
An EU funded project managed
by the European Union Ofce in Kosovo

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada - Government 
Ministria e Mjedisit dhe Planikimit Hapësinor

Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial  Planning

Departamenti i Mjedisit / Department of Environment / Departament za sredinu

Prishtinë
2015

Edukimi, 
Mbeturinat dhe Mjedisi



1

Edukimi, 
Mbeturinat dhe Mjedisi

Prishtinë 
2015



2



3

Kjo broshurë është shkruar për t’iu  mundësuar qytetarëve që të kanë 
një pasqyrë të mënyrës së trajtimit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të 

mbeturinave si një nga problemet kryesore mjedisore në Kosovë.
Ashtu si dhe vendet tjera, Kosova ka ambicie të mëdha në përmirësimin dhe 
mbrojtjen e mjedisit e në veçanti në fushën e menaxhimit të mbeturinave, në këtë 
aspekt me këtë broshurë ne synojmë të përçojmë njohurit sa i përket menaxhimit 
të mbeturinave te të gjithë qytetarët e vendit tonë në veçanti te brezat e ri. 
Kjo broshurë është botuar me ndihmën financiare nga projekti, “Mbështetje 
Menaxhimit të Mbeturinave në Kosovë”, Evrope Aid /1338000/C/SER/XK, si 
dhe punës së palodhshme të stafit të Departamentit të Mbrojtjes së Mjedisit. 

Muhamet Malsiu
Drejtor i Departamentit të Mbrojtjes se Mjedisit
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DEPARTAMENTI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Mbrojtjes së Mjedisit:
• Propozon harton dhe siguron bazën për krijimin e politikave për mbrojtjen 

së mjedisit;
• Harton dokumente Strategjike dhe legjislacionin për fushën e mbrojtjes 

së mjedisit;
• Propozon masa dhe projekte për rehabilitimin e zonave të “nxehta”;
• Përcakton dhe propozon arsyesh mërinë për investime dhe financim në 

fushën e mbrojtjes së mjedisit;
• Kryen aktivitete administrative dhe profesionale për anëtarësim në 

Konventa, Traktate, Marrëveshje  dhe Organizata ndërkombëtare, për 
mbrojtjen e mjedisit;

• Ofron mbështetje profesionale, për çështjet që kanë të bëjnë me 
shfrytëzimin e resurseve natyrore;

• Shqyrton dhe përgatit propozim vendim për kërkesat e palëve, për çështje 
të ndryshme mjedisore.

• Përgatit raporte të ndryshme për çështje mjedisore.

Në kuadër të Departamentit bëjnë pjesë Divizionet:
- Divizioni për Edukim dhe Ndërgjegjësim Mjedisor;
- Divizioni për Mbrojtjen nga Ndotja Industriale;
- Divizioni për Mbeturina dhe Kimikate;
- Divizioni për Mbrojtjen e Natyrës
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HYRJE                     

Mjedisi është një pasuri e përbashkët i cili nuk i përket vetëm brezit 
tonë,  por është pasuri e patjetërsueshme edhe e brezave të ardhshëm. 

Edukimi mjedisor është një faktor tejet i rëndësishëm për të ruajtur dhe mbrojtur 
mjedisin. Ne nuk mund të zhbëjmë të kaluarën, por duhet të jemi përgjegjës për 
të ardhmen dhe hapi më i rëndësishëm drejtë kësaj të ardhme për mjedisin është 
dhe duhet të jetë ngritja e nivelit të edukimi mjedisor.
Edukimi mjedisor është mëse i nevojshëm, veçanërisht për nxënësit dhe të rinjtë, 
i cili kryesisht ndihmon të krijojmë një raport të ri me mjedisin dhe natyrën. Nëse 
një vend ka shkallën e ulët të edukimit mjedisor të brezave të ri, çdo iniciativë e 
ndërmarr nga qeveria, çdo aksion kombëtar nga të gjitha autoritetet shtetërore, 
nga organizata ndërkombëtare, OJQ-ve mjedisore, nuk do arrinim suksesin e 
dëshiruar. Edukimi i brezit të ri është çelës për një Kosovë më të pastër, më të 
bukur dhe pa mbeturina.
Ne si qeveri kemi ndërmarrë dhe do ndërmarrim shumë aktivitete për pastrimin 
e vendit nga mbeturinat e ndryshme, por kjo mbetet një zgjidhje afat-shkurtër, 
pasi zgjidhjen afat-gjatë e jep vetëm edukimi i brezit të ri, pra nga gjeneratat 
parashkollore e deri tek universiteti. 
Procesi i edukimit mjedisor kërkon kohë dhe punë të pa ndërprerë i cili është 
edhe investimi më i madh që mund të bëjë një qeveri dhe një komb për vendin 
e tij. Promovimi dhe edukimi mjedisor në shkolla është një nga elementet bazë 
të edukimit të nxënësve për të cilin shkollat duhet të investojnë sot dhe në të 
ardhmen. Andaj shkollat që promovojnë mjedisin, inkurajojnë sjellje të shëndosha 
dhe njëkohësisht e bëjnë të njohur faktin që përgjegjësia për përmirësimin e 
mjedisit, nuk varet vetëm nga individi, por është një përgjegjësi me pjesëmarrje 
të përbashkët të të gjithë pjesëtarëve të bashkësisë. Ngritja e Edukimit dhe 
ndërgjegjësimit Mjedisor është zhvilluar edhe nëpërmjet programit “Shkollat  
Promovuese të Shëndetit” si dhe aktiviteteve të ndryshme të ndërmarra deri me 
tani për ngritjen e kapaciteteve tek të rinjtë për të vepruar dhe sjellur ndryshime 
për përmirësimin e gjendjes së mjedisit. 
Edukimin, ndërgjegjësimin dhe përgjegjshmërinë ndaj mjedisit, fëmijët duhet 
ta mësojnë dhe të veprojnë me sjellje të reja se si ta ruajnë, ta mbrojnë dhe ta 
mbajnë më të pastër dhe më të shëndetshëm mjedisin ku jetojnë dhe veprojnë.
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Nëse arrijmë që edukimi mjedisor të bëhet pjesë e pandashme e dijes 
shkollore dhe e etikës qytetare, jemi të bindur që pas një dekade, ne nuk 

