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Kapitulli i I
Botimi i një manuali për Standardin e Shërbimit
të Pastrimit, për bashkitë shqiptare
Është hera e parë që po bëhet një përpjekje për botimin e një “Manuali” për kryerjen e shërbimeve publike në përgjithësi në bashkitë e vendit dhe në veçanti në standardin për kryerjen e shërbimit të pastrimit. Qëllimi i botimit të këtij manuali është
që ti vijë në ndihmë qeverisjes vendore për të rritur me tej eficiencën e shërbimit të
pastrimit, si dhe të shërbimeve të tjera publike, duke vendosur disa “standarde” në
kryerjen e tyre, për të realizuar një cilësi të mirë të shërbimeve dhe kosto të pranueshme nga qytetarët.
Botimi i këtij manuali u bë i mundur duke marrë eksperiencë nga hartimi dhe zbatimi në praktikë i “Standardit për kryerjen e shërbimit të pastrimit” në bashkinë
Kuçovë, i cili u hartua për herë të parë në dhjetor të vitit 2004. Më pas ky standard u
përmirësua në vitin 2009.
Manuali për Standardin për Kryerjen e Shërbimit të Pastrimit është një përpjekje
e rëndësishme, i cili sjell në vëmendje të autoriteteve vendore rëndësinë e realizmit
të shërbimit në fjalë por edhe përmbledhjen e një prej eksperiencave më të mira, atë
të bashkisë Kuçovë, që është arritur ndonjëherë në ekzekutimin e këtij shërbimi në
nivelin vendor.
Si një përpjekje e parë e këtij lloji, Manuali përmban informacion të vlefshëm dhe
një reference të rëndësishme për të përmirësuar cilësinë dhe shtrirjen e shërbimit të
pastrimit, grumbullimit dhe largimit të mbeturinave.

standardet për kryerjen e shërbimeve publike
Detyra kryesore e organeve të qeverisjes vendore është kryerja e shërbimeve publike për qytetarët, që është edhe detyra funksionale e tyre. Përveç rëndësisë së
madhe që ka ky rol, shumë shpesh shkakton edhe probleme për drejtuesit e bashkive
si dhe zyrtarët e tjerë të organeve të pushtetit vendor.
Ekzistojnë shumë arsye që mund të shpjegojnë se pse kryerja e shërbimeve publike është një aktivitet që sjell mjaft probleme. Një nga arsyet kryesore, ndoshta, është
moskuptimi i rëndësisë që ka për qytetarët një shërbim i caktuar dhe si rezultat kryerja
e këtij shërbimi në një mënyrë që qytetarët do e konsideronin si jo cilësore. Rëndësia
që i japin qytetarët kryerjes së një shërbimi të caktuar varet nga rrethanat dhe kushtet
e tyre aktuale.
Asnjë shërbim publik nuk mund të kryhet ashtu sic duhet, nëse për këtë nuk alokohen fondet e mjaftueshme. Sidoqoftë kufizimet financiare nuk duhet të sjellin uljen
e nivelit të kryerjes së shërbimeve, por duhet të nxisin aplikimin e metodave me të
forta të kontrollit për mënyrën se si këto shërbime kryhen, në mënyrë që të sigurohet
eficienca maksimale.
Një pjesë e mirë e bashkive në vendin tonë kanë arritur që ta ofrojnë një nivel
cilësor, në të gjitha shërbimet publike e në veçanti shërbimin e pastrimit.
Duke patur një eksperiencë të mirë në këtë drejtim dhe duke parë mundësitë se
si të përmirësohet në vazhdimësi lind nevoja që të futet për herë të parë në praktikën
e punës së tyre për kryerjen e shërbimeve publike “Standardi i Shërbimit të Pastrimit”. Kjo është një eksperience e re, që mund të realizohet në të gjitha Njësitë e
Qeverisjes Vendore.
Ekziston sot një debat i “ashpër” me shoqatat ambientaliste në vend, sepse ato në
mënyrë kategorike janë kundër ngritjes në Shqiperi të impianteve që përdorin mbeturinat urbane si lëndë të parë për podhimin e energjisë elektrike, me proces djegien
e tyre. Sipas tyre ky proces ndot ambjentin, prandaj nuk duhet të ngrihen impiante të
tilla. Por eksperienca evropiane na tregon se mund të ngrihen impiante të tilla në rang
rrethi apo qarku, por që teknologjia e tyre të jetë e sigurtë nga pikëpamja ambietaliste
dhe të shkaktojë sa më pak ndotje në mjedis. Por deri tani edhe pse është diskutuar
shumë për këtë problem, edhe pse në disa raste janë bërë marrëveshje në rang qarku
apo qarqesh me projekte apo donatorë të huaj, ende nuk është realizuar asnjë impiant
i tillë.
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Funksionet e “Standardit” të Shërbimit të Pastrimit




Jep një informacion të plotë të shërbimit të pastrimit.
Ështe një instrument i fortë vlerësues për shërbimin e pastrimit.
Është një instrument i fuqishëm për drejtimin e punëve, për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimit dhe kontrollin demokratik
te tij nga qytetarët.

“Standardi për kryerjen e shërbimit të pastrimit” është një instrument për
drejtimin e punëve për të ardhmen e këtij shërbimi, veçanërisht të përmirësimit të cilësisë së kryerjes së shërbimit në bazë të treguesve të përformancës dhe të orjentuar
sipas opinionit dhe dëshirave të qytetarëve.
Me ndihmën e një “standardi” për kryerjen e shërbimit njësitë e qeverisjes
vendore mund të përshkruajnë aktivitetin e shërbimit të pastrimit dhe në të njëjtën
kohë u tregojnë qytetarëve, në mënyrë shumë transparente se si po e përmbushin
këtë detyrë të rëndësishme, me çfarë kostoje dhe kush është përgjegjës. Njësitë e
qeverisjes vendore duhet të garantojmë se të gjithë qytetarët do të përfitojnë të njëjtin
shërbim. Është i njëjti “standard”, të cilit i nënshtrohet i gjithë komuniteti, njësitë e
qeverisjes vendore dhe qytetarët e saj.
Pra “Standardi për Shërbimin e Pastrimit” është një instrument për kontroll
demokratik, pasi jep informacion të plotë lidhur me koston e këtij shërbimi dhe rezultatet që do të arrihen nga ky shërbim në dobi të qytetarëve. Gjithashtu njësitë e qeverisjes vendore mund e duhet të bëjnë edhe vlerësime, jo vetëm për kryerjen e këtij
shërbimi në qytetin e tyre, por edhe për koston e plotë të këtij shërbimi sipas qendrave
të kostos, sa duhet të jenë tarifat e pastrimit për familjet, bizneset dhe institucionet
në mënyrë që të arrihet të mbulohet, vit pas viti, kostoja e plotë të këtij shërbimi etj.
Për të përmbushur funksionin e tretë të këtij “standardi”, si një instrument për
drejtimin e punëve për përmiresimin e vazhdueshëm të tij, disa njësi të qeverisjes
vendore të vendit tonë kanë hartuar “Planin e Veprimit” per menaxhimin e tregueseve të performancës për përmirësimin e cilësisë së shërbimit të pastrimit, çdo vit
monitorojnë këta tregues dhe përcaktojnë objektiva të reja. Ky plan veprimi duhet të
hartohet bazuar në opinionin dhe dëshirat e qytetarëve të shprehura në sondazhe të
pavarura nga njësitë e qeverisjes vendore, apo takime të drejtpërdrejta me qytetarët
të realizuar nga kryetarët e këtyre njësive dhe stafet e tyre për çdo vit.
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1.1 Çfarë është një “standard”?
Përkufizimi i “Standardit për kryerjen e shërbimit të Pastrimit” - “Standardi” është një dokument i rëndësishëm një “karakteristikë”, për të cilën është
rënë dakort me qytetarët që të shërbejë si masë e cilësisë dhe e efektivitetit
të shërbimit të pastrimit, mbi bazën e disa parimeve dhe tregueseve kryesore.
“Standardi “ është një “objektiv” që përmban një sërë rezultate, dhe të indikatorëve
specifikë të tij të cilët e bejnë të matshëm arritjen e tij.
“Standardi” është bazë për të siguruar realizimin në mënyrë të vazhdueshme
të kryerjes së shërbimit të pastrimit, në mënyrë që të gjithë qytetarët të përfitojnë të
njëjtin shërbim, hap pas hapi.
Këto përkufizime theksojnë lidhjet e përgjithshme që shërbejnë si bazë për të krijuar këtë “standard” në ofrimin e një shërbimi kryesor siç është ai i pastrimit. Për
këtë, në radhë të parë duhet të hartohet nga stafi i bashkisë dhe me pas të miratohet
në Këshillin e Bashkisë “Standardi i Shërbimit të Pastrimit”, duke qënë se shumë
bashki në vendin tonë kanë arritur një nivel të kënaqshëm, jo vetëm të kryerjes së
shërbimit të pastrimit, por edhe modernizimit të tij. Në këtë kuptim bashkitë mund
dhe duhet të miratojnë një “Standard të Shërbimit të Pastrimit”, duke krijuar
kushtet e nevojshme, që ai realisht të shërbejë si masë e cilësisë dhe efektivitetit të
këtij shërbimi, në mënyrë që të gjithë qytetarët të përfitojnë sa më shumë prej tij.
Cilësia e shërbimit të pastrimit do të jetë në varësi të asaj që qytetarët presin të përfitojnë nga shërbimi i pastrimit. ”Standardi i kryerjes së Shërbimit të Pastrimit”
nuk përshkruan vetëm cilësinë me të cilën duhet të kryhet shërbimi i pastrimit, por
edhe standardizon procedurat me të cilën kryhet ky shërbim.
Përpara se të miratohet ky “standard” ,Bashkitë nëpërmjet gazetave lokale,
duhet t’u drejtohen të gjithë qytëtareve për të dhënë mendimet e tyre në lidhje me
disa çështje të rëndësishme, përgjigjet e të cilave mund të përfshihen në standardin
e shërbimit të pastrimit. Më pas mund të diskutohet gjatë për këto probleme me
Komisionin Qytëtar, me Komisionin e Këshilltarëve pranë Kryetarit të Bashkisë për
problemet e Mjedisit, me Shoqatat për Ruajtjen e Mjedisit dhe me Shoqata të tjera, të
cilat janë aktive dhe ndjejnë përgjegjësi rreth çështjeve që na intëresojnë të gjithëve
për t’u përfshirë në këtë “standard”.
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Si përfundim theksojmë që, “Standardi për kryerjen e Sherbimit të Pastrimit” nuk është vetëm një dokument i rëndesishëm, ai është në të njëjtën kohë edhe një
pjesë përbërëse e Kontratës me firmën sipërmarrëse, ose ndërmarrjen bashkiake,
që realizon këtë shërbim në qytetin e tyre, edhe një “Rregullore” për vetë administratat e bashkive.
Meqënëse ky “standard” hartohet në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha palët
e përfshira në kryerjen e këtij shërbimi, të gjithë partnerët e bashkive, të përmendur
me sipër, janë e do të jenë të angazhuar ta zbatojnë atë. Pra “Standardi për kryerjen e Shërbimit të Pastrimit” është, si të thuash, një lloj marrëveshje ndërmjet
qytetarëve dhe administratës së Bashkisë, për mbarëvajtjen dhe rritjen në mënyrë të
vazhdueshme të cilësisë së këtij sherbimi në dobi të të gjithë qytetarëve.

