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PARATHËNIE  
 

ProjektI për Garim në nivel Lokal dhe Regjional (PGLR) është investim katër-vjetor i mbështetur nga 
Unioni Europian dhe përdor fonde nga IPA II të parashikuara për garim dhe inovacione në Maqedoni. 
PGLR do menaxhohet nga fondi Hybrid Trust dhe përbëhet nga katër komponenta të zbatuara nga 
Banka Botërore dhe Qeveria e Maqedonisë. Projekti do sigurojë fonde për investim dhe rritjen e 
kapaciteteve për mbështetjen e sektorin për rritje, investime në destinacione dhe prosperitet të 
destinacioneve specifike. Në nivel lokal dhe regjional, projekti do të mbështesë destinacione të 
caktuara turistike të shtetit nëpermjet kombinimit të asistencës teknike për t’a përmirësuar 
menaxhimin e destinacionit, investime në infrastrukturë dhe investime në krijimin e linqeve dhe 
inovacioneve. Investimi do të mbulohet nëpërmjet të grant skemes për turizmin regjional të palëve 
të interesuara si’ç janë komunat, institucionet, OJQ-të dhe sektori privat. 

Lista Kontrolluese e këtij Plani për Menaxhim Social dhe të Mjedisit (PMSM) është përgatitur për 
aktivitete të zbatuara nga projekti”Youth adventure tourism”(Turizëm i aventurave rinore). Lista 
kontrolluese e PMSM paraqet përshkrim tëprojektit, detajet teknike, shtrierja, rregullimi dhe 
lokacioni, ne bazë të të cilave vlerësohen rreziqet sociale dhe të mjedisit. Implementimi i masave 
zbutëse qëi adreson rreziqet e identifikuara dhe problemet, poashtu dhe  planii monitorimit,i 
definuar me listen kontrolluese të PMSM,është e obligueshme dhe në pajtim me rregulloret 
nacionale për mjedisin dhe rregulloret tjera, dhe politikat operative të Bankës Botërore. 

 
1. Hyrje e shkurtër e nën-projektit 

Ky nën-projekt ka për qëllim të inicojë lloje të reja të turizmit në Struge, promovimine skautëve dhe 
ofеrtën e atrakcioneve të reja për vizitorë dhe avanturistë të ri. Struga ka eksperiencë të gjatë me 
promovimin e skautizmit dhe aktiviteteve të ngjashme për popullatën më të re nëpërmjet të skaut 
grupit “Krste Jon”.Në këtë qendër janë mbledhur dhe socializuar skautë dhe të rinj nga shumë shtete 
të ndryshme për 59 vite. Kohëve të fundit, skaut kampi është aktiv vetëm përafërsisht një muaj gjatë 
vitit, vetëm për organizimin e skaut ngjarjeve dhe garave. Nën-projekti i parashikuar do t’a rrisë 
kapacitetin e akomodimit në kamp dhe do t’a bëje aktiv për pjesë më të madhe të vitit, duke ofruar 
përmbajtje unike për çdo sezonë. Kampi do mirëpresë shumë aktivitete të Shoqatës së Skautëve të 
Maqedonisë, poashtu dhe partner-shoqata nga Europa. Me ofertën e re, kampi poashtu do sigurojë 
dhe shërbime reklamuese për grupe turistësh, vizitorë dhe avanturistë të ri. 

Kampi i Skautëve në Strugë ka potencial të zhvillohet në një nga destinacionet më të dalluara dhe 
atraktive për skaut dhe turistë të ringa regjioni.  

Aktualisht, Struga, si destinacion turistik, qëndron nën hijen e Ohrit për shkak të bollëkut të atyshëm 
të atraksioneve turistike. Rrjedhimisht, numër më i vogël i turistëve e vizitojnë Strugën dhe vendet 
tjera në bregun e Liqenit të Ohrit. Problemet që dalin nga ky fenomen janë veçmë të dukshme, për 
shembull, zhvillimi i paplanifikuar. Në anën tjeter, njëkohësisht bëhen investime të reja që vine në 
konflikt me nevojat dhe pritjet e pazarit të targetuar, përderisa jomjaftueshëm investohet 
nëshërbime dhe aktivitete që krejtësisht e përmirësojnë qëndrimin turistik në regjion. 

Skaut Kampi në Strugë do përgatisë ofertë për turistë që do i targetojë personat e interesuar për 
turizëm alternativ dhe do organizojnë eksperiencë të paharrueshme, duke përfshirë këtu kulturëne  
Maqedonisë, natyrën e Maqedonisë, si dhe aktivitete sfiduese për aventuristët. 

Aktivitetet e projektit përfshijnë: 

 Riparim të skaut kampit ekzistues në kufitë e caktuar (pa zgjërim), 
 Pastrim i kampit, përmirësim i infrastrukturës dhe kapacitetit, mundësi për shfytëzim më të 

mire të hapësirës, 



 Rregullimin e rrugëve të kampit dhe infrastrukturës për vozitje dhe parkim, rregullimin e 
tualeteve dhe dusheve me infrastrukture të kanalizimit dhe instalim elektrik, 

 Instalimin e pajisjeve urbane si shtylla të dritës, kova të mbeturinave, ulëse, rafte për 
biçikleta, dyer hyrëse, 

 Revitalizimin e sipërfaqeve të gjelbra të skaut kampit dhe  
 Ndërtim e pesë shtëpizave të drurit (në drunj), 
 Ndërtim të një amfiteatri të vogël, i cili do përdoret për qëllime argëtuese dhe edukative. 

Amfiteatri do përbëhet nga katër rreshta përafërsisht 6m tëgjëra, që mund të pranojë 50-60 
vizitorë. Amfiteatri do ndërtohet nga shtylla të hekurit dhe ulëse të drurit. 