do të diskutojmë më për menaxhim të mirëfilltë të mbeturinave.
Edukimi mjedisor është po aq i rëndësishëm sa edhe lëndët tjera shkollore si; 
matematika, gjuha, letërsia, etj. Nxënësit në shkollë mësojnë rreth shkrimtarëve 
të mëdhenj të cilët e kanë përshkruar natyrën me fjalë të mrekullueshme; rreth 
piktorëve që kanë paraqitur peizazhe të jashtëzakonshme, por vetë nxënësit 
kanë mundësinë të kontribuojnë individualisht në ruajtjen e mjedisit, dhe vetë 
natyrës si një kryevepër që shkon përtej çdo përshkrimi apo ngjyre të një artisti 
të madh. Gjithashtu mjedisi është i lidhur edhe me sportin dhe mjekësinë sepse 
natyra është e lidhur ngushtë me shëndetin e njeriut, botës bimore, shtazore dhe 
proceseve tjera natyrore. 
Harmonia me mjedisin sjellë një harmoni edhe brenda vetë komunitetit. Mjedisi 
na bashkon me njëri-tjetrin dhe është trashëgimia që na lidhë me brezat e 
ardhshëm, prandaj, brezi i ri duhet të edukohet më shumë për mjedisin.
Të shtyrë nga kjo rëndësi mbi edukimin mjedisor, Ministria e Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor, përkushtohet dhe përqendrohet më shumë tek hartimi 
dhe diskutimi për përfshirjen e edukimit mjedisor në kurrikulat mësimore 
në nivele të ndryshme të arsimit; angazhimin dhe pjesëmarrjen në fushatat 
ndërgjegjësuese për edukimin mjedisor; në shtimin e hapësirave të gjelbëruara 
në mjediset e shkollave dhe qendrave të banuara; ofrimin e përvojës dhe 
këshillimit të personelit mësimor; ofrimin dhe shkëmbimin e përvojës për 
zbatimin e Paketës së Gjelbër në shkolla; ofrimin e ndihmës në identifikimin, 
shkëmbimin dhe shpërndarjen e informacioneve mjedisore; pjesëmarrjen dhe 
promovimin e veprimtarive demonstruese e ndërgjegjësuese të pilot projekteve 
në shkolla dhe institucione tjera.
Nëse dëshirojmë të gjelbërojmë përgjithmonë jetën tonë dhe të ruajmë natyrën 
e bukur të vendit tonë, duhet të edukojmë brezin e ri.

Edukimi mjedisor është procesi i të mësuarit që rrit njohuritë dhe 
ndërgjegjësimin e njerëzve për mjedisin dhe sfidat lidhur me të, që zhvillon 
aftësitë e nevojshme dhe ekspertizën, që nxit qëndrime, motive, dhe angazhime 
për të ndërmarrë vendime të informuara dhe veprime të përgjegjshme.

