vunë në plan të 
parë nevojën për një studim bashkëkohor dhe cilësor për mirëmenaxhimin 
e sistemit dhe analizuan nevojën për mbështetje financiare. Është e qartë 
se të dyja njësitë kanë besuar në mekanizmin që nëse ofron shërbimin e 
plotë dhe efiçent, reagimi qytetar do të ishte i dukshëm. Gjithashtu, për të 
rritur efiçencën e sistemit, Bashkia Fushë-Arrëz gjeti si mënyrën më të drejtë 
menaxhimin nga vetë njësia me ndërmarrjen e saj. 

Në ndihmë të kësaj filozofie erdhi Programi i Decentralizimit dhe 
Zhvillimit Lokal (DLDP), i cili ka mundësuar për të dyja njësitë një plan 
menaxhimi të mbetjeve si dhe mbështetje financiare për investim konkret 
për Bashkinë Fushë-Arrëz. 

Ndërkohë, Komuna Velipojë ka bërë përpjekje të vazhdueshme për rritjen 
e efiçencës dhe tashmë zbaton një skemë pastrimi për 50% të territorit, e 
mundësuar nga vetë njësia me një staf të limituar, por funksional në pjesën e 
brendshme të fshatrave të mbuluar. Ndërkohë zona problematike e plazhit 
ka mangësi të dukshme në pajisje grumbullimi.

Më problematike mbetet gjendja në Komunën e Gurit të Zi, ku akoma nuk 
ka ndërhyrje direkte për përmirësimin e gjendjes. Me ndihmën e programit 
DLDP pritet të hartohet plani i menaxhimit, i cili do të mund të qartësojë 
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nevojën për ndërhyrje dhe krejt menaxhimin 
e skemës, nga ana financiare dhe njerëzore, 
ku ka mangësi të dukshme. Nevoja për 
ndërhyrje rehabilituese të gjendjes, rritjes 
së kapaciteteve të stafit, efiçencës financiare 
dhe mbështetjes me pajisje të grumbullimit të 
mbetjeve, mbeten të hapura dhe të ngutshme 
për këtë komunë.

Për të gjitha njësitë problematike mbetet 
çështja e venddepozitimeve të mbetjeve. 

Situatë pozitive duket se paraqitet në 
Fushë-Arrëz dhe në Velipojë, por dhe për 
këto njësi vlen të theksohet se fushat nuk 
janë të përshtatshme nga ana shëndetësore 
dhe mjedisore. Megjithatë ato janë një hap 
drejt përmirësimit të gjendjes.

Për Bashkinë Fushë-Arrëz është dhënë 
një leje mjedisore për fushën ekzistuese dhe 
respektohet hedhja e mbetjeve në këtë fushë. 
Megjithatë vendndodhja e kësaj fushe është 
shumë problematike (në anën e një kodre me 
pisha), për shkak të dëmtimit që shkakton 
kryesisht në peizazh dhe problematikës me 
zgjidhjen e problemit kur ajo të ezaurojë 
kapacitetet e saj. Në komunën Velipojë është 
ndërtuar me ndihmën e COSPE një fushë 
grumbullimi mbetjesh, por që vendosja e saj 
pranë Lumit Buna dhe Rezervatit të Mbrojtur, 
përbën një rrezik të konsiderueshëm për 
shkak se ujërat e saj rrjedhin nëpër kanale 
duke u derdhur në to. Të dy fushat nuk 
mund të konsiderohen sanitare, pasi ato 
nuk zbatojnë sisteme moderne të kapjes së 
tretësirave apo gazit që prodhohet në to.

Bashkia Shkodër, ndodhet në një pozicion 
shumë të favorshëm, përsa i përket të ardhmes së depozitimit të mbetjeve. 
Fusha sanitare rajonale që po ndërtohet në Komunën Bushat do të përfshijë 
dhe Bashkinë e Shkodrës, duke zgjidhur në mënyrën më efiçente, teknike 
dhe mjedisore problemin e mbetjeve. Problematike mbetet çështja e fushës 