Gjatë punës, gjitha mbeturinat e metalta, do mblidhen nga mbledhës të autorizuar dhe më pas do të 
dorëzohen/hidhen në depo reciklimi për trajtim të mëtutjeshëm dhe materiali që do mbetet nga 
instalimi i infrastrukturës komunale sikur dheu, gurët, zhavorri, do transportohet  nëdepo legale për 
mbeturina inerte. Pritet që rreth 40-50 m3nga mbeturinat inerte të transportohennë depo legale. 
Nuk pritet të bëhenmbeturina gjatëndërtimit, mirëpo, në rast se po, do të hidhen në depo legale të 
autorizuar nga ata që do lidhet kontrata. Sasi të caktuara të mbeturinave komunale do të krijohet 
nga të punonjësit e angazhuar nga kontraktuesi (Term I përdorur këtu dhe në tektsin e mëposhtëm- 
është përsoni përgjegjës për porositjen dhe implementimin e punës) në periudhën e parashikuar  
për rinovim dhe përshtatje të hapësirëssë Skaut kampit Krste Jon. 

Për atë qëllim, planifikohet që të ri-aranzhohet/ri-organizohet plani urbanistik i Skaut Kampit me 
sipërfaqe prej 6076m2 duke ndërmarrë: 

 Shtrim të 325m2 shtigje këmbësorësh me elemente si pllaka ose tulla. 
 Mbjellje e llojeve autoktone të barit (40gr/m2) në 3500m2 me vendosje paraprake të 400m3 

dheut me humus. 
 Re-konstruimi i sipërfaqes prej 675m2 për vend-parkim dhe hyrje për automjete me 

elemente/materiale për shtrim të rrugës. 
 Përdorimii zhavorrit si material natyror në sipërfaqe nga 280m2 me qëllim që të aranzhohet 

sipërfaqe e duhur për parkim të kamp-shtëpizave. 
 Instalim i pesë shtëpizane në dru (kasolle). 
 Instalimi i 6 tualeteve të fabrikuara dhe 6 dush kabinave të fabrikuara, të lidhura me 

kolektorin ekzistues të ujërave të zeza komunale lokale (gazsjellësi lidhës do jetë 20m< i 
gjatë). 

 Instalim i dritës dhe furnizim me energji elektrike (70 priza elektrike and 47 shtylla çeliku të 
dritës me 51 poçe elektrike) 
 

Do shmenget përdorimi i betonit dhe asfaltit si materiale punuese. 

Poashtu planifikohet të instalohen tualete dhe dushe të jashtme, në pajtim me standardet për këto 
lloje të objekteve (6 tualete dhe 6 kabina dushi). Ato do jenë te fabrikuara nga sanduich-panele me 
elemente izoluese poliuretani dhe do instalohen pa përdorim të materialeve të forta ndërtimi, 
përveç pjesës ku do vendosen tualetet, me qëllim që të sigurohet kullim i ujit (uji i ndotur do 
qarkullojë nëpërmjet tësistemit të kanalizimit të kampit direkt në sistemin e kanalizimit lokal). 

Ndriçimi dhe furnizimi me energji elektrike do zbatohet me vendosjen e kabllove në kanal/hendek 
sipas standardeve të parashikuara dhe duke vendosur 70 priza elektrike, të pajisura me çelës drite 
dhe amortizues automatik. Ndriçimi do bëhet me instalimin e 47 shtylla drite çeliku, prej të cilave, në 
katër shtylla të dritës, do instalohen poçe dy-anësore elektrike (51 poçe gjithsej). Poçet elektrike do 
jenë efikase dhe ekologjike. 



Shtëpizat e drurit do të ndërtohen në drunjët ekzistues por përforcohen me shtylla shtesë druri për 
siguri më të madhe të struktures. Shtëpizat e drurit do kenë çati dhe mure të drurit, por do jenë të 
hapura, pa dritare, ose çfarëdo pajisje elektrike, do ketë vetëm mobilje bazike druri. Vizitorët do 
mund t’i përdorin ato me these gjumi ose dyshekë. Ideja e shtëpizave të drurit është që vizitorët t’a 
shijojnë natyrën pa pajisje shtesë. Tre shtëpiza do akomodojnë 2-3 persona dhe madhësia e tyre do 
jetë 2m x 2m, 2-2.5m mbi tokë. 

Komuna e Strugës dha vendim që nuk nevojiten leje ndërtimi për punimet e parashikuara. 

2. KATEGORIA E MJEDISIT 
 

PGLR është I mbështeturme grant të Unionit Europian dhe implementohet nga Kabineti i Zëvendës 
Kryeministrit për Çështjet Ekonomike, si agjension i implementimit të fondeve, dhe Banka Botërore. 
PGLR është klasifikuar në në Bkategorinë e projekteve, që don të thotë se mund të pritet një sasi e 
impakteve negative si rezultat i implementimit, por asnjëra nga to nuk ështe impakt i 
konsiderueshëm afatgjatë ose gjithpërfshirës. Si rezultat i këtij klasifikimi, konsultohet VLERËSIMI I 
MJEDISIT OP 4.01. Më pas, CDPMEA përgatiti Marrëveshje Kornizë për Menaxhim Social dhe të 
Mjesidit (MKMSM) për udhëheqje të kujdesshme të nën-projekteve të mbështetura nën 
Komponentën e 3-të të grant skemës, definim i së drejtës dhe procedurave  përkontrollim dhe 
vlerësim të mjedisit jetësor. Gjithë aktivitetet e projekteve (dhe nën-projekteve) duhet t’i respektojë 
politikat, procedurat dhe rregulloret nacionale të MKMSM-së dhe Bankës Botërore (këtu merren 
parasyh rregulloret më strikte).  