1.2 Disa nga parimet dhe treguesit kryesore të
standardit të shërbimit të pastrimit
Disa nga parimet e treguesit kryesore të “Standardit për kryerjen e
Shërbimit të Pastrimit” janë :
1. Të gjithë përfituesit detyrimisht duhet të paguajnë për shërbimin që
i ofrohet (kush ndot paguan)
2. Bashkia duhet të garantojë një shërbim cilësor të pastrimit për të gjithë
konsumatorët (cilësi shërbimi e njëjtë për të gjithë )
3. Të gjithë përfituesit duhet të paguajnë pjesën që u takon të kostos së
shërbimit (alokim i drejtë i kostos)
4. Kostoja e plotë e shërbimit duhet të mbulohet prej të ardhurave nga
tarifat e familjeve, bizneseve dhe institucioneve (kosto = tarifat)
5. Qytetarët duhet të informohen rregullisht për kryerjen e shërbimit
të pastrimit ( për kostot, për tarifat, për të ardhurat prej tarifave, për
rezultatet dhe indikatorë t e performancës etj. (transparenca)
Këto parime të rëndësishme duhet të zbatohen me korrektësi, pasi jo vetëm që nuk
do të mund të hartojmë dhe zbatojmë një “standard”, por nuk do të kemi edhe një
shërbim publik normal për qytetarët.

11

standardet për kryerjen e shërbimeve publike
Për koston e shërbimit të pastrimit, ashtu si edhe për çdo shërbim tjetër publik,
duhet të paguajnë të gjithë ata që përfitojnë nga shërbimi, jo vetëm qytetarët por
edhe bizneset e institucionet që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e njësisë
së qeverisjes vendore, si dhe kategori të tjera përfituese, siç mund të jenë ndërmarrjet
shtetërore etj.
Në praktikën e deritanishme është vënë re se jo në çdo bashki zbatohet parimi i
rëndësishëm, që të gjithë përfituesit të paguajnë pjesën që u takon të kostos së shërbimit, pra të aplikohet një alokim i drejtë i kostos.

1.3 Shpërndarja e kostos së standardit të
shërbimit të pastrimit
Për bashkitë e mëdha të vendit me numër mbi 5000 familje, kostoja e shërbimit
të pastrimit sygjerohet të ndahet si më poshtë:
• Për familjet
- (50-55) % e kostos së plotë
• Për bizneset
- (35-40)% e kostos së plotë
• Për institucionet - (5-10)% e kostos së plotë
Në disa bashki shpesh ndodh që bizneset të paguajnë më shumë se 40% e
kostos, madje në shifra (60-75)% e kostos së shërbimit të pastrimit, duke renduar
padrejtësisht ngarkesën financiare të tyre. Po kështu mund të ndodhë edhe me institucionet duke u alokuar më shumë se 10% të kostos së shërbimit të pastrimit. Pra
është e rëndësishme të theksojmë se çdo kategori përfituesish të shërbimit të pastrimit, duhet të paguajnë pjesën që i takon. Bashkia duhet që të ndjekë një politikë të
drejtë dhe të ndershme në alokimin e kostos së çdo shërbimi publik.
Nga ana tjetër, bashkia duhet të hartojë e të zbatojë një strategji të qartë të parimit
që kostoja e plotë e shërbimit të pastrimit, si dhe të shërbimeve të tjera, të mbulohet
nga të ardhurat prej tarifes së pastrimit për familjet, bizneset dhe institucionet. Kjo
strategji mund të jetë me afat të gjatë psh. për 5-10 vjet, duke bërë të mundur që
kostoja të barazohet me tarifat.
Treguesit (Indikatorët) kryesorë janë:
1. Indikatorë që kanë të bëjnë me zonën e shërbimit dhe cilësinë e kryerjes së tij (rritja e zonës së shërbimit dhe rritja e cilësisë së shërbimit)
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2. Indikatorë që kanë të bëjnë me kënaqshmërinë e qytetarëve ndaj
shërbimit (rritja e kënaqshmërisë së qytetarëve, vlerësimi mirë dhe
shumë mirë)
3. Indikatorë që kanë të bëjnë me përgjegjshërinë e qytetarëve (rritja
e përgjegjshmërisë për një sjellje qytetare, minimizim i ndotjes dhe
gatishmëria për të paguar një tarifë të rritur të pastrimit etj.)
4. Indikatorë që kanë të bëjnë me mbulimin e kostos së plotë të shërbimit (rritja e të ardhurave prej tarifës së pastrimit për familje, biznese
dhe institucione)
5. Indikatorë që kanë të bëjnë me eficiencën e shërbimit të pastrimit për
të përdorur sa më mirë fondin e dhënë për këtë shërbim (çmimi për
njësi për 1 ton mbeturina; 1 kazan; 1m2 fshirje; 1m2 larje etj.)
Treguesit (indikatorët) kryesore janë si pika reference, me anë të të cilave mund të
matën rezultatet e aktiviteteve të shërbimit të pastrimit, apo shërbimeve të tjera publike, sipas analizave të kostos.
Ndërsa tregues të tjerë specifike mund të jenë psh. kosto ditore (mujore) e grumbullimit të materialeve inerte e trajtim të mbetjeve të tjera voluminoze, kosto në lekë
e shërbimit të një qytetari në ditë/muaj/vit, kosto e pastrimit në lekë për një qytetar
të kënaqur me nivelin e shërbimit të pastrimit , apo shërbimeve të tjera publike etj.
Treguesit për matjen e efektivitetit tregojnë se sa i suksesshëm është shërbimi i
pastrimit në arritjen e objektivave, apo në përmbushjen e nevojave psh. koha që harxhohet për t’iu përgjigjur një telefonatë emergjente, apo zbatimi i orareve nga mjetet
teknologjike për kryerjen e shërbimit të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave
urbane etj.

1.4 Informimi i publikut për shërbimin e pastrimit
Në funksionet bazë të bashkive dhe komunave shqiptare vendin kryesor e zënë
shërbimet publike duke u bazuar tek Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin
dhe funksionimin e qeverisjes vendore” u jep autoritet Qeverisjes lokale për të kryer
shërbimet Publike dhe specifikisht atë të pastrimit me:
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- Me ndërmarrje të veta
- Me sipërmarrje
- Me subjekt të kompetencave të përbashkëta.
Që ky shërbim të kryehet në mënyrë sa më efikase dhe kënaqshmëria e qytetarëve
të jetë sa më e lartë, një rol të rëndësishëm e luan dhe procesi i informimit të qytetarëve. Sa më i lartë do të jetë numri i qytetarëve të informuar për gjithë procesin e
shërbimit të pastrimit, duke filluar nga planet e qeverisjes vendore, buxheti në dispozicion, mënyra e kryerjes së këtij shërbimi, tarifa e shërbimit aq më e lehtë do të jetë
për njësinë e qeverisjes vendore mbledhja e kësaj tarife.
Qytetarët duhet të sigurohen që tarifën që ata paguajnë çdo vit nuk do të shkojë në
asnjë shërbim tjetër por tek shërbimi i pastrimit duke e përmirësuar atë çdo vit e më
shumë. Kjo kërkon një angazhim shumë të madh nga ana e njësive të qeverisjes lokale, ku të gjitha strukturat e saj përkatëse për këtë shërbim, krahas metodave teknike
që duhen duhet të kenë dhe një plan informimi apo publiciteti për të ‘ndërgjegjësuar
çdo qytetar të saj.
Për të informuar publikun ka mënyra të shumta dhe të ndryshme që çdo njësi e
qeverisjes vendore mund të aplikojë. Në pothuajse në bashkitë e vendit tonë mënyrat
kryesore që përdoren për informimin e qytetarëve janë; nëpërmjet mediave lokale (tv
privatë ose gazeta bashkiake) që çdo njësi e qeverisjes vendore në Shqipëri e ka, por
edhe metoda të tjera si konferenca për shtyp të drejtuesve të bashkisë, kur ndërmerret ndonjë nismë e re.
Takimet direkte me qytetarët është një metodë shumë efikase ku i shpjegohet në
grupe të vogla rëndësia e madhe e një qyteti të pastër dhe se sa e nevojshme është
që ta mbajmë të pastër atë.
Gjithashtu mund të organizohen mbledhje me Komisionin Qytetar, në të cilin bëjnë
pjesë përfaqësues të komunitetit të cilët jo vetëm që mund të ndërgjegjësohen por
edhe mund të japin opinione se si ky shërbim të përmirësohet.
Një metodë tjetër e rëndësishme është edhe takimet e ndryshme me OJF-të lokale
të cilat luajnë një rol të rëndësishëm, me grupet e interesit etj.
Një angazhim tjetër që njësitë e qeverisjes vendore duhet të marrin është dhe
bashkëpunimi me shkollat në juridiksionin e tyre, për të angazhuar vetë të rinjtë duke
shpërndarë postera dhe fletëpalosje të ndryshme që të rrisin sensibilizimin e qytetarëve për këtë shërbim kaq të rëndësishëm.
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Kjo detyrë bëhet edhe më shumë e rëndësishme kur prezantohen materiale të
rëndësishme si buxheti i bashkisë dhe paketa fiskale, që parashikon tarifa të reja etj.
Konsesusi dhe mbështëtja publike mund të arrihet vetëm nëpërmjet një informimi të
vazhdueshëm dhe të saktë nëpërmjet:
6. sensibilizimi i qytetarëve për të hedhur mbeturinat në vendet e caktuara.
7. sensibilizimi i qytetarëve për të mbajtur pastër ambjentet e përbashkëta publike.
8. sensibilizimi i qytetarëve për të paguar një tarifë të rritur për shërbimin e pastrimit.
Per të realizuar një shërbim në nivele cilësore është e nevojshme dhe e domosdoshme bashkëpunimi me qytetarët, kontributi i tyre i vazhdueshëm. Bashkia duhet
ta ketë në qendër të vëmendjes informimin e qytetarëve, për koston e këtij shërbimi,
për nivelin e tarifës për të gjithe kategoritë e përfituesve, për nivelin e mbledhjes së
të ardhurave, për politikat fiskale lehtësuese që ndjek për një pjesë të familjeve në
nevojë etj. Në këtë mënyrë bashkia jo vetëm që ka informuar publikun me atë se
çfarë po bën me shërbimet publike, por në të njëjtën kohë sensibilizon qytetaret që ata
të hedhin mbeturinat në vendet e caktuara, të mbajnë pastër ambjentet e përbashkëta
publike, të jenë të gatshëm të paguajnë një tarifë më të rritur për shërbimin e pastrimit
apo për shërbime të tjera, nqs duan që të kenë një qytet me të vertetë të pastër dhe
një jetë me cilësore.
Misioni i Bashkisë është: - Sigurimi i shërbimit të pastrimit,
mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave në një nivel që përputhet me një kënaqshmëri gjithnjë në rritje dhe kosto, për të
cilën qytetarët janë të gatshëm dhe në gjendje që të paguajnë.
Është shumë e rëndësishme që bashkia duhet të këtë një vision të qartë se ku
duhet të arrijë me përmirësimin e shërbimeve publike dhe për këtë ajo duhet të përcaktojë misionin e vet për çdo shërbim publik, si ai i shërbimit të pastrimit që po i referohemi vazhdimisht. Në këtë përcaktim të misionit të saj ajo duhet të këtë si qëllim
të madh realizimin e shërbimit të pastrimit në një nivel që duhet të përputhet me një
kënaqshmëri gjithnjë në rritje dhe kosto të këtij shërbimi, për të cilin qytëtaret janë në
gjendje ekonomike dhe të gatshëm që mund ta paguajnë atë.