(UNESCO, Deklarata Tbilisi, 1978) 
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MBETURINAT

Mbeturinat janë produkt i aktiviteteve ekonomike, bizneseve, amvisërisë, 
prodhimit të energjisë apo edhe sektorëve tjerë zhvillimorë. Menaxhimi 

i mbeturinave është mbledhja, transporti, përpunimi, trajtimi, riciklimi apo 
deponimi i tyre, zakonisht të prodhuara nga aktiviteti njerëzor në përpjekje për 
të zvogëluar efektin e tyre në mjedis dhe në shëndetin e njeriut.  
Sistemi i menaxhimit të mbeturinave në Kosovë nuk është në gjendje të 
mirë dhe paraqet një ndër problemet kryesore që përballemi ne si shoqëri.                  
Mbeturinat duhet të definohen qartë, jo gjithçka që hedhim është mbeturinë, apo 
që duhet të groposet në deponi, por me riciklimin e tyre ato mund të janë resurse 
për zhvillim ekonomik të vendit.
 
Gjendja e tanishme e mbeturinave

Menaxhimi i mbeturinave në Kosovë ballafaqohet me probleme të 
shumta, vonesat në zgjidhjen e vështirësive për menaxhimin e llojeve të 

ndryshme të mbeturinave kanë rezultuar me situatën aktuale e cila nga aspekti i 
menaxhimit të mbeturinave është i mangët, ndërsa nga aspekti financiar është i 
rëndë. Sfidë jashtëzakonisht e madhe është krijimi i sistemit për menaxhimin e 
mbeturinave në nivelin lokal, me të cilin sistem do të organizohet mbledhja dhe 
grumbullimi i mbeturinave në territorin e tyre. 
Në përgjithësi gjendja aktuale e sistemit për menaxhimin e mbeturinave në Kosovë
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është shqetësuese, andaj kjo është arsyeja pse duhet ti ipet prioritet zgjidhjeve 
të përshtatshme për të gjitha problemet lidhur me menaxhimin e mbeturinave.

Krijimi i mbeturinave është në rritje, infrastruktura ekzistuese për sasinë e mbeturinave 
të krijuara është e pamjaftueshme dhe nuk përmbush standardet e BE-së.
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Kryesisht janë prezentë këto vështirësi:
 

• Vetëdije e ultë e gjeneruesve të mbeturinave për menaxhimin e drejt; 
• Arsimim dhe edukim i pamjaftuar i komunitetit që gjeneron mbeturina; 
• Njohuri të pakta për praktikat e menaxhimit të mbeturinave dhe trendet 

që aktualisht zbatohen në BE; 
• Nuk bëhet mbledhja dhe grumbullimi i mbeturinave nga të gjitha zonat 

dhe vendbanimet e Republikës së Kosovës; 
• Mungesa e infrastrukturës për menaxhimin e mbeturinave; 
• Shkalla e ulët e inkasimit të mjeteve financiare për shërbimet e mbledhjes 

dhe grumbullimit të mbeturinave; 
• Mungesa e mjeteve financiare për realizimin e projekteve për menaxhimin 

e mbeturinave; 
• Deponitë ilegale të mbeturinave komunale; 
• Mungesa e organizimit për ngritjen e sistemit për ndarje dhe klasifikim të 

mbeturinave komunale; 
• Zbatimi i pjesërishëm i legjislacionit për mjedis dhe mbeturina; 
• Mungesa e të dhënave për sistemin informativ lidhur me menaxhimin e 

mbeturinave. 

KORNIZA LIGJORE  

LIGJI Nr. 04/L-060 PËR MBETURINA

Ky ligj rregullon menaxhimin e mbeturinave, planet për menaxhimin e 
mbeturinave, të drejtat dhe detyrimet e personave të licencuar të cilët 

merren me menaxhimin e mbeturinave, mënyrat dhe kushtet e mbledhjes së 
mbeturinave, transportit, trajtimit, përpunimit, magazinimit dhe deponimit 
përfundimtar, importin, eksportin dhe transitin e mbeturinave, monitorimin, 
sistemin informativ dhe financimin.
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Udhëzimet Administrative të dala nga Ligji për Mbeturina

- U.A. për administrimin e mbeturinave medicinale humane dhe veterinare,
- U.A. për menaxhimin e deponive të mbeturinave, 
- U.A. për menaxhimin e gomave jashtë përdorimit dhe mbeturinat e gomës, 
- U.A. për menaxhimin e automjeteve mbeturinë dhe  komponentët e tyre, 
- U.A. për eksport,import dhe transit të mbeturinave, 
- U.A. për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe mbeturinat me vajra, 
- U.A. për katalogun Shtetëror të mbeturinave, 
- U.A. për Vlerat kufitare të përqendrimeve për komponentët e rrezikshme   
           në mbeturina, 
- U.A. për kompetencat e zotëruesit të mbeturinave, prodhuesit dhe importuesit 
            të produktit, 
- U.A. për liçensa për menaxhimin e mbeturinave, 
- U.A. për administrimin e mbeturinave biodegraduese, 
- U.A. për ambalazhin dhe ambalazhet mbeturinë,
- U.A. për administrimin e mbeturinave nga pajisjet elektrike dhe elektronike, 
- U.A. për  mbeturinat nga bateritë dhe akumulatorët e shpenzuar,
- U.A. për menaxhimin e mbeturinave nga industria ekstraktive dhe minierave,
- U.A. për menaxhimin e lymit nga trajtimi i ujërave të ndotura,
- U.A. për menaxhimin e mbeturinave nga ndërtimi dhe demolimi i objekteve 
           ndërtimore,
- U.A. për menaxhimin e bifenileve dhe trefenileve të polikloruara dhe mbeturinave 
            me PCB dhe PCT,
- U.A. për listën e OSCD për mbeturina. 