Nën-projekti i propozuar klasifikohet si Kategori B- për shkak të faktit që impakti në mjedisin jetësor 
në të ardhmen janë më pak të favorshëm sesa ato të Kategorisë A dhe B+, duke e konsideruar 
natyrën, madhësinë dhe lokacionin e tyre, si dhe karakteristikat e impaktit të tyre potencial mbi 
mjedisin jetësor. 

Kjo kategori parashikon qëEA të vlerësojë çfarëdo impakti potencial të ambientit jetësor qëështë i 
lidhur me nën-projektin e propozuar, të identifikohen mundësitë potenciale për përmirësim të 
ambientit jetësor dhe rekomandim të çfarëdo masave të nevojshme për t’a parandaluar, 
minimalizuar dhe zvogëluar çdo impakt të demshëm. Përfshierja dhe formati i EA do ndryshojë 
varësisht nga nën-projekti, por në bazë do jetë me e ulët se shtrirja/përfshirja e EIA, zakonisht në 
formë të PMSM. Shtirja e PMSM-it është e definuar me Aneksin D të MKMSM. Për nën-projektet që 
involvojnë përmirësime, riparime dhe adaptime/përshtatje të vogla të objekteve, do të përdorej lista 
kontrolluese e PMSM (shablloni i dhënë ne Aneksin F prej MKMSM). 

B- Kategoria do kishte përfshier nën-projekte, të cilat poashtu: a. Involvojnë marrje hua kapital për 
punë, që përfshin blerje dhe/ose përdorim të materialeve të rrezikshme (psh. Benzinë) ore b. 
process irregullimeve që involvojnë blerje të pajisjeve/maqineri që paraqet potencial per rrezik të 
madh të shëndetit dhe sigurisë. Sipas ligjeve të Maqedonisë, tipet e nën-projekteve që binë në 
kategorinë B-, nuk kërkojnë EIA. 

Aktivitetet e parashikuara me këtë projekt e që mund të shkaktojnë ndikim negativ në mjedisin 
jetësor, janë të obliguara të zbatohen ndër Komponentën 2 (infrastruktura të buta dhe riparim i 
skaut kampit Krste Jon në Strugë me qëllim zgjërimi). Megjithatë, këto aktivitete pritet të 
produkojnë impakteve të limituara, kohëshkurta dhe tipike mbi ambientin jetësor.  

Pasqyrë e impaktit 

Ndikimet mbi ambientin jetësor nga implementimi i projektit “Turizëm i aventurave rinore” në fazën 
e implementimit të aktiviteteve të planifikuara janë të përkohshme dhe jo të rëndësishme. 

 



Menaxhimi i mbeturinave 

Sasi të caktuara të mberutinave inerte (dhe, gurë, etj.) dhe mbeturinat bio-degraduese (barë) do të 
produkohet gjatë rregullimeve të kopshtit të skaut kampit, rregullimeve të rrugicave për ecje, 
parikimit dhe hapërirën për qasje të kamp-shtëpizave, instalimi i dushëve dhe tualeteve, dhe 
rekonstruimi i instalimeve elekrtike në kamp. Do parashikohen masa për monitorimin e 
mbeturinave. Për t’i tejkaluar këto ndikime mbi ambientin, do të ndërmerren masa për mbledhjen e 
mbeturinave dhe dislokimin e tyre prej lokacionit të përkohshëm ku mblidhen mbeturinat në 
parcelat kadestrale dhe dorëzim të tyre tek depoja e Komunës së Strugës, sidhe monitorimi i lëvizjes 
së mbeturinave qënga krijimi i tyre e deri tek vendi i trajtimittë tyre në depon komunale. Kur shfaqet 
mundësia, materialet minerale (dheu sipërfaqësor, gurët) do të ri-përdoren.  

Mbeturinat shkatrruese të krijuara gjatë zhvillimit të aktiviteteve të parashikuara, sikur: kontejnerë 
të veshjes mbrojtëse, ngjitëse, ngjyra, poçe elektrike e tj. do selektohen dhe ruhen në kontejnerë për 
secilin material shkatërrues veçmas, dhe më pas do transferohet me ndihmë të kompaniveë 
autorizuara për aktivitete të tilla. 

Përgjatë prosecit të punes, turistët/kamperët do i përdorin koshat të mbeturinave komunale. 
Mbeturinat nga koshat do të mblidhen në bazë ditore dhe do të vendosen në kontejnerë që 
rregullisht pastrohen nga kompania për menaxhim të mbeturinave komunale. 

Uji 

Tualetet einstaluara do të jenë të lidhura me sistëmin e kanalizimit qendror dhe asnjë sasi e ujit të 
ndotur nuk do ndikojëmbi ujërat nëntokësor ose mbi liqenin. Uji që do përdoret për kopshtin, do 
jetë ujë Teknik dhe për kultivimin e barit nuk do përdoren hemikale, që mund t’i ndotin ujërat 
nëntokësor dhe liqenin. 

Nga instalimi i shtyllave për ndriçim dhe poçeve elektrike,pritet të gjenerohen mbeturina nga 
automjetet, por edhe këto do transportohen nga kompania komunale e mbeturinave në depo të 
autorizuar. 

Ndotja e ajrit 

Transporti i materialeve për ndërtim dhe mbeturinat e prodhuara do jenë në makina të mbyllura/të 
mbuluara, me larje të obliguar të gomave të automjeteve, spërkatje të lokacioneve ku bëhet 
ndërtimi gjatë kohërave të ngrohta për ti’u shmangur shfaqjes së pluhurit. Gjatë ndërtimit të 
shtëpizave të drurit parashikohen emisionet e vogla të mundshme të pluhurit, por kjo do zgjasë 
vetëm përgjatë instalimit dhe këto emisione pritet të zgjasin maksimum 5 ditë, dhe kjo vlen vetëm 
në qoftë se do bëhet grryerje shtesë e drurit nëvend-punim. 