Rasti pozitiv i bashkisë Shkodër
Që prej Gushtit 2008, Bashkia Shkodër, sipas planit të 

menaxhimit të hartuar me ndihmën e IC/DLDP, zbaton 
një sistem të ri shumë më efiçent pastrimi, i shtrirë 
në mënyrën dhe ngarkesën e duhur në 90% të qytetit. 
Zbatimi i tij kryhet nga dy firma pastrimi, të cilat në 
ndryshim nga kontratat më të hershme kanë të përfshirë 
një sërë elementësh të performancës (monitorim dhe 
ndëshkim) që duket se zbatohen me rigorozitet. Për ta bërë 
procesin të qëndrueshëm, bashkia zbaton me ndihmën 
e IC një strategji për ndërgjegjësimin e qytetarëve, e 
cila konsiderohet novatore dhe efiçente në edukimin e 
qytetarëve. Për herë të parë qyteti zbaton dhe pastrimin, 
larjen e rrugëve në pjesët kryesore të qytetit si dhe ka 
marrë masa për ndarjen e inerteve nga mbetjet shtëpiake. 
Përfshirja e kryetarëve të 5 rajoneve në bashkërendimin 
e punës me njësitë e bashkisë, firmat e pastrimit dhe 
qytetarët, ka dhënë rezulatet e para pozitive. 

Kjo perceptohet nga monitorimet e deritanishme, 
nivelin e pastërtisë së qytetit dhe në rritje të shkallës së 
pronësisë mbi sistemin nga banorët dhe vetë bashkia.

Bashkë me sistemin e ri është rritur taksa e pastrimit 
në vlerën 1500 lekë dhe bëhen përpjekje për futjen 
e mekanizmave shtrëngues për mbledhjen e saj nga 
qytetarët, ndërkohë që kjo është 100 % efiçente për 
mbledhjen nga bizneset dhe institucionet.

Ajo që vlen të përmendet është se Bashkia në buxhetin 
për vitin 2009 ka parashikuar një fond, i cili do të shërbejë 
për nxitjen e riciklimit dhe ripërdorimit, kjo e fokusuar në 
grumbullimin e letrës. Kjo nismë është indikator shumë i 
mirë për një planifikim efiçent, i cili vetëanalizohet dhe 
nxjerr nevoja dhe nisma efiçente nga ana ekonomike dhe 
mjedisore. Kjo nismë e Bashkisë përbën një shembull 
shumë pozitiv për tu përshtatur në ato njësi, të cilat kanë 
një numër të përafërt taksapaguesish.
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ekzistuese pranë Lumit Kir, ku problemet e ndotjes janë nga të gjitha 
drejtimet.

6.1.  Reagimi qytetar

Ka qenë mëse i dukshëm në drejtim pozitiv 
për Bashkinë Shkodër, ku bashkia raporton ulje 
të ndjeshme të rasteve të hedhjes së mbetjeve 
jashtë kazanëve, hedhjes së inerteve në to, djegies 
me dashje të kazanëve apo hedhjes së mbetjeve 
jashtë vendeve të përcaktuara.

Shumë pozitiv mund të konsiderohet rritja 
e reagimit qytetar në Fushë-Arrëz, ku rritja e 

pagesës së taksës ka shkuar nga 0 në 60% si dhe rritjes së përgjegjshmërisë 
në hedhjen e mbetjeve në kazanë. Problematike mbetet akoma në Bashkinë 
Fushë-Arrëz, rastet e prishjes së kazanëve të vegjël si reagim personal 
pakënaqësie ndaj institucionit të bashkisë.

Përsa i përket komunës Velipojë, duket se reagimi është më shumë i 
lidhur me disa specifika të vetë sistemit (afërsia e shtëpive me njëra tjetrën) 

Rasti pozitiv i bashkisë Fushë-arrëz
Shumë më pozitive mund të konsiderohen ndryshimet në Bashkinë e Fushë-Arrëzit, ku efiçenca është e 