Dokumentet për planifikimin dhe menaxhimin e mbeturinave:
- Strategjia e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave,
- Plani i Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave,
- Planet Komunale për Menaxhimin e Mbeturinave,
- Planet për menaxhimin e mbeturinave nga zotëruesit e mbeturinave,
- Planet për menaxhimin e mbeturinave nga personat e liçencuar.
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LLOJET E MBETURINAVE SIPAS LIGJIT

- Mbeturinat komunale
- Mbeturinat komerciale
- Mbeturinat industriale
- Mbeturinat medicinale

Mbeturinat varësisht nga ekspozimi i rrezikshmërisë janë:
- Mbeturinat inerte,
- Mbeturinat e parrezikshme,
- Mbeturinat e rrezikshme.
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Menaxhimi i mbeturinave

Gjendja e menaxhimit të mbeturinave në Republikën e Kosovës aktualisht 
është mjaft e palakmueshme. Nga Raporti i gjendjes së mjedisit dhe Raporti 

i gjendjes së mbeturinave rezulton se sasia e mbeturinave në Kosovë është 
gjithnjë në rritje dhe se menaxhimi i tyre, përfshirë infrastrukturën nuk është në 
nivelin e duhur.
Ndotja e mjedisit nga menaxhimi 
jo i drejtë i mbeturinave është ndër 
problemet më të mëdha në kuadër 
të mbrojtjes së mjedisit në Kosovë. 
Përveç nevojës për të harmonizuar 
ligjet vendore me ato të BE- së, vendi 
duhet ndryshuar situatën aktuale në të 
cilën mungon zbatimi i ligjeve dhe i 
politikave si në nivelin qendror dhe 
lokal .
Në Kosovë ka ende shumë për tu bërë 
lidhur me menaxhimin e mbeturinave. Duhet të vazhdohet me investime në 
përmirësimin e sistemit dhe infrastrukturës për menaxhimin e mbeturinave.
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Trajtimi i mbeturinave

Trajtimi i mbeturinave bëhet sipas metodave fiziko-kimike, biologjike 
dhe termike, sipas parimeve dhe prioriteteve për menaxhimin e tyre.                                                                                                                          

Sot në botë aplikohen disa metoda për trajtimin mbeturinave të cilat ndahen  në  
dy grupe të mëdha: 

a) Trajtimi ekologjiko-ekonomik 
b) Trajtimi industrial 

Në trajtimin ekologjik përfshihen: 
- Reduktimi  
- Ripërdorimi 
- Riciklimi   
- Kompostimi    
- Deponi e kontrolluar.

Reduktimi i mbeturinave

Zvogëlimi në burim do të thotë të pakësosh sasinë ose toksicitetin e 
mbeturinave të prodhuara që në burimin prodhues të tyre. Reduktimi në 

burim është mënyra e vetme dhe më efektive për të menaxhuar mbeturinat 
pa kosto, duke reduktuar efektet e dëmshëm rrjedhimisht edhe toksicitetin e 
mbeturinave.
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Një sistem industrial ekologjik është i suksesshëm, nëse redukton nevojën për 
materiale nga burimet e resurseve natyrore. Një pikësynim tjetër duhet të jetë 
implementimi i proceseve që eliminojnë përdorimin e substancave toksike si 
p.sh metalet e rënda që nuk janë të biodegradueshëm dhe që janë kërcënim për 
ambientin atje ku shkarkohen. 

Ripërdorimi i mbeturinave
 

Është rikthimi i mbeturinave nëpërmjet qarkullimit në lëndë të parë natyrore 
(nëpërmjet kompostimit), ose riciklimit (për përftimin e lëndëve të dyta 

ose të energjisë), si edhe mbeturina të cilat me një shpenzim të vogël mund të 
përdoren sërish. 
Ripërdorimi fillon me grumbullimin e veçuar të materialeve të vjetra në shtëpi 
ose në ndërmarrje. Ripërdorimi p.sh. përdorimi i tullave të një godine të shembur 
për të ndërtuar dekoracione ose ndonjë godinë më të vogël. 
Riprodhimi - Industria e automobilave është shembulli më konkret, ku pjesë 
të përdorura të një makinerie përdoren për të riprodhuar pjesë të një makinerie 
tjetër.
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Trajtimi fiziko-kimik - i mbeturinave përfshinë metodat: neutralizimin, 
mineralizimin, sodifikimin ose kryqëzimin, oksidimin, reduktimin, absorbimin, 
distilimin, shkëmbimi jonik, osmozën reversibile dhe procese të tjera fiziko-
kimike, nëpërmjet të të cilave bëhet zvogëlimi i karakteristikave të rrezikshme 
të mbeturinave.