Zhurma 

Gjatë transportit të pajisjeve, materialeve sidhe gjatë ndërtimit, ekziston mundësia e krijimit të 
zhurmës. Planifikohet tëmonitorohet intensiteti i zhurmës sidhe të bëhen matjet e intensitetit të 
zhurmës në vendin ku punohet gjatë fazës së implementimit të projektit, e poashtu dhe përgjatë 
fazës së zbatimit të aktiviteteve, si rezultat i pajisjeve, automjeteve dhe sistemit të zërit, në pajtim 
me rregulloren për tipe specifike të burimeve të zhurmës.Poashtu dhe kushtet që duhet të 
plotësohen lidhur me bimët, pajisjet, instalimet dhe aparaturënqë përdoren në vend të hapur, duhet 
të jenë në pajtim me kushtet e emitimit të zhurmës dhe standardet  për mbrojtje na zhurma, (Gazeta 
oficiale e Republikës së Maqedonisë No. 142/13). Ndikimi i zhurmës ështëi papërfillshëm për shkak 
të emitimit vetëm të përkohshëm të tij. 



Në aktivitetet ështëi parashikuar ndërtimi i 5 shtëpizave të drurit, të cilat do të ndërtohen nga 
materiale druri dhe nuk do kenë impakt në masën ekzistuese të drunjëve në lokacionin ku do 
implementohet nën-projekti. Druri qe do përdoret për këtë qëllim, duhet t’i përmbushë standardet e 
kualitetit për shkaqe sigurie dhe I njëjti do blihet nga depo të çertifikuara të drurit ose nga 
Ndërmarrja Publike e Pyjeve të Maqedonisë. Druri për shtëpizat e drurit, do të mbulohet me shtresë 
speciale për mbrojtjen e sipërfaqes, e cila do parandalojë që insekte dhe kushte klimatike t’a 
ndikojnë kualitetin dhe veçoritë e fortësisë së drurit. 

Lokacioni i parashikuar për implementimin do rrethohet dhe markohet, dhe do të ndalohet hyerja e 
personave që nuk punojnëvend-punim. Do vendosen shenja dhe tabela pwr informimit të popullatës 
lokale. 

Sa i përket pajisjeve për siguri (pajisje për zhytje, tendave, kuzhinave mobile, biçikletave dhe pajisjes 
për rafting), skaut grupi “Krste Jon” Strugë do përgatisë procedurë për ruajtje, trajtim dhe 
mirëmbajtje të pajisjeve, dhënies së tyre me qera dhe riparim të tyre. Gjatë procesit nuk do 
prodhohen mbeturina. 

Skaut kampi ka instaluar pajisje kundër zjarrit në rast se shkaktohet zjarr ose emergjenca tjera. 

Kuzhina mobile do përdoret për eveninmente të kampit qe do të organizohen në vende jashtë 
lokacionit të kampit. Kjo kuzhinë do përmbajë qese të plehërave, të cilat do mblidhen nga kompania 
komunale nga lokacioni ku është mbajtur ngjarja. Këto marrëveshjë do bëhen nga Skaut gurpi “Krste 
Jon” Strugë në raste kur kuzhina mobile do përdoret. 

Përshkrim i lokacionit 

Aktivitetet e nën-projektit do zhvillohen nëzonë ndërmjet Ohrit dhe Prespës,Rezervati Ndërkufitar i 
BIosferës (Reservat i biosferës që përfshin rajonin e Liqenit të Ohrit dhe Liqenit të Prespës, në 
Republikën e Maqedonisë dhe Shqipërisë). Skaut Kampi Krste Jon gjendet në bregun e liqenit të 
Ohrit (në pjesën jug-lindore) në pjesën urbane të qytetit të Strugës, nëkufirinveri-perëndimor me 
rrugën Vllado Maleski, në pjesën lindore ndodhen stadium i hendbollit, sipërfaqet e klubit për kajak, 
kanu, i ashtuquajturi plazhi i“grave” dhe pishina e qytetit, kurse në pjesën perëndimore të klubit 
gjenden fushate kampit sportiv dhe pjesa e plazheve Aquarius dhe Versus. 

Sipas legjislacionit të planit të tashëm urbanistik, skaut kampi ëahtë i caktuar si klasifikim A4- 
strehim i përkohshëm. Aktivitetet e parashikuara për t’u zbatuar në nën-projektin sikurse 
adaptimi/përshtatja, rirregullimi dhe instalimi i pajisjeve urbane, tualeteve dhe dushëve, janë të 
lejuara në klasifikimin A4,poashtu dhe në zonën e tranzicionit Rezervati Ndërkufitar i BIosferës Ohër-
Prespë. Këto janë punë të lehta civile që nuk pritet që negativisht t’a ndikojnë natyrën rreth e rrotull, 
duke siguruar implementim të masave që kërkohen nëListën Kontrolluese të PMSM. 

Komuna e Strugës lëshuan deklaratë që këto punë të lehta civile nuk kërkojnë ndonjë lloj të lejes për 
ndërtim. Skaut klubi Krste Jon do e njoftojëZyren e Rezervatit Ndërkufitar të BIosferësOhër-Prespë 
për fillimin e punës në Maqedoni. 

3. QËLLIMET E LISTËS KONTROLLUESE TË PMSM, PËRSHKRIM I KËRKESAVE 

Banka Botërore kërkon Vlerësim të Mjedisit (EA) për propozim-projektet që konkurojnë për fondet e 
Bankës Botërore, me qëllim që projektet të jenë të sigurta dhe të përshtatshme në pikëpamje të 
mjedisit jetësor dhe kështu të rritet kualiteti i sjelljes së vendimeve. EA është proces ku shkalla, 
thellësia dhe tipet e analizës varen nga natyra, gjërësia dhe potenciali ipropozim-projektit të 
ketëndikim mbi mjedisin jetësor.   