15

standardet për kryerjen e shërbimeve publike
Objektivat janë:
 Zgjerimi i zonës së shërbimit të pastrimit, duke rritur burime të tjera
të domosdoshme
 Modernizimi i shërbimit të pastrimit, duke synuar rritjen e cilësisë së
kryerjes së këtij shërbimi
 Rritja e kënaqshmërisë së qytetarëve për shërbimin e pastrimit dhe
rritja e përgjegjshmërisë së tyre për mbajtjen pastër të qytetit
 Mbulimi i kostos nga të ardhurat prej tarifës së pastrimit për familjet,
bizneset dhe institucionet

1.5 Kushtet që duhet të plotësohen për të
realizuar “standardin e shërbimit të pastrimit”
Hapat e domosdoshme para miratimit dhe zbatimit të “Standardit”
- Të kesh e të zbatosh një “Rregullore për administrimin e mbetjeve urbane”
- Të kryesh me cilësi shërbimin e pastrimit, mbledhjes dhe transportimit të
mbetjeve urbane, detyrimisht me kontinierë e mjete teknologjike.
Përpara se të hartohet një “standard” për një shërbim publik psh shërbimi i
pastrimit duhet të plotësohen disa hapa të domosdoshme, pa të cilat nuk mund të
pretendohet dhe të arrihet një “standard” për kryerjen e një shërbimi publik. Nga
eksperienca e Bashkisë X ky proces fillon, në radhë të parë, duke hartuar dhe miratuar
në Këshillin e Bashkisë një “Rregullore” për administrimin e mbeturinave urbanë në
përputhje me ligjet dhe vendimet e Qeverisë. Sigurisht nuk mund të realizosh standardin e shërbimit të pastrimit, nëse ky shërbim nuk kryhet me mjete teknologjike e
konteniere, i cili ka filluar në bashkitë kryesore të vendit që nga viti 2000-2001.
• Të sigurosh shërbimin e pastrimit, mbledhjes e trasportimin e mbetjeve urbane mundësisht mbi 95% të sipërfaqes.
• Të kesh llogaritje të sakta për koston e plotë të shërbimit, sipas metodave
bashkëkohore.
Është shumë e rëndësishme që shtrirja e shërbimit të pastrimit, mbledhjes e transportimit të mbeturinave urbane, duhet të jetë mundësisht mbi 95% e sipërfaqes së
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territorit të bashkisë që ofron këtë shërbim për qytetarët e saj.
Nga ana tjetër nuk mund të kesh një “standard” pastrimi nëse nuk ke llogaritje
të sakta të kostos së plotë të këtij shërbimi, sipas metodave bashkëkohore.
Në vitët 2000-2006 dy projekte UI/LGDA/ USAID kanë hartuar një manual për llogaritjen e kostos së plotë të shërbimeve publike, e në veçanti të shërbimit të pastrimit,
që është një nga shërbimet më të rëndësishme dhe delikate në vendin tonë. Për këtë
janë trajnuar shumë bashki në vend, në këto vite, nga të dy projektet. Kështu që kjo
eksperiencë bashkëkohore e marrë prej tyre, duhet të realizohet në llogaritjen e kostos
së shërbimeve publike, e në radhë të parë për shërbimin e pastrimit.
• Të bësh shpërndarje (alokim) të drejtë të % që duhet të paguajnë konsumatorët, për të mbuluar koston e plotë të shërbimit
• Të kesh një kënaqshmëri të lartë të qytetarëve për shërbimin e pastrimit të
paktën mbi 90%e tyre të jenë të kënaqur dhe shumë të kënaqur
Siç e kemi shpjeguar edhe më lart, bashkia duhet të bëjë një politikë të ndershme
dhe të drejtë për alokimin e përqindjes që u takon të paguajnë të gjithë konsumatorët,
përfitues të shërbimit të pastrimit, pa abuzuar në “kurriz” të ndonjë kategorie përfituesish, sic mund të jenë bizneset.
Çdo njësi e qeverisjes vendore duhet që të bëjë ç’është e mundur për të realizuar
shërbimin e pastrimit me cilësi, në mënyrë që kënaqshmëria e qytetarëve të jetë e
lartë. Nuk mund të mendohet që të kesh “standard” në kryerjen e shërbimit të pastrimit nëse kënaqshmëria e qytetarëve do të jetë më pak se 90%. Njësia e qeverisjes
vendore duhet, mundësisht, cdo vit ose një here në dy vjet të bëjë sondazhe, por jo
t’i organizojë vetë. E mira do të jetë që të aktivozohen OJF –të që kanë eksperience
në bërjen e sondazheve të sakta dhe të besueshme, për të marrë opinionin real të
qytëtarëve për kryerjen e shërbimeve publike.
Në Bashkinë X janë organizuar sondazhe të pavarura nga vitët 2003-2008 nga
projekti IDRA/Tiranë e financuar nga UI/LGDA/USAID. Kënaqshmëria e qytetarëve të
bashkisë X për kryerjen e shërbimit të pastrimit ka qënë e lartë, nga 91% në vitin
2003 deri në 97% në vitin 2007, ku qytetarët janë shprehur se ishin të kënaqur dhe
shumë të kënaqur me kryerjen e këtij shërbimi. Ky tregues shumë i rëndësishëm i jep
bashkisë një “shans” të mirë, një mundësi reale që në funksionët e saj kryesore të
hartoje, miratoje dhe të zbatoje me sukses “standardin” per kryerjen e shërbimit
të pastrimit ose të shërbimeve të tjera publike.
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Kapitulli i II
Përmbajtja e standardit të shërbimit të pastrimit.
Në mënyrë konvecionale mund ta ndajmë atë në tre pjesë, sigurisht ato kanë lidhje
organike me njëra tjetrën dhe japin idenë e plotë të standardit të këtij shërbimi
Standardi për kryerjen e shërbimit të pastrimit përbëhet nga tre pjesë:
Pjesa e I: - Të dhëna kryesore për shërbimin e pastrimit, qëndrat e kostos sipas
përfituesëve, tarifat e shërbimit të pastrimit, planifikimi i të ardhurave, politikat fiskale
në përcaktimin e tarifave etj.
Pjesa e II: - “Plan Veprimi” për përmirësimin e shërbimit të pastrimit, menaxhimin e
treguesëve të performancës dhe i orientuar sipas opinionit qytetar
Pjesa e III” – Monitorimi i rezultateve dhe indikatorëve të performancës së shërbimit të pastrimit; përcaktimi i objektivave të reja dhe reale për treguesit e performancës
Në pjesën e parë janë trajtuar edhe disa çështje të rëndësishme që duhet të përmbajë një “standard” , të cilat i kemi renditur si më poshtë:
• Kush e harton këtë dokument
• Lloji i shërbimit që përfshihet
•
•
•
•

Sasia e pritur e shërbimit
Cilësia e pritur e shërbimit
Grupeve (klientëve) që u shërbehet
Kush është përgjegjës për kryerjen e shërbimit
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• Nevojat minimale që do të përmbushen nga kryerja e këtij shërbimi
• Aspektet financiare të shërbimit
Ky dokument shume i rëndësishëm sigurisht që hartohet nga drejtoria e shërbimeve publike në bashki dhe personi kryesor është drejtori i shërbimeve publike, në
bashkëpunim me specialistët e tjere të kesaj drejtorie, në bashkëpunim.
Është shumë e rëndësishme të theksojmë faktin se pavarësisht se kush e kryen
shërbimin e pastrimit në njësinë e qeverisjes vendore, ndërmarrje bashkiake ose
firmë sipërmarrëse përgjegjësinë e plotë dhe përfundimtare e ka njësia e qeverisjes
vendore, e cila duhet të përgjigjet para qytetarëve të saj për cilësinë e shërbimeve
publike.
Në këtë pjesë të parë të “standardit” duhet të trajtohet edhe aspekti financiar
i shërbimit të pastrimit, kostoja e plotë e këtij shërbimi sipas qendrave të kostos,
përfshirë dhe koston indirekte dhe koston kapitale, pavarësisht se në shumicën e
rasteve në njësitë e qeverisjes vendore në Shqipëri llogaritet vetëm kostoja operative
e shërbimit të pastrimit, apo e shërbimeve të tjera publike, duke e konsideruar atë si
kosto e plotë.

2.1 Qendrat e kostos për sherbimin e pastrimit,
si një prej shërbimeve kryesore në njësitë e qeverisjes vendore në Shqipëri
ANALIZE KOSTO Nr.1
Fshirje me fshesë e rrugëve, trotuareve dhe shesheve në sipërfaqen prej X. m2
Përshkrimi i punës:
• Pastrim me fshesë xanë i sipërfaqes së caktuar, kruajtje e mbetjeve të vogla
prej balte dhe mbeturinave të tjera mbi sipërfaqet e rrugëve e shesheve.
• Grumbullimi i mbeturinave dhe transportimi i tyre me karrocë dore për në vend
grumbullimin me të afërt.
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•
•

Grumbullimi i mbeturinave të fshira me fshesë melakuqe e lopatë, zbrazja e
koshave rrugore.
Fshirja ditën, fshirje e pjeseshme e territorit, mirëmbajtja dhe heqja e mbeturinave të ndryshme.						