dukshme në disa drejtime. Si rrjedhojë e filozofisë së re, që nga viti 2007, shërbimi ka kaluar në menaxhimin e 
vetë bashkisë. Në ndihmë të kësaj filozofie dhe nga rritja e shkallës së përgjegjësisë, IC/DLDP, pasi ka vlerësuar 
nevojën e ngutshme, ka dhënë një ndihmë shumë dimensionale, e cila ka funksionuar si mekanizëm efiçent 
dhe rezultativ. Sistemi i ri është zbatuar sipas një plani të menaxhimit të mbetjeve, mbështetjes së tij me 
sistem të plotë grumbullimi (kazanë dhe makinë teknologjike) dhe ndërhyrjet rehabilituese në fushat ilegale 
dhe të ndotura, në masa përmirësuese e gjelbëruese. Me futjen e këtij shërbimi është rritur dukshëm shkalla 
e mbledhjes së taksave, që për banorët nga 0% ka shkuar në 60% dhe pse taksa ka një rritje prej 50 lekësh, 
për bizneset taksa mblidhet deri në 80% nga 63% që ishte ndërkohë që institucionet paguajnë 100% të taksës 
nga 42% që paguan para vitit 2007.

Po me ndihmën financiare të IC/DLDP është bërë e mundur rehabilitimi dhe gjelbërimi i zonave të ndotura 
dhe janë bërë sistemime, të cilat kanë rritur ndërgjegjen qytetare dhe besimin tek njësia vendore. 

Si rezultat i kësaj ndihme tashmë shërbimi është shtrirë dhe në fshatin e Fushë-Arrëzit dhe është menduar 
zgjidhja dhe për 2 fshatrat e tjerë të papërfshirë në sistem.

Si rrjedhojë e vendosjes së këtij sistemi efiçent, vlen të përmendet si rast pozitiv fakti i ndërmarrjes së 
nismave gjyqësore të bashkisë me institucionet që nuk paguanin taksat. Këtu përmendet rasti i përballjes me 
shërbimin e Postës, ku bashkia ka arritur të fitojë çështjen dhe të përfitojë pagesat e prapambetura.

Rast negativ në velipojë
Në territorin e komunës gjenden fusha ilegale të 

mbetjeve, për të cilat komuna ka marrë masa disa 
herë në pastrimin e tyre. Megjithëse është vënë re që 
pasi ato janë pastruar janë gjetur të ndotura përsëri 
me mbetje. Kjo konsiderohet si reagim apo mungese 
alternative për banorët, pasi në këto zonë mungon 
sistemi i grumbullimit me kazanë apo forma të tjera.



Metodat e përMirësiMit të shërbiMeve dhe planifikiMi strategjik86

ndërkohë që rritja e shkallës së ndërgjegjësimit mund të konsiderohet jo 
shumë e ndjeshme. 

Për komunën e Gurit të Zi, mbetet për tu parë në të ardhmen, në rast të 
vendosjes së një sistemi për të paktën fshatrat me popullsi të madhe siç është 
Guri i Zi apo Jubani me rreth 5000 banorë dhe prodhim mbetjesh prej 900 
ton/vit.

6.2 Mekanizmat e grumbullimit të taksës

Grumbullimi i taksës nga të gjithë përfituesit, kryhet në mënyrë të 
detyruar, duke e konsideruar akoma të pamundur që kjo të bëhet me 
ndërgjegje të plotë. Kështu për bizneset kjo është e lidhur drejpërdrejtë me 
liçensën e aktivitetit, ndaj dhe grumbullimi i saj është 100%, po ashtu dhe 
për institucionet niveli është i lartë për shkak se detyrimi vjen nga detyrimet 
ligjore të funksionimit. Problematike mbetet çështja e grumbullimit të taksës 
nga qytetarët, ku momentalisht zbatohet një mekanizëm i konsideruar jo 
konform ligjeve. 

Taksa mblidhet si detyrim ndaj kërkesës për t’u pajisur me çertifikatë. 
Duke qenë se shumë shërbime për qytetarët lidhen me marrjen e çertifikatës, 
niveli i grumbullimit të taksës vërehet të jetë në shifrat 50-60%. Kjo sepse 
pjesa tjetër e popullatës nuk ka patur nevojën e pajisjes me çertifikatë. Me 
ndryshimet e reja të pajisjes së qytetarëve me Letërnjoftime, nevoja për 
çertifikatë nuk do të jetë në të njëjtën shkallë dhe pritet një shmangie nga 
taksa, që për pasojë do ketë ndikim thelbësor në efiçencën e shërbimit. 
Nevoja për gjetjen e mekanizmave të tjera të qëndrueshëm deri në rritjen e 
vetëdijes së plotë qytetare bëhet shumë e ngutshme.