Sipas ekzaminimit të aplikacioonit për shprehje interësimi (këtu duke përfshier dhe Pyetësorin për 
Mbrojtje të Mjedisit) nën-projekti “Turizëm i aventurave rinore” u kategorizua si B-. Nën-projektet 
që kategorizohen si B- janë ato ku impakti mbi mjedisin është më pak i dëmshëm sesa nën-projektet 
të kategorizuara si A ose B+, këtu duke e marrë parasysh natyrën, madhësine dhe lokacionin, e 
poashtu dhe karateristikat për impakt potencial mbi mjedisin. 

Thellësia e vlerësimeve të ambientit për nën-projektet mund të jetë e ndryshme varësisht nga nën-
projekti, por zakonisht është më pak rrënjësore sesa EIA, më shpesh në formë të Planit për 
Menaxhim Social dhe të Mjedisit jetësor (PMSM). Për nën-projektet që parashikojnë përmirësime, ri-
konstruime dhe përshtatje të thjeshta të pajisjeve, përdoret Lista Kontrolluese e PMSM. 

Forma e Listës Kontrolluese të PMSM është e definuar me Strukturën për Menaxhim Social dhe të 
Mjedisit jetësor nga Projekti për Garim Regjional dhe Lokal. 
 
Lista Kontrolluese e PMSM aplikohet për riparime ose  ndërtime të lehta.  Siguron “praktikë të mirë 
pragmatike” dhe është e dizajnuartë ashtu që të jetë lehtë e përdorshme dhe kompatibile me 
kërkesat mbrojtëse të Bankës Botërore. Formati i kësaj liste përpiqet tëmbulojë qasje të lehta të 
punimeve të përditshme civile me impakt të lokalizuar. 
 
Lista kontrolluese përmban një paragraph parathënie ( paragraph I parathënies, në të cilin 
përshkruhet projekti, pjesë në të cilën definohet kategoria e mjedisit, identifikohen impaktet dhe 
shpjegohet koncepti I PMSM listës kontrolluese) 
 
 

 Pjesa 1 përbëhet nga pjesa përshkruese (“pasaporta e faqes”) që shpjegon specifikat e 
projektit në aspekt të lokacionit fizik, aspektin institucional dhe legjislativ, shpjegim i 
projektit, përfshier këtu dhe nevojën për ndërtim të kapaciteteve të programit dhe shpjegim 
të procesit të kyqjes dhe konsultimit të qytetarëve. 
 

 Pjesa 2 përfshin ekzaminim social dhe të mjedisit në format të thjeshtë me Po/Jo, i përcjellur 
me masa për zbutje të çdo aktiviteti të dhënë. 
 

 Pjesa 3 është plan për monitorim për aktivitetet gjatë ndërtimit dhe implementimit të 
projektit. Mban të njëjtin format të kërkuar nga standardet PMSM të Bankës Botërore. 
Qëllimi i kësaj liste kontrolluese është që Pjesa 2 dhe Pjesa 3 të përfshihen në dokumentet e 
ofertave të kontraktuesve. 

Procedura për botimin e Listës Kontrolluese të PMSM ëahtë: Listë Kontrolluese e PMSM në gjuhën 
Maqedonase, Shqipe dhe Angleze duhet të publikohet në faqen e internetit të PGLR e poashtu dhe 
në faqen e internetit të komunës në fjalë, dhe duhet të jetë e hapur për publikun së paku 14 ditë. 
Duhet të jetë në dispozicion si kopje e printuar në hapësirat e PMSM dhe komunës relevante 
dhe/ose në qendrat regjionale të planifikim. Gjatë shpalljes, thirrja për vërejtje ndaj dokumenteve 
duhet të leshohet megjith adresën elektronike dhe postale për t’i dërguar vërejtjet. Raporti i 
dëgjimit publik (komentet dhe pyetjet e mbledhura) përmban informata bazë për vendin, listë të 
personave prezent dhe përmbledhje të vërejtjeve të pranuara. Kjo duhet të përfshihet në verzinin 
final të dokumentit të publikuar.  



4. APLIKIMI I LISTËS KONTROLLUESE TË PMSM  
 

Lista Kontrolluese E PMSM është dokument i përgatitur dhe pronë e Skaut Asociatës “Krste Jon”, 
Strugë. Procesi i dizajnit të nën-projektit të parashikuar “Turizmi avanturistik rinor”, do zbatohet në 
tre faza: 

 
1. Identifikim general dhe faza e studimit, në të cilën objekti i rekonstruimit dhe 

përshtatjesështëi selektuar dhe programii përafërt për tipologji të punës potenciale, janë të 
elaboruara. Në këtë fazë, Pjesa 1, 2 dhe 3 e Listës Kontrolluese të PMSM, janë të hartuara. 
Pjesa 2 e Listës Kontrolluese të PMSM mund të përdoret për  selektimin e aktiviteteve tipikë 
prej “meny”-së dhe të lidhen me probleme tipike të ambientit jetësor dhe masa për zbutjen 
e tyre..  
Bëhen konsultimet publike dhe pastaj PMSM është i finalizuar. 

2. Planifikimi detaj dhe faza e tenderit, duke përfshirë dhe specifikimet dhe faturat për punime 
ndërtimi, mallëra për pajisje, marketing the shërbime tjera të lidhura me nën-projektin. 
Gjithë PMSM i plotësuar (Pjesa 1, 2 dhe 3) do të bashkangjitet në pjesë integrale të 
dokumentacionit të ofertës së bashku me kontratën e punës dhe kontratën për supervision, 
analog me kushtet teknike dhe komerciale, duhet të jetë e nënshkruar nga palët që lidhin 
konratën. 