Qëllimi i punës:
Pastrim i sipërfaqes së rrugëve, shesheve e trotuareve të përcaktuar në
hartë, nga punëtorët ditën dhe natën.

ANALIZE KOSTO Nr.2
Fshirja e rrugeve e shesheve të qytetit me mjet teknologjik në sipërfaqen prej X m2
•
•
•

1.Zona e shërbimit:
Rrugët dhe sheshet kryesore të qytetit që kërkohet një shërbim me cilësor dhe
që realizohet me mjet teknologjik (autofshesë).
2. Koha e shërbimit: 2-3 herë në javë për gjithë vitin.			
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Qëllimi i punës:
Fshirja me mjet teknologjik e rrugëve kryesore të qytetit per të eleminuar
pluhurin e për të përmirësuar më shumë cilësinë e pastrimit të rrugëve në
qendër të qytetit.

ANALIZE KOSTO Nr.3
Heqja e mbeturinave nga pikat e grumbullimit me konteniere metalike dhe
kosha betoni në gjithë qytetin.
Përshkrimi i punës:
a. Mjetet e transportit të mbeturinave sipas destinacionit të caktuar kryejnë transportin e mbeturinave nga qyteti në fushën e grumbullimit.
b. Punëtorët e transportit kanë për detyrë të heqin të gjithë mbeturinat familjare
nga pikat e grumbullimit, të bëjnë fshirjen me fshesë dhe dezinfektimin me
gëlqere të vend grumbullimit me një rreze prej 3ml.
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Qëllimi i punës:
Heqja periodike e mbeturinave, transportimi i tyre për në fushën e grumbullimit.

ANALIZË KOSTO Nr.4
Transportimi i mbeturinave me mjet teknologjik dhe automjet vetshkarkues
nga pikat e grumbullimit deri në fushën e grumbullimit.
Përshkrimi i punës:
a. Automjetet e transportit kryejnë transportimin e mbeturinave nga qyteti deri në
fushën e grumbullimit.
b. Çdo mjet ka zonën e tij të shërbimit, sipas organizimit që ka çdo bashki.
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Qëllimi i punës:
Transportimi i të gjithë mbeturinave nga qyteti deri në fushën e grumbullimit, çdo ditë në mënyrë periodike.

ANALIZË KOSTO Nr.5
Për shërbimin e pastrimit në WC –të publike në gjithë qytetin.
Pershkrimi i punës:
a. Çdo WC publike pastrohet dhe mirëmbahet çdo ditë të javës
b. Shërbimi në WC do të përfshije larjen me ujë të bollshëm disa here në ditë,
larje dhe fshirje me fshesë e leckë të shkallëve disa herë në ditë, fshirjen e
mirëmbajtjen e mjedisit rreth WC-ve, dezinfektimin e përditshëm me klor e
gëlqere, lyerjen herë pas here të mureve me gëlqere brenda dhe jashtë WC – ve.
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Qëllimi i punës:
Pastrimi dhe mirëmbajtja e WC – ve publike me një shërbim sa më të mirë
e të kulturuar për qytetarët.

ANALIZË KOSTO Nr.6
Lagija e rrugëve dhe shesheve kryesore të qytetit me autobot në sipërfaqen
prej X m2.
Përshkrimi i punës:
Ndarja e rrugëve dhe shesheve kryesore të qytetit gjatë gjithë vitit duke bërë një
plan pune ku të jetë i përfshirë i gjithë territori i Qytetit.
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Qëllimi i punës:
 Lagija e rrugëve dhe shesheve kryesore, pas fshirjes me fshesë, për
të freskuar mjedisin si dhe për të eleminuar pluhurin.
 Lagjia e segmenteve të rrugëve apo shesheve pas përmbytjeve nga
rreshjet e shiut në situata jo të zakonshme.

ANALIZË KOSTO Nr.7
Për miniskuadrën që do të pastrojë mjediset publike si dhe do të bëjë heqjen
e mbetjeve solide (inerteve) nga pikat e grumbullimit të mbeturinave në qytet.
Përshkrimi i punës:
a. Pastrimi i mjedisit ndermjet pallateve dhe qendrave të banuara dhe transportimi i tyre.
b. Pastrimi dhe transportimi i dherave e mbetjeve të tjera inerte në afersi të
pikave të grumbullimit.
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Të kemi mjedise sa me të pastra në të gjithe qytetin, pranë pikave të grumbullimit
si dhe në mjedise të tjera publike.
Të dhënat financiare për koston e shërbimit të pastrimit, ashtu si edhe për çdo
shërbim tjetër publik, duhet të jenë të sakta në mënyrë që të bëhet edhe krahasimi
nga njëri vit në tjetrin. Këto të dhëna na japin mundësinë për të gjykuar për shërbimin,
sa është kostoja e plotë, cila është pjesa që mbulohet nga të ardhuart prej tarifës,
cila është pjesa e kostos që duhet të mbulohet nga të ardhura të tjera të bashkisë etj.
Me poshtë në kemi pasqyruar të dhënat për koston e shërbimit të pastrimit në
bashkinë X nga viti 2004-2009 dhe të ardhurat e mbledhura për çdo vit nga tarifa e
pastrimit prej familjeve, bizneseve, ndërmarrjeve shtetërore dhe institucioneve.
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2.2 Përmbajtja e “standartit” të shërbimit të pastrimit
(PJESA I)
Kosto e plotë e shërbimit, sipas qendrave te kostos:
- viti 2004
- 13 754 000 lekë
- viti 2005
- 14 420 000 lekë
- viti 2006
- 15 985 000 lekë
- viti 2007
- 17 448 000 lekë
- viti 2008
- 18 271 000 lekë
- viti 2009
- 18 636 000 lekë
Të ardhurat nga tarifa e pastrimit:
- viti 2004
- 6 965 000 lekë ose 51% e kostos
- viti 2005
- 8 450 000 lekë ose 60% e kostos
- viti 2006
- 10 111 000 lekë ose 63% e kostos
- viti 2007
- 11 341 000 lekë ose 65% e kostos
- viti 2008
- 12 242 000 lekë ose 67% e kostos
- viti 2009
- 12 672 000 lekë ose 68% e kostos
Mbulimi i kostos nga të ardhura të tjera të Bashkisë:
- viti 2004
- 6 789 000 lekë ose 49% e kostos
- viti 2005
- 5 970 000 lekë ose 40% e kostos
- viti 2006
- 5 874 000 lekë ose 37% e kostos
- viti 2007
- 6 107 000 lekë ose 35% e kostos
- viti 2008
- 6 029 000 lekë ose 33% e kostos
- viti 2009

- 5 964 000 lekë ose 32% e kostos

Sa herë që bashkia ofron një shërbim, duke u bazuar në tarifën përkatëse, në mënyrë
që të jetë e mundur përcaktimi i një niveli të përshtatshëm të tarifës, është shumë e rëndësishme që të dihet kostoja që mbart kryerja e shërbimit përkatës. Mos kryerja e kësaj
procedure ka një ndikim shumë të madh. Nqs shërbimi do të ofrohet me një çmim me të
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ulët se kostoja, atëherë diferenca për të mbuluar koston do të duhet të plotësohet nga të
ardhurat e tjera të bashkisë. Nqs tarifa do të jetë më e lartë se kostoja (kjo është e rrallë
të ndodhë te ne), atëherë publiku mund të konsisderojë që është trajtuar në mënyrë jo të
ndershme. Nqs bashkia përdor një sistem të mirë për përcaktimin e kostos së shërbimeve, atëherë të dyja këto raste mund të shmangen.
Kostoja e shërbimit të pastrimit nga viti 2004 deri në vitin 2009, e llogaritur sipas
metodës bashkëkohore të UI/LGDA/USAID, ka një rritje nga viti në vit, kjo për shkak të
zgjerimit të shërbimit të pastrimit dhe përmiresimit të cilësisë së tij.
Nga ana tjetër nga viti 2004 e në vazhdim janë rritur të ardhurat e mbledhura nga
tarifa e pastrimit për familjet, bizneset dhe institucionet. Kjo rritje ka ardhur në radhë
të parë duke rritur bazën e tatueshme për të gjitha kategoritë e përfituesve, si dhe
duke rritur nivelin e tarifës per këto kategori. Bashkia X ka përcaktuar një strategji në
mbulimin e kostos së shërbimit të pastrimit, duke filluar që nga viti 2004 deri në vitin
2014, kur parashikohet mbulimi i plotë i kostos së pastrimit prej tarifave të pastrimit
për familjet, bizneset dhe institucionet.
Mbulimi i kostos së shërbimit të pastrimit ka ardhur duke u rritur. Nëse në vitin
2004 në kemi mbuluar 51% të kostos së këtij shërbimi në vitin 2009 u arrit të mbulohej 68% e kostos së shërbimit të pastrimit. Pra pjesa e kostos që është mbuluar nga
të ardhurat e tjera të bashkisë ka ardhur duke u ulur, deri në 32% në vitin 2009. Kjo
do të thotë se bashkia vit pas viti ka të ardhura të tjera në dispozicion, për t’i përdorur
për shërbime të tjera ose për investime.
Siç do ta shikojmë më poshtë në kemi bërë një analizë më të hollësishme financiare të kostos së shërbimit të pastrimit nga viti 1996, vit në të cilin për herë të parë ky
shërbim ka kaluar me sipërmarrje private në Bashkinë X, deri në vitin 2009 ku e njëjta
firme sipërmarrese vazhdon ta kryejë këtë shërbim me sipërmarrje.
Nga të dhënat e tabelës vihet re se deri në fund të vitit 1998 nuk është aplikuar
vendosja e tarifës së pastrimit për familje dhe per institucione. Pra pjesa e mbuluar e
kostos së pastrimit është bërë vetëm nga tarifa për bizneset.
Në vitin 1999 u aplikua vendosja dhe mbledhja e tarifës së pastrimit edhe nga
familjet, ndërkohë që për institucionet nuk u vendos fare tarifë. Kjo është bërë në
vitin 2004 kur është bërë për herë të parë edhe alokimi i kostos në mënyrë të drejtë,
për të gjitha kategoritë e përfituesve, parashikuar në planin e veprimit të miratuar në
vitin 2003.
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Meqënëse bashkia X ka më shumë se 6 700 familje në kemi bërë shpërndarjen e
kostos së shërbimit të pastrimit në mënyrë të drejtë e të ndershme:
Familjet duhet të mbulojnë 50% e kostos së plotë
Bizneset duhet të mbulojnë 40% e kostos së plotë
Institucionet duhet të mbulojnë 10% e kostos së plotë
Pas vitit 2004 dhe në vazhdim bashkia X është përpjekur që të respektojë alokimin
e kostos sipas kategorisë së përfituesve të shërbimit të pastrimit, duke mos rënduar
një kategori në dëm apo “kurriz” të tjetrës. Sigurisht qytetarët janë përfituesit me të
mëdhenj të shërbimit të pastrimit dhe per këtë arsye ata duhet të mbulojnë pjesën
më të madhe të kostos.
Nqs për bizneset dhe institucionet i jemi afruar shumë kufirit limit të tyre, sipas
përqindjes së alokuar, kjo gjë nuk ka ndodhur me familjet. Mbulimi i kostos nga familjet ka ardhur duke u rritur nga 7.38% në vitin 1999 në 17.2% në vitin 2009. Pra
problemi me i madh është mbulimi i pjesës së kostos që u takon familjeve, e cila duhet
të shkojë deri në 50% e kostos së këtij shërbimi. Por kjo ka vështirësitë e veta për dy
arsye kryesore:
1. Sepse ka familje që janë në kushte të vështira ekonomike (familje të
varfëra) dhe nuk janë në gjendje që të paguajnë tarifën e pastrimit
2. Sepse ka një pjesë tjetër, që për arsyet e veta zgjedh që të mos paguajë
tarifën e shërbimit të pastrimit. Kjo kategori familjesh ka qënë dhe duhet të
jetë në fokusin e punës se bashkisë per t’ju mbledhur tarifën e pastrimit.
Nga ana tjetër shumë bashki të tjera në vend, kanë zbatuar edhe politika fiskale të
zbutura për familjet që janë në nevojë, si ato me ndihme ekonomike, familje me status
të veçantë etj., për të cilat ka aplikuar një tarifë më të ulur për shërbimin e pastrimit.
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4 329 000