Trajtimi biologjik - i mbeturinave është proces i zbërthimit të mbeturinave 
organike të biodegradueshme me qëllim të përfitimit të materialeve të dobishme, 
energjisë dhe zvogëlimit të ndikimeve negative në mjedis.

Trajtimi termik - i mbeturinave 
bëhet në impiante të cilat janë 
të projektuara, ndërtuara dhe të 
pajisura në bazë të ligjit. Djegia e 
mbeturinave bëhet për përfitimin e 
energjisë vetëm në rastet kur djegia 
është ekonomikisht e arsyeshme 
dhe kur energjia shtesë për djegien 
e mbeturinave përdoret vetëm për 
të nisur djegien ose kur mbeturinat 
shfrytëzohen si karburante.

Deponimi përfundimtar i mbeturinave

Deponimi i mbeturinave në deponi bëhet sipas kushteve të përcaktuara për 
deponim të mbeturinave dhe sipas standardeve për deponitë.

Mbeturinat, në varshmëri të karakteristikave të tyre, duhet të deponohen në 
deponit e lejuara përkatëse, sipas paragrafit vijues.

- Deponi për mbeturinat e rrezikshme;
- Deponi për mbeturinat jo të rrezikshme;
- Deponi të mbeturinave inerte.
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RICIKLIMI

Riciklimi është një pjesë shumë e rëndësishme e qëndrueshmërisë së hierarkisë 
së menaxhimit të mbeturinave. Theksi i tanishëm mbi parandalimin e 

ndotjes, si dhe zhvillimi i teknologjive të trajtimit të mbeturinave ka si rezultat 
pakësimin e volumit të mbeturinave urbane për të ricikluar 100%.

Çfarë është riciklimi?

Riciklimi është përpunimi i materialit (mbeturinave) në produkte të reja me 
qëllim që të parandalohet krijimi i mbeturinave nga materialet të cilat mund 

të ripërdoren, të zvogëlohet përdorimi i lëndëve të reja të para, të zvogëlohet 
përdorimi i energjisë, të zvogëlohet ndotja e ajrit dhe ujit me zvogëlimin e 
kërkesës për mënyrën e zakonshme të grumbullimit të mbeturinave në groposje. 
Riciklimi është aktivitet kyç i mënyrës bashkëkohore të zvogëlimit të sasisë së 
mbeturinave dhe aktiviteti i tretë në hierarkinë “Redukto, Ripërdor, Riciklo” 

Ndikimi i riciklimit

Kujdes, nëse njerëzimi nuk ndërmerr masa të duhura, qytetet tona, fshatrat, 
lumenjtë dhe liqenet në të ardhmen e afërt do të mbulohen me mbeturina. 

A mund të paramendoni sikur të gjitha bukuritë tona natyrore të ishin të 
mbuluara me mbeturina, a mund ta paramendoni përhapjen e sëmundjeve dhe 
erës së keqe? Kjo mund të na ndodhë në të vërtetë nëse nuk fillojmë të sillemi 
me përgjegjshmëri ndaj mbeturinave dhe nëse nuk i ndërrojmë zakonet tona 
kur është fjala për grumbullimin e mbeturinave dhe ruajtjen e mjedisit. Në 
ditët e sotme është shumë e rëndësishme që fëmijët të dinë se si duhet mbrojtur 
dhe ruajtur mjedisi, përmes realizimit të procesit të riciklimit, kurse pikërisht 
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Kush e zbuloi dhe çfarë do të thotë shenja e Riciklimit?  

Simbolin universal të riciklimit, i cili sot është në përdorim e ka dizajnuar 
Gari Anderson, një student i cili në  vitin 1970 e fitoi çmimin e parë për 

projektimin konceptual të simbolit të riciklimit në konkursin të cilin e kishte 
shpallur një kompani Amerikane. Ky simbol gjendet në të gjitha materialet dhe 
prodhimet të cilat mund të ripërdoren, pra të riciklohen. Simboli përbëhet nga 
tri shigjeta të vogla të cilat simbolizojnë procesin qarkor dhe secila nga ato ka 
domethënie.