3. Gjatë implementimit të fazës së punës nëpajtueshmëri me mjedisin jetësor (me Listën 
Kontrolluese të PMSM megjithë rregulloret shëndetësore dhe sigurisë (Sh&S)- 
environmental and health and safety (H&S) së njerëzve dhe mjedisit jetësor) dhe kriteret 
tjera kualitative, janë të implementuara në vendet përkatëse, dhe aplikim i tyrei 
konrolluar/mbikqyrur nga mbikqyrës rajonal. Këto përfshijinë enxhinier 
mbikqyrësi(supervisor) rajonal ose mbikqyrës të caktuar nga projekti Lista Kntrolluese e 
PMSM dhe implementim të mbikqyrjes. Masat e zbutjes së ndikimit në Pjesën 2 dhe plani I 
monitorimit në Pjesën3, janë bazat për të verifikuar pajtimin e palëve që lidhin kontratë me 
provizionet e duhura të mjedisit jetësor. 
 

 
Aplikimi praktik iListës Kontrolluese të PMSM do përfshijë dhe arritjet e Pjesës I, dokumentimi i 
specifikave relevante të vendit në fjalë. Në pjesën e dytë, aktivitetet që duhet të ndërmerren, do 
kontrollohen në bazë të llojete vë aktiviteteve të parashikuara dhe në bazë të parametrave të 
monitorimit nga pjesa e tretë (Pjesa 3), do definohet dhe aplikohet në bazë të aktiviteteve të 
paraqitura në Pjesën 2. 

E gjithëLista Kontrolluese e PMSM e plotësuar në tabelën 1 (Pjesa 1, 2 dhe 3) për çdo lloj të punës, 
duhet të jetë e bashkangjitur si pjesë integrale e kontratës së punës dhe si analog me gjithë kushtet 
teknike dhe reklamuese, e cila duhet nënshkruar nga palët që lidhin kontratën.   



5. MASAT E ZBUTJES SË NDIKIMEVE 

Masat për shmangjen dhe zvogëlimin e ndikimeve të identifikuara në mjedisin jetësor, punëtorët 
dhe komunitetin, sidhe aplikimi i aspektit social të nën-projektit janë këto (por jo të limituara me 
kaq): 

Shënimi i vendit për rekonstruim, shënimi i kolacinit të duhur për depo të përkohshmetë materialeve 
për punime ndërtimi, përdorimi i shiritëve paralajmërues, gardheve dhe shënim, ndalesë të hyrjes 
për personat që nuk janë të angazhuar në projektin, të shënuara në shiritet paralajmëruese, 
aplikimmi i masave të sigurisë për qytetarët, maqinat të mund të përdoren vetëm nga kuadri i 
trajnuar dhe me eksperiencë, prezencë konstante e aparateve kundër zjarrit në rastë zjarri ose dëme 
tjera, veshja e pajisjeve dhe rrobave sigurie gjatë gjithë kohës, rregullim të skeleve (tribunave) dhe 
masa tjera shëndeti dhe sigurie. Lëngjet e djegshme mund të vendosen dhe ruhen ekskluzivisht 
nëpër anijet e dizajnuara mu për këtë qëllim. 

Gjithë punëtorët duhet qenë të vetëdijshëm për rrezikun nga zjarri dhe masat për shuarjen e 
zjarrit.Duhet trajnuar për përdorimin e aparateve për fikjen(shuarjen) e zjarrit, hidrantët dhe pajisjet 
tjera për fikjen e zjarrit, të cilat duhet qenë funksionale. 

Niveli i zhurmës nuk duhet kapërcyer 55dB gjatë ditës, kursë punimet e ndërtimit, nuk do bëhen 
gjatë natës.  

Identifikimi, klasifikimi dhe ndarja e llojeve të ndryshme të mbeturinave që mund të gjenerohen 
gjatë riparimit, duhet trajtuar në mënyrë të duhur, nëpër depo të ndryshme (në kontejnerë të pastër 
të shënuar në vend paraprakisht të definuar në hapësirë dhe në numër të mjaftueshëm). Mbeturinat 
mund të transportohet dhe procesohet vetëm nga kompani të licencuara. 

 

Duhet krijuar regjim special të trafikut për automjetet e kontraktorëve gjatë periudhës së 
revitalizimit, me shenja të duhura sinjalizimi. 

Nënshkruarja e kontratave me kompanitë e shërbimit për mirëmbajtje të vazhdueshme, ndrrim të 
pjesëve rezervë, ndrrim të vajërave lubrikantë, mirëmbajtje e duhur (pajisje makinash, psh. Frena, 
goma, e tj.) si një nga funksionet më të rëndësishme të sigurisë, e tj, larje e rregullt e automjeteve 
dhe mirëmbajtje e pastrim të vendit për parkim, ndalesë për ndërrim tëvajit të motorit në vendin 
për parkim, me qëllim që t’i shmanget ndotjes së ujit dhe tokës, performim i rregullt i testeve për 
aprovim gjatë regjistrimit vjetor të automjeteve. 

Masat zbutëse të ndikimeve të dëmshme mbi mjedisin jetësor në këtë paragraf janë gjenerale, 
masat detaje të detyrueshme për zbutje të ndikimeve, janë të siguruara në tëbelen Lista 
Kontrolluese e Masave për Zbutje të ndikimeve mbi Mjedisin jetësor (Pjesa 3). 