6 662 000
6 774 000
5 732 000
7 015 000
7 446 790
8 161 680
7 963 130
6 790 440
5 770 560
5 874 000
5 929 000
5 792 740
5 964 000
90 204 340

5 200 000

1996

1997
7 400 000
1998
8 006 000
1999
8 006 000
2000
10 240 000
2001
12 368 790
2002
12 739 960
2003
12 994 760
2004
13 754 650
2005
14 319 000
2006
15 985 000
2007
16 940 000
2008
17 448 000
2009
18 636 000
Shuma 174 038 160

Pjesa e
kostos që
mbulohet
nga buxheti
i Bashkisë

Kosto e
plotë e
shërbimit të
pastrimit

Vitet

871 000

Bizneset

-

Familjet

738 000
738 000
1 232 000 1 232 000
2 274 000 1 683 100
590 900
3 225 000 2 264 900
960 100
4 922 000 3 960 000
962 000
4 578 280 3 502 140 1 076 140
5 031 630 3 927 030 1 104 600
6 964 210 5 396 110 1 310 300
8 548 440 5 830 300 2 029 410
10 111 000 6 614 500 2 014 500
11 011 000 6 877 640 2 574 880
11 655 260 7 101 330 2 896 370
12 672 000 7 650 000 3 190 000
83 833 820 57 648 050 18 709 200

871 000

Totali

257 800
688 730
1 482 000
1 558 480
1 657 560
1 832 000
7 476 570

-

Institucionet
dhe
ndërmarrjet

10.0 %
15.38 %
28.40 %
31.49 %
39.79 %
35.93 %
38.72 %
50.60 %
59.7 %
63.0%
65.0%
66.8%
68.0%
48.2%

16.75 %

Totali

10.0 %
15.38 %
21.02 %
22.12 %
32.02 %
27.48 %
30.22 %
39.20 %
40.7 %
41.0%
40.6%
40.7%
41.0%
33.2%

16.75 %

7,38 %
9.37 %
7.77 %
8.45 %
8.50 %
9.50 %
14.2 %
12.7 %
15.2%
16.6%
17.2%
10.7%

-

Bizneset Familjet

Pjesa e Kostos që mbulohet
nga Tarifa e Pastrimit në %

Leke

1.87%
4.8 %
9.3 %
9.2%
9.5%
9.8%
4.3%

-

Institucionet
dhe
ndërmarrjet

Tarifa e mbledhur e Pastrimit në vitet 1996-2009

Kostoja e Sherbimit të Pastrimit dhe pjesa e kostos që mbulohet nga Tarifa e Pastrimit
per Familjet, Biznëset dhe Institucionët per vitët 1996-2009
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2.3 Plan veprimi” për përmirësimin
e shërbimit të pastrimit
Një ndër hapat e domosdoshme që duhet të ndërmarrë çdo bashki, para hartimit e miratimit të “standardit” të një shërbimi publik, duhet të jetë hartimi i “Plan
Veprimit” për përmirësimin cilësor të shërbimit publik, në veçanti po i referohemi
shërbimit të pastrimit, për menaxhimin e treguesve të përformancës së këtij shërbimi
dhe i orientuar sipas opinionit qytetar.
Në përmbajtjen e standardit të shërbimit të pastrimit në pjesën e parë duhet
të pasqyrohen mundësitë për përmirësimin e shërbimit të pastrimit, të orjentuara sipas opinionit të qytetarëve që janë “Çështjet kryesore e standardit”
Një nga drejtimet kryesore të punës së bashkisë është dhe duhet të jetë përmirësimi
i shërbimeve publike, veçanarisht i shërbimit të pastrimit, që është një nga shërbimet
kryesore dhe mjaft delikate në shumicën e bashkive të vendit. Nqs bashkia e orienton
përmirësimin e shërbimeve duke iu përgjigjur opinionit të qytetarëve, kjo do të jetë
rruga me e drejtë për të dhe qytetarët e saj, që siguron një sukses të plotë në realizimin
e funksioneve të saj kryesore që janë shërbimet për qytetarët. Pikërisht kjo është edhe
një nga çështjet kryesore që kërkon një “standard” për kryerjen e shërbimeve publike,
e cila duhet të jetë e vazhdueshme në strategjinë e bashkisë për standardizimin e
kryerjes së shërbimeve publike, por që nuk është një detyrë e lehtë për t’u realizuar.
Në bashkinë X janë realizuar disa sondazhe nga viti 2003 deri në vitin 2008, sondazhe të pavarura nga ndikimi i bashkisë. Rezultatet e tyre i kanë shërbyer bashkisë
për të mësuar opinionin e qytetarëve të saj, se kush janë shërbimet më prioritare, ku
janë problemet me shërbimet publike, sa është kënaqshmëria e qytetarëve për shërbimet publike që ofron bashkia etj. Në bazë të këtyre opinioneve bashkia ka orientuar
rritjen e buxhetit vjetor, për ato shërbime publike që janë konsideruar si më prioritare
nga vetë qytetarët, duke rritur në këtë mënyrë edhe cilësinë e tyre.
Në mënyrë që kryerja e shërbimeve publike të bëhet me efektivitet, kryetari i
bashkisë dhe zyrtaret e tjerë të saj duhet të kenë kontakte të rregullta me qytetarët e
vet, të marrin mendimet e tyre në mënyrë të drejtperdrejtë, por nga ana tjetër duhet të
njohin shumë mirë edhe aspektet teknike të shërbimeve që kryejnë, ose që propozohen për t’u përmirësuar për të ardhmen.
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Në përmbajtjen e “Standardit” të Shërbimit të Pastrimit

(Pjesa II) janë:
 “Plan Veprimi” për përmirësimin e shërbimit të pastrimit, menaxhimin e treguesëve të performancës dhe i orientuar sipas opinionit të
qytetarëve
 Grupi kryesor
 Grupi mbështetës
Për hartimin dhe miratimin e një “Plan Veprimi” duhet të ngrihet grupi i punës me
pjesëmarrës nga stafi kryesor i bashkisë (përfaqësues nga drejtoria e shërbimeve, e
financës, e të ardhurave vendore etj), si dhe grupi mbështetës me pjesëmarrjen e shoqërisë civile, anëtare të këshillit të bashkisë dhe anëtarë të Komisionit Qytetar. Është gjë
e mirë nëse ka mbështetje dhe pjesëmarrje të gjerë nga shoqëria civile, pjesa e OJF-ve
që janë me aktive në çdo bashki.
Në këtë “Plan Veprimi”, në radhë të parë, duhet të bëhet një analizë e plotë e
shërbimit të pastrimit, një analizë “SËOT” për pikat e forta të kryerjes së këtij shërbimi në qytet, pikat e dobëta që ndikojnë në realizimin e tij në një shkallë më cilësore,
mundësitë për përmirësimin e tij dhe kërcënimet që mund të pengojnë përmirësimin
cilësor të tij.
Mënyra e sigurimit të shërbimit të pastrimit duhet të analizohet me kujdes si dhe
shtrirja e shërbimit të pastrimit, mundësia që shërbimi të shtrihet në të gjithë sipërfaqen
e rrugëve të qytetit, duke siguruar një cilësi të njëjtë për të gjithë qyetatarët, si ata që
jetojnë në qendër të qytetit dhe ata që jetojnë në periferi të tij.
Asnjë shërbim publik nuk mund të kryehet ashtu siç duhet, nëse për këtë nuk jepen
fondet e nevojshme. Kështu që bashkia duhet t’i kushtojë një rëndësi të veçantë fondit
të shërbimit të pastrimit, duke bërë rritjen e tij nga viti në vit. Dhe kur kjo realizohet në
bashkëpunim me firmën sipërmarrëse, nëse shërbimi kryhet nga kompani private, i
cili i blen vetë mjetet kapitale për kryerjen e shërbimit të pastrimit, për grumbullimin e
transportimin e mbeturinave urbane, atëherë suksesi është i dukshëm.
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Në planin e veprimit për përmirësimin e shërbimit të pastrimit një vend të rëndësishëm luajnë edh objektivat që vihen për të realizuar një shërbim cilësor dhe të
njëjtë për të gjithë qytatarët. Disa nga këto objektiva janë afatshkurtëra e afatmesme
dhe disa me një afat me të gjatë, sic është psh. mbulimi i kostos së pastrimit nga të
ardhurat që mblidhen prej tarifës së pastrimit për të gjithë kategoritë e përfituesve.
Nëse modernizimi i shërbimit të pastrimit në bashkitë e vendit tonë u bë për 3-4
vjet, mbulimi i kostos së plotë të këtij shërbimi kërkon kohë më të gjatë psh. 10 vjet
e më shumë. Në strategjinë e saj për mbulimin e kostos së shërbimit të pastrimit çdo
bashki duhet të parashikojë vitin, kur pritet që kosto e shërbimit të barazohet me tarifat që duhet të paguajnë familjet, se për kategoritë e tjera bizneset, dhe institucionet
situata është me e lehtë. Kjo edhe për vetë faktin se kostoja e këtij shërbimi, ashtu
si edhe e shërbimeve të tjera publike, vjen duke u rritur për shkak të rritjes se inflacionit, të rritjes se pagës minimale për punonjësit e për rrjedhojë edhe të sigurimeve
shoqërore etj.
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Standardi i Shërbimit të Pastrimit”
(Pjesa II) Opinioni i qytetarëve, viti 2007