7. Kapacitetet njerëzore për t’iu përgjigjur nevojës së re

Megjithëse njësitë e marra në shqyrtim janë shumë të ndryshme nga 
njëra tjetra, si nga pozicioni gjeografik, popullsia, lëvizjet demografike dhe 
burimet natyrore e njerëzore, në një analizë të përgjithshme, jo krahasimore, 
mund të thuhet se për shkak të elementëve natyrorë, infrastrukturorë dhe 
njerëzorë, Bashkia Shkodër ka zhvilluar kapacitete të mjaftueshme për t’iu 
përgjigjur kësaj nevoje. Kualifikimi i stafit është në nivel më të lartë se sa në 
njësitë e tjera. 

Pozitive mund të konsiderohet efiçenca e Bashkisë Fushë-Arrëz, në 
lëvizjet në kah të duhur për ndërtimin e sistemit të ri dhe zbatimit të tij. 
Problematike mbeten kapacitetet në Velipojë, ku nevoja për kualifikime 



Metodat e përMirësiMit të shërbiMeve dhe planifikiMi strategjik 87

teknike në përfitimin e njohurive në menaxhimin e fondeve dhe ciklit të 
sistemit të mbetjeve është një nevojë e ditës. Më problematike paraqitet 
komuna Gur i Zi, ku kapacitetet njerëzore në përgjigje të sistemit mungojnë 
thuajse plotësisht. 

8. Kapacitetet financiare për tiu përgjigjur nevojës së re

Kapacitetet financiare aktuale për pothuajse të gjitha njësitë janë të dobëta 
në përballimin e gjendjes. E llogaritur taksa për përballimin e shërbimit, 
për Bashkinë Shkodër duhet të jetë 2600 për banorë ndërkohë që është 
1500 lekë, për bashkinë Fushë-Arrëz është rreth 2000 lekë. Është e qartë që 
shërbimi do duhet të mbulohet nga ndihmat që vijnë nga pushteti qendror 
si një burim deri më tani i sigurtë. 

Mbatja e një ritmi performance pozitive dhe një transparence për qytetarët, 
i ndihmon njësitë në aplikimin e tarifave më të larta, të cilat do të rrisin 
dora dorës efiçencën e pastrimit. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme që 
puna të fokusohet në shtrirjen e mbledhjes së taksës nga të gjithë familjet, 
më parë se të fillojë një rritje e tarifës. Kjo krijon imazh shumë pozitiv tek 
taksapaguesit dhe i bën më të përgjegjshëm në plotësimin e detyrimit.

Për ta bërë këtë shërbim të qëndrueshëm dhe gjeneruar të ardhura, me 
procesin e decentralizimit, njësitë vendore do të mund të aplikojnë për 
ndihma dhe kredi në institucionet financiare. Rritja e performancës së njësive 
vendore i ndihmon ata në thithjen e ndihmave nga organizmat përkatëse. 
Vlen për t’u llogaritur dhe ndihma që i vjen njësive nga organizatat donatore 
dhe programet e zhvillimit, të cilat mundësojnë për këto njësi në përballimin 
e problemeve të investimeve kapitale. 

8.1 Mundësitë për inovacion

Një mundësi për të gjeneruar të ardhura dhe minimizuar mbetjet është 
ripërdorimi dhe riciklimi i mbetjeve. Për tre nga njësitë (Shkodër, Fushë-
Arrëz dhe Velipojë) ekziston mundësia për grumbullimin e plastikës dhe 
veçanërisht për Bashkinë Shkodër është e mundur grumbullimi i letrës. Me 
mundësitë e reja që priten të vihen në efiçencë në fushën e grumbullimit në 
Bushat, Bashkia Shkodër është e inkurajuar që të zbatojë skema pionere për 
ndarjen e mbetjeve, sidomos në institucione dhe në vendet me frekuentim 
të lartë. 

Minimizimi i mbetjeve mund të konsiderohet si një mekanizëm “fito-fito”, 
duke qenë se për bashkinë dhe qytetarët ka më pak mbetje në kazanë dhe 
për firmat e pastrimit do ketë më pak rrugë për transport dhe efiçencë në 
shpenzime.