 

 

  



6.  MONITORIMI DHE RAPORTIMI I PROCEDURAVE DHE SHPËRNDARJE E PËRGJEGJËSIVE 

Për monitorimin e implementimit të Listës Kontrolluese të PMSM për kontraktuesit, mbikqyrësi ose 
personi përgjegjës i caktuar për mbikqyrje të vendit (në raste kur nuk ka nevojë për angazhim të  
mbikqyrësve inxhinierë; supervisor i vendit në tekstin e mëposhtëm) do punojë me  mjesën e 2të 
dhe 3të të Listës Kontrolluese të PMSM, qdth. Plani i monitorimit. Pjesa 2 dhe 3 është e paraqitur me 
detaje. Duke definuar masa të qarta për zbutje të ndikimeve dhe monitorim që mund të përfshihet 
në kontratat e punës. Kjo reflekton statusin e praktikave ekologjike në vendin e punimeve, që mund 
të observohet/matet/ kuantifikohet/ verifikohet nga supervizorët (mbikqyrësit) gjatë procesit të 
punës.  

Pjesa 3 praktikisht reflekton kriteriumet kyqe të monitorimit të cilat mund të kontrollohen gjatë dhe 
pas punimeve për pajtueshmëri të kushteve të sigurisë dhe më ne fund pagesë të kontraktorëve. 

Kontratat e tilla për zbutje të ndikimeve negative mbi ambientin, përfshijnë, por nuk janë të 
limituara vetem në, përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Personale (PMP) për punëtorët në vend-
ndërtim, parandalim i mbledhjes së pluhurit, sasitë e ujit dhe lëshimi i tyre në vend-punim, trajtimi i 
ujërave tëndotur, prezenca e objekteve të duhura për pastrim të punëtorëve, mbledhje e llojeve të 
ndryshme të mbeturinave (dru, metale, plastikë, mbeturina shkatërruese, psh. Mbetje të ngjyrave, 
vajëra të harxhuara për motor), sasi tëplehrave, organizimii duhur i vendkalimeve dhe objekteve për 
hedhje të mbeturinave, ose ripërdorimi dhe reciklimi çdokund ku është e mundur. Si shtesë e Pjesës 
3, mbikqyrja e vend-punimit, duhet të shihet punëtorët (kontraktuesit) a punojnë në pajtueshmëri 
më masat për zbutje të ndikimeve negative mbi mjedisin, të përshkruara në Pjesën 2. Raportimi dhe 
implementimi i praktikave duhet të shpjegohet në raport të rregullt në PIU.  

 

Raportii praueshëm monitorimi nga kontraktuesit ose mbikqyrësi i vend-punimit, do jetë kusht për 
pagesë të plotë e përkrahur me kontratë për pagesë, poashtu dhe kriteriumi i kualitetit Teknik ose 
kualiteti i analizës (shqyrtimit). Raportimi në implementimin e Listës Kontrolluese të PMSM do bëhet 
në çdo tremujor. Për të siguruar një nivel të përkrahjes në performancën ekologjike të lidhësit të 
kontratës (punetorët në objekt), në kontratë të punës do futet si nen i veçantë që do specifikojnë 
ndëshkimet në rast se nuk përmbushen kushtet për provizionet ekologjike, psh. Në formë të ndalimit 
të një sasie të pagesës deri në momëntin kur do merren masa për korrigjim dhe në pajtim me nën-
projektin, madhësia e tij në varësi prej nivelit të mosrespektimit të kontratës. Për raste ekstreme, 
ndërprerje të kontratës, që duhet specifikuar në vet kontratën. 

Masat e definuara për implementimin e Listës Kontrolluese të PMSM, do monitorohen nga 
mbikqyrës/mbikqyrës enxhinier (supervisor), Komuna e Strugës/ inspektorë komunal ose të mjedisit 
jetësor dhe përfaqësues të ekipit të projektit/ Skaut Asociata përfituese  Krste Jon Strugë, sidhe 
ekspertë të mjedisit jetësor PIU.  

Implementimi i masave do ndiqet para fillimit të punës, gjatë rekonsruimeve dhe pas përfundimit të 
tyre. 

Konkuruesi (konkuruesit/aplikantët) ëahtëi detyruar të dërgojë raporte tremujore për 
implementimin dhe monitorimin e masave për zbutje të ndikimeve negative mbi mjedisin jetësor 
(psh. Në formë të tabelave përshkruese -tabelë me plan të zbutjes dhe monitorimit) me 
kolonështesë  qe jep statusin dhe masat, observimet dhe komentet, dhe monitorim të masave (të 
implementuara/ jo të implementuara, rezultate, observime, komente, çështje/shqetësime, 
kohëzgjatje, e tj.) 

  



 

PJESA 1: INSTITUCIONALE& ADMINISTRATIVE  

Shteti R. e Maqedonisë 

Titulli i nën-
projektit Aventurë turistike e të rinjëve 

Përfshrija e nën-
projektit dhe 
aktivitetet 

a. Zhvillim dhe prezentim i së paku dhjetë aktiviteteve të reja dhe unike, 
atraktive për turistët e moshës së re. Këto aktivitete do kenë për 
qëllim t’a rrisin atraktivitetin e qytetit të Strugës, e njëkohsisht dhe të 
vetë kampit si destinacion turistik 
Këto aktivitete do përfshijnë 

 Kurse të zhytjes 
 Kurse të ecjes (ngjitjes) 
 Kurse për mbijetesë në natyrë 
 Kurse të sporteve ujore – kajak  
 Punëtori për mbrojtje të natyrës 
 Kurse për punë dore nga materiale natyrore 

b. Zhvillim i së paku dhjetë programeve turistike për grupe të 
organizuara dhe vizitorë individual. Këto programe duhet së paku t’i 
përfshijnë aktivitetet në vijim: 

 Eksplorim i natyrës në Jabllanicë dhe Komunës Vevcani. 
 Mësim i ushqimeve lokale dhe traditave gjatë vizitave dhe 

pjesëmarrjes në evenimente dhe festa lokale. 
 Bashkangjitje në aktivitete të zhvillimit të komunitetit me 

qëllim që ai të përmirësohet. 
 Mësim i biodiverzitetit përgjatë hartimit të tyre, poashtu dhe 

organizim i fushatave për ngritje të vetëdijes. 
 Inkurajim për t’i mësuar kulturat tjera. Mysafirët janë avokatë 

të kulturës së shtetit prej ku vijnë, kështuqë përderisa ata 
mësojnë për kulturën tonë, njëkohësisht e prezentojnë dhe 
të tyren. 