Në veprimtarinë e saj për të përmbushur funksionet e veta Bashkia duhet të
udhëhiqet nga parimi që qytetarët e saj të jenë të kënaqur me kryerjen e shërbimeve
publike që ajo ofron për ta. Nëse qytetarët nuk do të jenë të kënaqur atëherë bashkia
duhet të reagojë menjëherë dhe të përmirësojë shërbimet publike në mënyrë që të
rrisë cilësinë e tyre.
Në vitin 2007 në sondazhin e bërë me qytetarët e Bashkisë X, nga projekti IDRA/
Tiranë, doli se 97% e qytetarëve ishin të kënaqur dhe shumë të kënaqur me cilësinë
e kryerjes së shërbimit të pastrimit, një përqindje shumë e lartë e arritur ndonjëherë
në Shqipëri. Dihet se mbajtja e kënaqshmërisë së qytetarëve në këtë nivel është një
detyrë e vështirë, pasi kërkon më shumë punë e përkushtim, nesër mund të bëhet
“dysheme” dhe të bjerë kënaqshmëria e qytetarëve.
Prandaj bashkia duhet të marrë masa që të ruajë nivelin e cilësisinë e kryerjes së
shërbimeve publike ditë pas ditë, muaj pas muaji dhe vit pas viti, nëse do të ketë një
“standard” të lartë në ofrimin e shërbimeve publike për qytetarët e saj, nëse do që
qytetarët e saj të jenë të kënaqur me shërbimet që ofron bashkia për ta.
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Standardi i Shërbimit të Pastrimit”
(Pjesa II) Opinioni i qytetarëve, viti 2007
(nese qyteti eshte i papaster, perse?)
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16.4

Te tjera
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Për bashkinë ka rëndësi të madhe opinioni i qytetarëve të saj edhe për çështje
të tjera të shërbimeve publike, si ai i shërbimit të pastrimit që po i referohemi, se ku
mendojnë qytetarët se ku janë problemet me shqetësuese që ndikojnë në papastërtinë e qytetit. Në këtë rast 25.4% e tyre kanë vleresuar se nuk ka sjellje civile nga
qytetarët, gjë që do të thotë se një pjesë e tyre i hedhin mbeturinat jashtë konteniereve
ose në ambjente të hapura publike.
Për këtë bashkia duhet të reagojë me të gjitha format që ka në dispozicion, duke
sesnsibilizuar qytetarët që t’i hedhin mbeturinat në vendet e caktuara. Përvec kësaj
bashkia nëpërmjet policisë bashkiake duhet edhe të marrë masa ndëshkimore, për
të dënuar me gjoba që parashikon ligji ata qytetarë që veprojnë në menyre të papergjegjshme.
Hapa e mëtejshme:
- Plani i veprimeve prioritare
- Identifikimi i detyrave që do të realizohen
- Caktimi i prioriteteve, kohës e përgjegjësisë
- Strategjia për arritjen e rezultateve të dëshiruara me pjesëmarrjen e qytetarëve
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Nga ana tjetër drejtoria e shërbimeve publike duhet të ndërmarrë edhe hapa të
tjere të mëtejshme për të percaktuar planin e veprimeve prioritare, identifikimin e
detyrave që do të realizohen për përmirësimin e shërbimit të pastrimit, për menaxhimin më të mirë të treguesve të performancës, për arritjen e objektivave të reja, duke
caktuar edhe kohën e realizimit të tyre si dhe personat që përgjigjen për to.

2.1 Monitorimi i Shërbimit në bashkinë X:
Analiza e Rezultateve dhe Indikatorëve të Dëshiruar
të Shërbimit të Pastrimit” Viti 2009
Monitorimi i rezultateve dhe indikatorëve të performancës së shërbimit të pastrimit;
Përcaktimi i objektivave të reja dhe reale për treguesit e përformancës, është një nga
detyrat kryesore të cilen bashkia nuk duhet ta nderprese asnjëhere, apo ta beje me rallë.
Një nga detyrat kryesore që përcaktohen në një “standard”, si shërbimi i pastrimit, është matja dhe raportimi i treguesve të performancës çdo vit, kjo jo vetëm
per zyrtarët e bashkisë, për këshillin e bashkisë por edhe për qytetarët, të cilët në
mënyrë periodike duhet të informohen për arritjen ose jo të rezultateve të dëshiruara
të këtij shërbimi, sipas tregueseve të performancës. Vetëm nëpërmjet kësaj analize
drejtoria e shërbimeve publike në bashki do të jetë në gjendje të përcaktojë shkaqet
e mosrealizimit të disa tregueseve të performances dhe të marre në kohe masat per
permiresimin e tyre.
Rezultatet e dëshiruara të shërbimit të pastrimit ne mund t’i ndajmë në disa grupe
dhe për cdo grup ne kemi disa indikatorë të performancës, që bëjnë të mundur matjen e
tyre, krahasimin e tyre me një vit me pare, nëse është arritur objektivi apo jo dhe arsyet.
Një nga rezultatet e dëshiruara që duam të arrijmë në sherbimin e pastrimit është
mbulimi mundësisht i të gjithë sipërfaqes së shërbimit, pra zgjerimi i këtij shërbimi.
Ky rezultat mund të matet me disa indikatorë, një prej të cileve është përqindja e
mbulimit të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave urbanë me mjet teknologjik
dhe kontenierë metalikë, siç tregohet në grafikun e mëposhtëm.
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Analiza e rezultateve dhe indikatoreve të sherbimit të
Pastrimit (zgjerim shërbimi)
% e mbulimit te mbledhjes e transportimit te mbeturinave me kazane
dhe mjet teknologjik
98%

98%

97%

98%
97%
96%

97%

97%

96%

96%
96%

95%

viti 2005

95%

viti 2006

95%

viti 2007

94%
94%

viti 2008
viti 2005

viti 2006

viti 2007

viti 2008

viti 2009

objektivi
2010

viti 2009
objektivi 2010

Siç shihet në këtë grafik përqindja e mbulimit të mbledhjes e transportimit të mbeturinave urbane me mjet teknologjik ka ardhur duke u rritur nga viti në vit, me qëllim
mbulimin e plotë të sipërfaqes së qytetit, në një nivel bashkëkohor të kryerjes së
shërbimit të pastrimit.
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Analiza e rezultateve dhe indikatorëve të shërbimit të
Pastrimit (rritja e kënaqshmërisë)
% e qytetareve qe vleresojne se qyteti eshte i paster dhe shume i paster

98%

97%

96%

97%
95%

96%
93%

94%

Anketa 2003

91%

92%

Anketa 2004

90%

Anketa 2005

90%

Anketa 2006
Anketa 2007

88%
86%

Anketa 2008
Anketa
2003

Anketa
2004

Anketa
2005

Anketa
2006

Anketa
2007

Anketa
2008

Objektivi
2009

Objektivi 2009

Në veprimtarinë e saj bashkia ka si qëllim që të ofrojë shërbimin e pastrimit me
cilësi të lartë, në mënyrë që të arrijë një rezultat të mirë në rritjen e kënaqshmërisë së
qytetarëve të saj. Për arritjen e këtij rezultati ka disa indikatorë, një prej më kryesorëve
është përqindja e qytetarëve që vlerësojnë se qyteti është i pastër dhe shumë i pastër.
Në bashkinë X ky indikator ka qenë në nivele të larta, duke filluar me 90% në vitin
2003 deri në 97% në vitin 2007.
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Analiza e rezultateve dhe indikatorëve të shërbimit të
Pastrimit (rritja e përgjegjshmërisë)

% e qytetareve qe raportojne se mbeturinat nuk hidhen ne vendin e
caktuar (s'ka sjellje civile)
40%
35%

34%
30%

30%

27%

29%
25%

25%

22%

20%

19%

15%
10%
5%
0%
Anketa
2003

Anketa
2004

Anketa
2005

Anketa
2006

Anketa
2007

Anketa
2008

Objektivi
2009

Anketa 2003
Anketa 2004
Anketa 2005
Anketa 2006
Anketa 2007
Anketa 2008
Objektivi 2009

Realizimi i një “standardi” në kryerjen e një shërbimi publik nuk mund të arrihet
nëse bashkia nuk bashkëpunon me qytetarët .Edhe nqs bashkia investon fonde të
mëdha për shërbimin e pastrimit, edhe nëse do të këtë në dispozicion një numër të
madh punonjësish në këtë sherbim, ajo asnjëherë nuk do të arrijë të këtë një sherbim
të mirë dhe cilësor, nëse nuk punon për të rritur shkallën e përgjegjshmërisë së qytetareve, për ta mbajtur qytetin të pastër. Ky rezultat i rëndësishëm ka disa indikatorë që
e matin, një prej tyre është përqindja e qytetarëve që raportojnë se nuk ka sjellje civile,
dmth qytetarët nuk i hedhin mbeturinat në vendet e caktuara. Në rastin e paraqitur ky
indikator ka ardhur në rënie nga 34% që ka qënë në vitin 2003 në 22% në vitin 2008,
ndërkohë që objektivi për vitin 2009 është ulja e tij në 19%.
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Analiza e rezultateve dhe indikatoreve të shërbimit të
Pastrimit (efiçienca)

Në këtë “standard” për kryerjen e shërbimit të pastrimit në kemi theksuar se
çështja kryesore e tij është rritja e eficiencës dhe e efektivitetit të këtij shërbimi, një
rezultat shumë i dëshiruar jo vetëm për bashkinë por edhe për qytetarët. Indikatorët
që bejnë të mundur matjen e këtij rezultati janë kostot për njësi, si cmimi për heqjen
e transportimin e mbeturinave urbane, për 1 ton dhe për 1 kontenier. Në grafikët e
mësipërm ne kemi dhënë një shembull për çmimin për njësi për vitet 2004 – 2009,
rritjen e kontrolluar të tyre që është bërë për efekt të rritjes së inflacionit nga një vit në
tjetrin, për shkak të rritjes së cmimit të karburanteve ose për shkak të rritjes së pagës
minimale për punonjësit e për pasojë rritjen e sigurimeve shoqërore.
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Analiza e rezultateve dhe indikatorëve të shërbimit të
Pastrimit (efiçienca)