                                                                                                                            

Shigjeta e parë ka domethënien “Redukto” dhe këtu mendohet në zvogëlimin 
e sasisë së mbeturinave; shigjeta e dytë ka domethënien “Ripërdor”, e 
cila na kujton që shumë gjëra mund të përdoren përsëri, dhe shigjeta 
e fundit me domethënie “Riciklo”, e cila shënon procesin e riciklimit.                                                                
Parandalimi i mbeturinave është një element kyç dhe realizohet duke nxitur 
riciklimin e mbeturinave.
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Riciklimi - Gjendja në vend     

Në Kosovë, ka pak impiante për riciklimin e mbeturinave, kryesisht 
riciklohen mbeturinat e plastikës dhe të letrës. Disa kompani ricikluese 

të mbeturinave të plastikes bëjnë riciklimin dhe përfitimin e produkteve të reja 
si folie e najlonit ose edhe riciklimi i PVC-së etj. Ekzistojnë edhe disa kompani 
të vogla që përmes riciklimit të letrës përfitojnë ambalazhe për vendosjen e 
vezëve, paketa dhe letër toaleti.                                                                                                                  
 

Një shembull tjetër që mundë të përmendet në kontestin pozitiv është edhe 
projekti për mbledhjen dhe riciklimin kapakëve të shisheve të ujit për sigurimin e 
karrocave për persona me aftësi të kufizuar. Në Kosovë ekzistojnë disa kompani 
që merren me grumbullimin e llojeve të veçanta të mbeturinave si letër, plastikë, 
metale, bateri, kanaçe, goma, vajra etj. Në mungesë të impianteve për riciklim 
dhe përpunim të mbeturinave, një pjesë e konsiderueshme e këtyre kompanive, 
merret vetëm me grumbullimin dhe presimin (shtypjen) e tyre për ti eksportuar 
pastaj në vende të tjera të rajonit, të cilat kanë impiante për riciklimin e këtyre 
mbeturinave.
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Cila është rëndësia e riciklimit?  

Parandalon ndotjen e ajrit, ujit, tokës, natyrës dhe 
biodiversitetit. Kursen energjinë për prodhimin, 

transportin, për shpërndarjen e këtyre produkteve, 
shfrytëzimin e ujit.
Parandalon dhe zvogëlon emetimin e gazeve serrë të 
cilat ndikojnë në ndryshimet klimatike. Mbron burimet 
natyrore si psh: pyjet, ujërat, pasuritë nëntokësore etj.                                                                                                                                             
Ulë nevojën për depozitimin apo djegien e 
mbeturinave (për më tepër që në Kosovë mbeturinat 
akoma nuk i nënshtrohen asnjë procesi trajtimi) 

Çfarë mund të riciklohet?     
         

- Letër dhe karton - Librat e vjetër
- Plastike, shishe dhe qese - Tulla
- Shishe dhe kavanoza qelqi - Dërrasa te vjetra
- Të gjitha metalet - Elektronike të vjetra
- Elektronike, PC dhe bateri - Kutitë e kartonit
- Mobile të vjetra - Gomat e makinave
- Rroba dhe copa - Syzet optike
- Organike - Pajisjet sportive
- Lodrat e fëmijëve - Kartolinat
- Biçikletat - Dyert e vjetra
- Kapakët e shisheve - Zbukurime dhe dekore etj.
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Riciklimi i letrës
        

Riciklimi i letrës kërkon 70% më pak energji 
sesa ta prodhosh atë nga fillimi. Letra e 

ricikluar prodhon 73% më pak ndotje në ajër 
sesa të prodhohet nga fillimi. 1 ton gazeta 
kërkon të prihen 24 pemë, 30,000 litra ujë, 
4,200 kilovat orë (e mjaftueshme për të ngrohur 
shtëpinë tuaj gjatë gjysmës së vitit), 1700 litra 
vaj/ karburant, 3m3 hapësirë vend depozitimi.                                                                                               
Rreth 650.000 ton letër prodhohen në ditë kudo 
në tërë botën, ndërkohë 500.000 ton letër hidhen 
pasi nuk rifuten në procesin e riciklimit. Letra 
është shpikur në Kinë rreth 2000 vjet më parë, 
është ekologjikisht mjaft e mirë pasinë është e 
biodegradueshme dhe e riciklueshme. Në ditët 
prodhohen rreth 3.000 tona lloje të ndryshme letre. 

