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FAKTE KRYESORE 

 

Zbatimi planit vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve në 
Bashkinë Lezhë 
 
Konteksti                                                           

Kontributi i dldp-së në sektorin e 
menaxhimit të mbetjeve gjatë 2016 është 
fokusuar kryesisht në planifikimin 
sektorial dhe në zhvillimin e mekanizmit 
të ofrimi të shërbimit bazuar në 
performancë, i cili do të përcaktojë  
standardet minimale të përballueshme 
për shërbimin. 

Gjatë 2016 dldp dhe IKU kanë mbështetur 
Bashkinë Lezhë në hartimin e planit 
vendor të menaxhimit të mbetjeve, 
gjithashtu edhe në përgatitjen e 
dokumenteve të tenderimit për nen 
kontraktimin e shërbimit. 

Qëllimi dhe objektivi i projektit në 2017 

Qëllimi i projekt është të mbështesë 
Bashkinë Lezhë në zbatimin e planit 
vendor të menaxhimit të integruar të 
mbetjeve, në mënyrë që të përmirësoj 
menaxhimin financiar dhe 
qëndrueshmërinë ekonomike të sektorit. 

Projekti është i fokusuar në 3 shtylla 
kryesore: 

 Monitorimi i shërbimit  

 Mbledhja e të ardhurave 

 Komunikimi/Informimi publik 
Mësimet e nxjerra nga zbatimi i 
aktiviteteve në këto tre shtylla do të 
përdoren për të rishikuar kurikulën mbi 
monitorimin dhe zbatimin e shërbimit për 
Bashkinë Lezhë. 

Përfituesit e projektit 

Përfituesit kryesorë të projektit janë 
bashkia Lezhë dhe banorët e kësaj 
bashkie, të cilët do të përfitojnë një 
shërbim të përmirësuar. 

Aktivitetet 

Aktivitetet e mëposhtme janë pjesë e 
projektit sipas çdo shtylle:  
 
 Monitorimi i ofrimit të shërbimit të 

menaxhimit të mbetjeve. 

Ngritja dhe përgatitja e një organigrame 
dhe Terma Reference për secilin nga 
anëtarët e Grupit të Punës së 
Monitorimit. Asistencë e vazhdueshme e 
grupit të monitorimit dhe vlerësimit për 
të realizuar procesin,  t bazuar planin e 
monitorimit dhe vlerësimit. 

 Mbledhja e të ardhurave 

Përgatitja dhe hartimi i një modeli tarifimi 
i cili do t’iu shpërndahet klientëve, 
rishikimi i bazës së të dhënave ekzistuese 
të klientëve dhe asistence në 
konsolidimin e  data baze-s se krijuar. 

Asistence per stafin  e  bashkisë në lidhje 
me zhvillimin dhe tej përmirësimin e 
rregulloreve mbi përmirësimin e bazës së 
të dhënave dhe detyrimeve e 
penaliteteve. 

 Komunikimi/Informimi publik 

Përgatitja e strategjisë së komunikimit me 
qytetaret dhe grupet e iteresit mbi 

shërbimin e menaxhimit të 
mbetjeve dhe monitorimi i 
aktiviteteve  të komunikimit me 
publikun.  

Përgatitja e një liste me kanalet e 
komunikimit që do të përdoren për 
shërbimin e menaxhimit të 
mbetjeve dhe tarifat të cilat 
përfshijnë materialet për printim, 
spotet televizive dhe reklamat 
radiofonike. 
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