Në grafikët e mësipërm ne kemi dhënë edhe cmimin për njësi për 1 m2 rrugë e
sheshtë që fshihet me dorë dhe me mjet teknologjik, ku vihet re një rritje më e madhe
nga viti 2004-2009 për arsyet që kemi shpjeguar më lart.
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Analiza e rezultateve dhe indikatorëve të shërbimit të
Pastrimit (efiçienca)
% e mbulimit te kostos se plote te sherbimit te pastrimit nga tarifat
70%
60%

60%
50%

46%

63%

65%

67%

70%

68%

51%

40%
viti 2003

30%

viti 2004

20%

viti 2005
viti 2006

10%
0%

viti 2007
viti 2003 viti 2004 viti 2005 viti 2006 viti 2007 viti 2008 objektivi fakti
2009
2009

viti 2008
objektivi 2009
fakti 2009

Një nga problemet kryesore që kanë sot bashkitë e vendit është mbulimi i kostos së
plotë të shërbimit të pastrimit, nga të ardhurat që bashkia mbledh çdo vit prej tarifës
së pastrimit nga familjet, bizneset dhe institucionet. Sigurisht mbledhja e tyre nuk
është një detyrë e lehtë, por jo e pamundur. E rëndësishme është që bashkia duhet
të rrisë të ardhurat nga viti në vit, për mbulimin e kostos së pastrimit, pasi në rast të
kundërt ajo duhet të mbulojë këtë kosto nga të ardhurat e tjera të saj.
Nëse pretendon të kesh një “standard” në kryerjen e shërbimit të pastrimit duhet
që të paktën të mbulohet më shumë se 50% e kostos së këtij shërbimi, nga të ardhurat prej tarifës së pastrimit. Në shembullin që është paraqitur në grafikun e mësipërm,
është arritur që nga viti 2004 e në vazhdim deri në vitin 2009 të ardhuart prej tarifëes
së pastrimit të vijnë duke u rritur, pavarsisht se objektivi i vënë për vitin 2009 nuk
është realizuar në masën 70%, por me pak në masën 68% e kostos së këtij shërbimi.
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Në mbulimin e kostos së sherbimit të pastrimit pjesa më e vështirë është mbledhja
e tarifës së pastrimit nga qytetaret. Kjo vështirësi është pothuajse në të gjitha bashkitë e vendit tonë, por detyra e tyre është, që nga viti në vit, të mbledhim më shumë
tarifë pastrimi nga familjet, duke e ndjekur për cdo muaj arkëtimin e kësaj tarife nga
agjentë tatimorë ose nga vetë bashkia.
Pra rritja e të ardhurave prej tarifës së shërbimit për familjet, bizneset dhe institucionet duhet të bëhet, duke rritur në radhë të parë bazën e tatueshme dmth numrin e
familjeve, bizneseve dhe institucioneve që duhet të paguajnë tarifën e caktuar dhe më
pas të rritet niveli i tarifës, vecanërisht për familjet, që të arrihet gradualisht në barazimin e kostos me tarifat. Por kjo gjë duhet të behet me shumë kujdes nga bashkitë,
pasi më parë duhet të ofrohet një shërbim cilësor që qytetarët ta ndjejnë e ta prekin
këtë realitet dhe me pas të behët rritja e nivelit të tarifës për të gjitha kategoritë e
përfituesëve.
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Kapitulli III
Mjetet e vlerësimit të shërbimit të pastrimit

3.1 Metoda e vleresimit të shërbimit të pastrimit
me “vëzhgues të kualifikuar”.
Qëllimi i përdorimit të kësaj metode:
•
•
•

•
•
•

Për te vlerësuar kryerjen e shërbimit nga firma sipërmarrese e pastrimit
Për të vlerësuar kontrollin e bërë nga supervizorët e bashkisë
Për të bërë riorganizim të pikave të grumbullimit në bazë të ngarkesës,
të grafikut të punimeve për mbledhjen e transportimin e mbeturinave, të
orareve të fshirjes së rrugëve me dorë ose me mjet teknologjik etj. pa shtesë
fondi !!
Për të bërë përmirësime cilësore të shërbimit dhe parashikimet e nevojshme
për buxhetin e shërbimit të pastrimit
Për të rritur pjesëmarrjen e shoqërisë civile dhe të qytetarëve në qeverisjen
vendore
Për të rritur besimin të qeverisja vendore në përmirësimin e shërbimeve
publike, që janë funksionet kryesore të Bashkisë
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Për këtë, në bazë edhe të eksperiencës së marrë nga Instituti Urban (USAID) dhe të
trainimeve të bëra për këtë qëllim në shumë bashki të vendit tonë, është përcaktuar
një metodë e re inspektimi për vlerësimin e pastërtisë së shërbimit të pastrimit, një
metodë e thjeshtë dhe shumë rezultative që është aplikuar në disa bashki të vendit
tonë e konkretisht:
• Vlerësimi i pastërtisë së rrugëve, shesheve e trotuareve.
• Vlerësimi i pastërtisë se konteniereve (shkalla e mbushjes se tyre)
• Vlerësimi i pastërtisë se vendit të kontenierit
• Vlerësimi i pastërtisë se vendit pranë kontenierit (sipas kontratës 3 ml
perreth tij)
Sistemi i klasifikimit ose shkalla e vleresimit të pastërtisë është bërë për çdo objekt
të vecantë, sipas eksperiencës amerikane të marrë gjatë trainimeve. Për realizimin
e këtij inspektimi për vlerësimin e pastërtisë së qytetit janë angazhuar një grup personash të quajtur “Vëzhguesit e Kualifikuar”, të cilët vijnë nga shoqëria civile, janë të
interesuar për përmirësimin e shërbimeve publike dhe këtë vlerësim të shërbimit të
pastrimit e kanë bërë në mënyrë vullnetare.

3.2 Vlerësimi i pastërtisë së rrugëve, shesheve
dhe trotuareve
Shkalla e vlerësimit të mbeturinave pergjatë rrugës bazohet në vlerësimin e
vëzhguesve nga afer, sipas një klasifikimi të thjeshtë, sipas tabelës së mëposhtme
dhe në disa fotografi që shoqërohen me përshkrimet përkatëse.
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Klasifikimi Vlerësimi
me pikë

Përshkrimi

1

Rrugë shumë e pastër:lejohen deri në 2-3 pjesë
papastërtish përgjatë rrugës.

2

Rrugë e pastër:ka papastërtira në formën
e objekteve të hedhura aty-këtu, ose një
grumbullim i veçantë diku që nuk është hedhur
në koshin përkatës me një volum të barabartë ose
me të vogël se një qese plastike pazari.

3

Rrugë e papastër: ka papastërtira të përhapura
aty-këtu përgjatë gjithë rrugës ose në pjesën
me të madhe të saj,ose në një pirg por jo një
grumbullim i mjaftueshëm per ta konsideruar vend
grumbullimi plehrash, me volum më të madh se
një qese plastike pazari, por me të vogël se masa
standarde e kazanit të plehrave ( 1.1 m3).

4

Rrugë shumë e papastër: ka plehra të
grumbulluara në pirgje ose shumë plehra të
shpëndara gjithandej përgjatë rrugës me volum
shumë më të madh se standardi prej (1.1 m3) i një
kazani plehrash (që nuk janë nxjerrë jashtë për tu
pastruar nga skuadra e pastrimit).

Ky është një vlerësim me fotografi të bëra gjatë vlerësimit të pastërtisë së rrugëve
nga vëzhguesit e kualifikuar, nga 1 deri në 4.
Vlerësimi i pastërtisë së kontenierëve (shkalla e mbushjes së tyre), vendit të kontenierit dhe vendit pranë kontenierit (3 ml rreth e qark sipas
kontratës).
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Për vlerësimin e tyre janë përdorur dy instrumenta: fotografitë dhe shkalla e
vlerësimit. Shkalla e vlerësimit shërben si instrument suplementar për pikët, e cila
jep një pamje me të plotë të vlerësimit, prandaj edhe ka rëndesi të veçantë në këtë
lloj vlerësimi.
•
•
•

Objektet e vlerësimit:
Kontenierët e mbeturinave (shkalla në të cilen ata janë të mbushur)
Vendi i kontenierit (pastërtia e vendit të kontenierit)
Vendi ngjitur me kontenierin (pastërtia e vendit rreth e qark me kontenierin)

Metodat e vlerësimit
Shkalla në të cilën kontenieret janë të mbushur me mbeturina vleresohet si me
poshtë:
• kazani është bosh ose gjysëm bosh
• kazani është i mbushur ose i tejmbushur
Shkalla e pikëve për vlerësimin e pastërtisëe së vendit të kontenierit dhe vendit
ngjitur me të rezulton në 4 nivele (1 – niveli më i lartë, 4 – niveli më i ulët).
Shkalla e Vlerësimit për Pastërtinë e Vendit të Kontenierit.
Vlerësimi
(piket)

Përshkrimi

1

I pastër: Vendi është i pastër ose pothuajse i pastër; nuk ka më shumë
se sa 5 copë mbeturinash të vogla.

2

Përgjithësisht i Pastër: Vendi është praktikisht i pastër me më shumë
se 5 copë mbeturina të vogla, duke zenë jo me shumë se ¼ e vendit
të kontenierit (mund të këtë 1-2 thasë me mbeturina shtëpiake të
vendosur pranë konteniereve)

3

I ndotur me mbeturina: Më shumë se ¼ e vendit të kontenierit është
e mbuluar me mbeturina të vogla ose të medha; aty ka thasë me
mbeturina shtëpiake të vendosur pranë konteniereve.