Riciklimi i qelqit 

Është një material që është përdorur në jetën e 
përditshme nëpërmjet një shumëllojshmëri 

të produkteve: shishe, gota, kavanoza, dritare, 
pasqyra. Qelqi mund të jetë me ngjyra të 
ndryshme që shtohen gjatë prodhimit. Qelqi 
i groposur së bashku me mbeturinat e tjera 
shtëpiake qëndron me mijëra vjet pa u degraduar! 
Riciklimi i 1 shishe qelqi do të kursente energji 
për të mbajtur në gjendje pune një kompjuter 
për 25 minuta. Qelqi është ndër materialet 
100% të riciklueshme (pa fund). Po ashtu qelqi 
nuk dekompozohet asnjëherë.                                                                                            
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Riciklimi i metalit  

Gjithashtu metalet si (alumin, bakër, hekur) mund të 
riciklohen pa kufi. Riciklimi i 1 (një) kanaçeje kursen 

96% të energjisë së nevojshme për prodhimin e saj, ndotë 95% 
më pak ajrin dhe ndot 97% më pak ujin prodhimi i sendeve 
metalike, si kanaçet e pijeve të preferuara rrisin 
shfrytëzimin e burimeve minerare dhe mos 
riciklimi i tyre rrit ndotjen e mjedisit. Për një 
ton alumin, është e nevojshme që të gërmohen 
deri katër ton mineral boksit dhe të konsumohen 
13.000 kWh (kilovat-orë) të energjisë elektrike. 
Pas marrjes së mineralit alumini është lëshuar 
në atmosferë si monoksidi karboni, dyoksidi i 
karbonit dhe hidrogjen fluori. 

Riciklimi i plastikës
   

Plastika është një material që rrjedh nga nafta. Nafta është një lloj 
minerali që është në brendësi të Tokës dhe gjenerohet nga dekompozimi 

i bimëve dhe kafshëve mbi miliona vjet. Shfrytëzimi i naftës dhe 



23

përpunimit të saj në plastikë, një pjesë e historisë së planetit tonë zhduket. 
Në normën aktuale të konsumit, është vlerësuar se rezervat e naftës do 
të jenë në botë për 35 vjet. Gjatë dekompozimit të mbeturinave plastika 
është shumë e gjatë dhe mund të marrë diku 100-1000 vjet, në varësi të 
llojit të plastikës. Përveç degradimit, mbeturinat plastike janë një problem 
i madh nga pikëpamja e hapësirës të marra deri në tokë. Është e mundur 
dhe të shkatërrohet procesin i djegies, por atëherë ndotet ajri. Riciklimi 
i mbeturinave plastike gjithashtu ndihmon për të reduktuar konsumin e 
energjisë dhe në këtë mënyrë reduktohen emetimet.                                                                                              
Dëmet e shkaktuara në mjedis nga mosriciklimi i plastikës si mjet paketimi 
për ushqimet dhe sendet e ndryshme, janë më të mëdha se roli i tyre si 
mbrojtës higjenik.

MBETURINAT ORGANIKE - KOMPOSTIMI 
                                                       

Një ndër mënyrat që mund të 
ndihmojnë në zvogëlimin e sasisë 

së mbeturinave organike dhe shtëpiake 
është edhe kompostimi. Kompostimi është 
një depozitim alternativ i mbeturinave 
organike dhe mund të jetë pjesë e çdo 
programi komunitar për menaxhimin e 
tyre. Duke qenë që bujqësia në vetvete 
përfshin menaxhimin efektiv të një 

shumëllojshmërie procesesh natyrore, në shumë raste, kompostimi është 
çelësi i duhur për fermerët. Kompostimi 
është menaxhimi efi¬çent i dekompozimit 
biologjik të lëndëve organike. Kompostimi 
mund të kërkojë kohë dhe pak mund, por 
është shumë i përshtatshëm dhe ekonomik 
për të gjithë ne që jetojmë apo ushtrojmë 
veprimtari në zonat rurale. Në zona të cilat 
kanë shumë gjenerim të materialeve të 
kompostueshme sikurse janë zonat rurale, 
sasia e mbeturinave që përfundon në fushë 
depozitë rritet shumë.
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Mbeturinat organike kanë vlerë për ushqyesit dhe materialin organik që mund të 
përftohet prej tyre përmes procesit të kompostimit. Komposti është një material 
si humusi, i errët dhe i pasur me një shumëllojshmëri ushqyesish, minerale dhe 
organizma të dobishme të tokës. Ai mund të përdoret në kopshte, oborre apo 
saksi për të ndihmuar  në krijimin e një mjedisi më të shëndetshëm dhe të mirë-
ekuilibruar të tokës për bimët që duam të rrisim. Në shumë raste, komposti 
mund të përdoret në vend të plehrave komerciale dhe është shumë më e¬fikas 
në ofrimin e ushqyesve për bimën në mënyrë të qëndrueshme. Ai gjithashtu 
përmirëson vetitë fizike dhe biologjike të tokës në një mënyrë që plehrat 
komerciale nuk mund ta bëjnë.

 − A e dini se aplikimi i rregullës së 3 R-ve sjell përfitime 
ekonomike, mjedisore dhe shëndetësorë??  

− Ato parandalojnë ndotjen e ajrit të krijuar nga prodhimi i 
produkteve të reja  

− Kursejnë energjinë për prodhimin, transportin, për shpërndarjen 
e këtyre produkteve  

− Ulin emetimin e gazeve serrë të cilat ndikojnë në ngrohjen 
globale, ose ndryshimin e klimës, me ndikim në të ardhmen e 
zhvillimit të qëndrueshëm  

− Mbrojnë burimet natyrore si psh: pyjet, ujerat, pasuritë 
nëntokësore, (metalet dhe nafta/lëngjet fosile) etj.  

-  Ulin nevojën për depozitimin apo djegien e mbeturinave. 

Kuriozitete
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A e dini  që: 
• Riciklimi i 1 kanoçe do të kursente energji për të mbajtur një 

televizor në punë për 3 orë. 
• Riciklimi i 1 kanoçe kursen 96% të energjisë së nevojshme për 

prodhimin e  saj, ndot 95% më pak ajrin dhe ndot 97% më pak ujin. 
• Riciklimi i 1 shishe qelqi do të kursente energji për të mbajtur në gjendje 

pune një kompjuter për 25 minuta. 
•  Riciklimi i letrës kërkon 70% më pak energji sesa ta prodhosh atë nga 

fillimi. 
• Letra e ricikluar prodhon 73% më pak ndotje në ajër sesa të prodhohet nga 

fillimi. 
• 1 ton gazeta kërkon të prihen 24 pemë, 30,000 litra ujë, 4,200 kilowat orë 
(e mjaftueshme për të ngrohur shtëpinë tuaj gjatë gjysmës së vitit), 1700 

litra vaj/karburant, 3m3 hapësirë vend depozitimi, 
• Qelqi është ndër materialet 100 % të riciklueshme (pa fund). 

• Po ashtu qelqi nuk dekompozohet asnjëherë. 
• Riciklimi i 1 shishe plastike do të kursente energji sa për të mbajtur një 

llambë 60 wat të ndezur për 3 orë. 
• Shumica e familjeve prodhon 40 kg plastikë në vit. 

• Plastika do 500 vjet të dekompozohet. 
• 1 ton plastikë është baras me 20,000 shishe dylitërshe ose 

120,00 qese plastike 
• Mblidhni mbeturinat përreth vendit ku qëndroni (në plazh 

apo ambiente të tjera shlodhëse); 
• Reduktoni sasinë e mbeturinave që prodhoni; 

• Mundohuni të ripërdorni sa më shumë materiale 
që të jetë e mundur; 

• Blini produkte që mund të riciklohen 
............ 

Kuriozitete

Letrat që mund të riciklohen dhe të kthehen sërish në 
letër janë:

 Fletoret apo librat e vjetër që nuk ju duhen më;
 Fletët e grisura nga fletoret apo zarfat;

 Gazetat dhe revistat e ndryshme (mundeni të sillni në shkollë 
edhe gazetat që lexojnë prindërit tuaj).
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…….rreth 650.000 ton letër 
prodhohen në ditë kudo në tërë 
botën, ndërkohë 500.000 ton 
letër hidhen pasi nuk rifuten në 
procesin e riciklimit. 

….letra, shpikur në Kinë rreth 
2000 vjet më parë, është 
ekologjikisht mjaft e mirë pasi 
është e biodegradueshme dhe e 
riciklueshme. Në ditët tona 
prodhohen rreth 3.000 lloje të 
ndryshme letre. 

….qelqi i groposur së 
bashku me Mbeturinat 
e tjera shtëpiake 
qëndron me mijëra vjet 
pa u degraduar! 

 

….shumë pyje sakrifikohen 
për t’u bërë letër e miliona 

gazetave, që çdo ditë tërheqin 
vëmendjen e lexuesit për 

rreziqet e shpyllëzimit 
 (J.Prevert) 

prodhimi i sendeve 
metalike, si kanoçet e 

pijeve të preferuara rrisin 
shfrytëzimin e burimeve 

minerare dhe mos 
riciklimi i tyre rrit 
ndotjen e mjedisit ….dëmet e shkaktuara 

në mjedis nga mos 
riciklimi i plastikës si 
mjet paketimi për 
ushqimet dhe sendet e 
ndryshme, janë më të 
mëdha se roli i tyre si 
mbrojtës higjenik 

tendenca në rritje e 
përmirësimit të cilësisë 

së materialeve paketuese 
të riciklueshme, faktor 
pozitiv në zhvillimin e 

qëndrueshëm 

Për arsyet që u përmendën më sipër, por edhe për faktin se ju të gjithë doni të keni 
një mjedis të pastër, të shëndetshëm, doni të jeni nxënës të përparimit dhe të 

qytetarisë, ne ju sugjerojmë të hidhni në këto kosha sipas destinacionit të tyre në 
mënyrë të seleksionuar LETËR dhe në të tjerat ALUMIN DHE PLASTIKE. 
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