4

Shumë i ndotur me mbeturina: Ka pirgje mbeturinash në njëren anë
të vendit ose janë të shperndara nëper të; aty ka thase me mbeturina
shtëpiake të vendosur pranë konteniereve.
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Kazani – 2; Vendi i kazanit – 1;
Vendi pranë kazanit - 2

Kazani - 2; Vendit i kazanit – 4;
Vendit pranë kazanit - 4
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Kapitulli i IV
Grumbullimi dhe ndarja/fraksionimi i mbeturinave urbane
4.1 Teoria e njohur e 4r (remind, reduce, reuse, recycle)
• teoria e njohur e 4R (remind, reduce, reuse, recycle)
• skema kryesore e ndarjes së mbeturinave
• “hierarkia” e mbeturinave
Në nivelin e arritur në shumicën e bashkive të vendit tonë, si dhe në kërkesën e
ligjeve për mbrojtjen e mjedisit, si dhe të ligjit të ri të aprovuar së fundmi në Parlament
“Për menaxhimin e integruar të mbeturinave urbane”, del e nevojshme që bashkitë të
mendojnë seriozisht per ndarjen e mbeturinave urbane që në origjinë, sipas përbërjes
mercologjike në letër, qelq, plastike, metalike etj. në konteniere të veçantë, një projekt
që kërkon fonde të mëdha, por edhe angazhim serioz të bashkive për ta realizuar në
praktikë.
A mund të realizohet ndarja e mbeturinave në bashkitë tona?
Në këtë fazë do të ishte e vështirë të realizohet nga vetë Bashkia, për shkak të fondeve të mëdha që duhen, për investime në kazane të veçantë për çdo lloj mbeturine,
vendet e kazaneve, transporti etj.
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Por disa bashki po mendojnë seriozisht për të realizuar këtë shërbim nëpërmjet:
• 1. Hartimit të këtij projekti ambicioz me koston përkatëse
• 2.Aplikimit për gjetjen e fondeve të nevojshme që mund të japë Bashkimi
Evropian ose donatorë të tjerë
• Nxitjes së biznesit vendas për futjen e tyre në procesin e ripërdorimit dhe
• riciklimit të mbeturinave, vecanërisht letër, plastike, qelq, metalike; ndoshta
edhe të pjesëmarrjes së tyre në financim të pjesshëm me bashkinë p.sh:
• sigurimin e kazaneve për aktivitetin e tyre (kazane vetëm për letër ose
plastikë)
• shpenzimet për transportin e mbeturinave që ju interesojnë për biznesin
e tyre etj.
Por a është e mundur që të realizohet një projekt i tillë në bashkitë e vendit? Kjo
është një detyrë e vështirë për ta realizuar në kushtet tona, por jo e pamundur, sepse
ka disa bashki në vendin tonë si Fieri dhe Lezha që kanë arritur diçka në këtë drejtim,
të bëjnë ndarjen e mbeturinave sipas përbërjes mercologjike, në zona të vogla “pilote”
të qytetit. Edhe bashkia Kuçovë ka tentuar edhe më parë që të arrijë të bëjë ndarjen e
mbeturinave urbane, sipas përbërjes mercologjike, bile në bashkëpunim me projektin
gjerman të GTZ-së që në vitin 2004. Por duke patur parasysh që deri në këtë vit në
vendin tonë nuk kishte biznese që grumbullonin letër, plastike, qelq etj. bashkia së
bashku me drejtuesit e projektit të GTZ-së u tërhoqën nga ky projekt mjaft ambicioz,
megjithë dëshirën e mirë për të realizuar atë.
Megjithë përpjekjet e mëdha që janë bërë dhe po bëhen nga një pjesë e bashkive
për të realizuar ndarjen e mbeturinave urbane, tregon për dëshirën e tyre për të ofruar
shërbimin e pastrimit në nivele cilësore, që sipas mendimit tonë është një element i
fortë i kryerjes së shërbimit të pastrimit që kërkon një “standard” evropian. Idetë e
reja që kanë bashkitë për ta realizuar këtë projekt ambicioz vazhdojnë të jenë si prioritet i punës së tyre, tani dhe për të ardhmen e afërt, në bashkëpunim të ngushtë me
bizneset e interesuara, në radhë të parë me sipërmarrësit e këtij shërbimi në bashkitë
e tyre, por edhe me biznese të tjera, që kanë ngritur bizneset e tyre për ripërdorimin
dhe riciklimin e mbeturinave urbane.
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4.2 Skema kryesore e grumbullimit
dhe ndarjes se mbeturinave
Mbledhja e ndarja e mbeturinave si prodhues, dhe përgjegjë sia
e Qytetarëve dhe e Bashkisë (remind)

Qendër grumbullimi
në nivel Bashkie

Zvogëlim vëllimi, ripërdorim, riclikim
(reduce, reuse, recycle)

Qendër grumbullimi në nivel rajonal

Vend depozitimi
( landfill )

Përpunim pa kthim energjie
Përpunim pa kthim energjie

Duke patur parasysh se sot po i kushtohet një rëndësi më e madhe ndarjes së
mbeturinave edhe nga pushteti qendror, që këtë vit u miratua nga Parlamenti ligji për
menaxhimin e integruar të mbeturinave urbane, pushtetit vendor i lind për detyrë të
mendojë seriozisht për ndarjen e mbeturinave sipas përbërjes mercologjike, që në
origjinë dmth në konteniere të veçantë, në një të ardhme të afërt. Kjo detyrë e vështirë
mund dhe duhet të realizohet në bashkëpunim me qytetarët, pasi ata janë prodhuesit
kryesore të tyre dhe bashkia duhet t’u kujtojë (remind) dhe rikujtojë se edhe ata janë
përgjegjës për mbajtjen pastër të qytetit në çdo kohë.
Sipas skemës kryesore të grumbullimit dhe ndarjes së mbeturinave, bashkia është
dhe do të jetë e detyruar që përpara se mbeturinat të grumbullohen në qendrën e saj
të grumbullimit, duhet të kryhen disa procese të tjera, sic është zvogelimi i volumit të
mbeturinave urbane (reduse), ripërdorimi i atyre mbeturinave që mund të përdoren
përsëri (reuse), si dhe riciklimi (recycle) i pjesës tjetër të tyre letër, plastike, qelq etj.
Pjesa tjetër e mbeturinave urbane që ngelen janë mbeturina organike që mund të
shkojnë në landfill (përpunim pa kthim energjie), ose në impiante që mund të digjen e
të prodhojnë energji elektrike (përpunim me kthim energjie).
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4.3 “Hierarkia” e mbeturinave

Mbeturina

Më shumë
e preferuar

Minimizin-Parandalim
Ripërdorim-Riciklim
Përpunim me kthim energjie (impiant)

Më pak
e preferuar

Përpunim pa kthim energjie (landfill)

Nëse ne do ta përfytyronim procesin e grumbullimit, transportimit dhe përpunimit
të mbeturinave urbane si një piramidë të quajtur “hierarkia e mbeturinave”, sigurisht
që në radhë të parë detyra jonë është të bëjmë parandalimin dhe minimizimin, sa të
jetë e mundur të ndotjes së mjedisit nga mbeturinat, më pas do të synonim që të të
bëjmë ripërdorimin dhe riciklimin e tyre, që është një proces më shumë i preferuar
për t’u realizuar.
Pas kryerjes së këtyre detyrave të rëndësishme pjesa e mbetur e mbeturinave
urbane do të mund të çohej në një impiant përpunimi me kthim energjie dhe më pak
e preferuar do të ishte që mbeturinat të çohen në landfill, përpunim pa kthim energjie,
pasi këtu thjesht do të groposen dhe mbulohen me dhe, duke respektuar të gjitha
kushtet teknike.

Informacion për Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë (SHBSH) u themelua në 12 tetor 1993, me kërkesë të
një grupi prej 10 kryetarë bashkish. Në fillim të vitit 1999 Shoqata e Bashkive Hollandeze
(VNG) inicioi një projekt për të bërë te mundur ngritjen e një stafi organizativ dhe pajisjen
e këtij stafi me zyra dhe me mjetet e nevojshme të punës. Me vendim të Asamblesë së
Përgjithshme në 5 Shtator të 2000 u ndyshua emri në Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
(SH.B.SH) si dhe adoptoi se bashku me emrin e ri edhe statutin e ri të Shoqatës. Përpjekjet
e saj të vazhdueshme kanë synuar në sensibilizimin e strukturave dhe institucioneve të
pushtetit qendror për përshpejtimin e proçesit të decentralizimit, si dhe konsolidimi i rolit të
bashkive në ushtrim të rolit të tyre qeverisës, duke dhënë në vazhdimësi rezultate konkrete.
Shoqata identifikon nevojat e anëtarëve nëpërmjet vizitave në bashki, krijimit të urave të
bashkëpunimit, organizimit dhe koordinimit të një sërë aktivitetesh.

Misioni:
Mbrojtja e interesave të përbashkëta të bashkive shqiptare, me qëllim arritjen dhe zhvillimin e demokratizimit dhe decentralizimit të vërtetë të qeverisjes vendore, për arritjen e standardeve evropiane të vet-qeverisjes vendore, sipas parimeve të Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore.
Në përmbushjen e misionit të saj, SHBSH fokusohet në:
Evidentimin, përgjithësimin dhe mbrojtjen e interesave me karakter të
përbashkët të bashkive, në kuadër të realizimit të reformës së decentralizimit dhe
autonomisë vendore.
Ofrimin e shërbimeve për bashkitë, me synim rritjen e aftësive vendimmarrëse dhe ekzekutive të organeve dhe të administratës së bashkive, nepërmjet trajnimeve,
ekspertizës, organizimit të workshopeve apo seminareve, informacioneve dhe statistikave,
publikimeve, vizitave të punës brenda dhe jashtë vendit për përgjithësimin e praktikave më
të mira, etj.
Lobimin pranë organeve të pushtetit qendror, në proçes të hartimit dhe zbatimit të
legjislacionit për pushtetin vendor, si dhe me partnerët ndërkombëtarë, për projekte të
ndryshme të zhvillimit të bashkive.
SHBSH ka organizuar mbi 400 aktivitete për bashkitë në fusha të ndryshme si: taksat
dhe tarifat vendore, zhvillimi ekonomik vendor, planifikimi urban, menaxhimi i burimeve

njerëzore, ujit, mbetjeve urbane etj. Megjithëse në vitin 2011, në Shqipëri u mbajtën zgjedhjet vendore, SH.B.SH nuk ka ndaluar punën e saj të përditshme. Ajo ka zhvilluar aktivitete
të planifikuara, në kuader të procesit të decentralizimit dhe të ofrimit të shërbimeve më të
mira për anëtarët si dhe ka vazhduar botimet e saj si dhe publikimin e gazetës së saj të
përmuajshme. Më poshtë po përmendim disa nga aktivitetet më të rëndësishme që janë
bërë gjatë këtij viti si:
• Trainimi i të sapozgjedhurve vendorë;
• Trainimi i Kryetarëve dhe antarëve të Këshillave Bashkiakë;
• Trainim i sekretarëve të Këshillave Bashkiakë;
• Zhvillimin e forumeve në fushën e: financave, urbanistikës, mardhënieve me publikun, legjislacionit etj.
• Çelja e ekspozitës me rastin e 18- vjetorit të SH.B.SH-së;
• Takime lobuese për ligjin e mbetjeve urbane;
• Botimin e disa manualeve si “Bashkitë dhe Integrimi Evropian”, “Sfidat e Vendimarrjes dhe Këshilltari”, “Kryetar Unë mendoj që...”, “Udhëzues mbi rregulloren model të
planifikimit”, “Manual për të ardhurat vendore”.
Në vazhim të botimeve të saj, SH.B.SH ka kënaqësinë të prezantojë manualin “ Standard
për kryerjen e shërbimit të pastrimit”. Shpresojmë që ky manual të përmbushë nevojat dhe
pritshmëritë e njësive vendore në fushën e pastrimit.

				
Ju faleminderit,
					Stafi i SH.B.SH-së