 Pjesëmarrje në punëtori për ndryshime klimatike dhe 
efikasitet energjetik, punëtori ekologjike dhe prodhim të 
produkteve të zanateve lokale. 

 Ekskurzion njëditësh ose mëi gjatë me sporte ekstreme. 
 Ekskuzione për mbijetesë në natyrë, të përshtatur për mosha 

të ndryshme dhe gatishmëri për pjesëmarrësit. 
c. Rritje e kapacitetit për akomodim dhe zgjatje e sezonit turistik të 

Skaut Qendrës në Strugë. 
 Aktivitete grupore qe skaut kampi do i ofrojë si ndalesa për 

çlodhje për kalimtarët/udhëtarët. 
 Përmirësim i infrastrukturës së kampit – vend-parkimi për 

kamp-shtëpizat, vend-nadelsa për kamp-shtëpizat, tualete, 
dushe, qasje nërrymë për vizitorët, ndriçim dhe kushte 
tjera të nevojshme. 

 Punësim të stafit trajnues 
d. Zhvillim i planit vjetor për skaut aktivitete dhe organizim të së paku 

katër evenimenteve nacionale dhe internacionale në vit 
 Organizim iskaut garave vjetore 



 Organizim i së paku një kampi veror për skaut Asociata tjera 
Europiane 

 Orgaizim të trajnimeve për regrutimin e skaut personave të ri. 
 Organizim i skaut evenimenteve kulturore të hapura – për 

skaut kreativ, teatër të hapur, evenimenteve muzikore, e tj. 

Marreveshjet 
Institucionale 

(Emri dhe 
kontakti) 

Menaxhimii projektit* 

Marjan Glavınceski 

Enxhinier i diplomuar civil BSc 

+389 71 262 941 

 

Marrëveshjet për 
implementim 

(Emri dhe 
kontakti) 

Supervizion (mbikqyrje)** 

Enxhinier Mbikqyrës do përzgjidhet në  
procedurë të vecantë përzgjedhëse si 
rrjedhojë e përzgjedhjes së kontraktuesit 
për punimet e riparimeve. 

(Pas mbarimit të procedurës, 
emri dhe kontakti iEnxhinierit 
mbikqyrës do shtohet në 
pasuset e tabelës) 

PËRSHKRIM I VENDIT 

Emri i vendit  Skaut kampi “Krste Jon” Strugë 

Shpjego 
lokacionin e 
vendit 

Lokacioni i kampit është në Strugë, mu 
nëbreg të Liqenit të Ohrit, në qendër të 
Strugës. Skaut Kampi gjendet në zonën e 
tranzicionit të Rezervatit Biosferik 
Ndërkufitare Ohër-Prespë. 

Ngjitur me vetë skaut kampin, në pjesën 
veriore, kalon rruga kryesore në drejtim të 
fshatit Padozhdë, pra kampi ka lokacion 
shumë të përshtatshëm për lidhje rrugore 
në rrjetin e tanishëm rrugor. 

Në pjesën jugore, kufizohet me Liqenin e 
Ohrit dhe ka dalje direkte në vetë liqenin. 
Asnjë aktivitet pune nuk do zhvillohet në 
breg ose në rajonin e mbrojtur. 

Gjithsej madhësia e parcelës e shfytëzuar 
nga skaut grupi “Krste Jon” është 3500 m2. 
Pjesë e fushës është e ndërtuar me objekt 
prej 300 m2. Pjesë e objektit ka pësuar 
rindërtim në vitin 2002 dhe nëtë ka objekte 
për higjienë, kuzhinë, dhomë për ngrënie 
dhe zyre, dhe në papafingo ka 12 dhoma 
për nga katër persona.  Pjesa tjetër prej 
3500 m2është pyll me pisha më të vjetra se 
50 vjet, të shfrytëzuara si vend për skaut 
aktivitetet. 

 (fotografi ne aneks) 

Aneks 1: Informata pwr vend-
ndodhjen 

(Fotografi nga vendi) [Po] 



Kush ëahtë 
pronar i tokës? 

Lokacioni ku gjendet skaut kampi “Krste Jon” ështëi ndarë në dy parcela:    KP 
2659/4 and KP 2659/5. 

Arkiva/dokumenti i parcelës KP 2659/4 është pjesa ku ështëi ndërtuar objekti 
dhe është në pronësi të Skaut Grupit “Krste Jon” Strugë. 

Arkiva/dokumenti i parcelës KP 2659/5, përdoret nga Skaut Grupi “ Krste Jon” 
Strugë për më tepër se 50 vite. Kjo pjesë e tokës është pronësi e Republikës 
së Maqedonisë, por të drejtat e benefiteve imban Skaut Grupi “Krste Jon” 
Strugë. (Certifikata e pronësisë 4113 dhe 14113 nga Komuna e Qytetit të 
Strugës në aneks). 

Përshkrimi 
gjeografik 

Gjendet në qendër të Strugës, në breg të Liqenit të Ohrit. Koordinatat e 
lokacionit: 

lat=41.1729531814 
lon=20.671402901 

LEGJISLACIONI 

Identifiko 
legjislativën 
nacionale dhe 
lokale dhe lejet 
që kërkohen për 
nën-projektin 

 

 Ligji për ndërtim("Gazeta Oficiale e Republikës së Maqedonisë" No. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 59/11, 13/12, 144/12, 79/13, 
137 / 13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 44/15, 129/15 and 39/16), 

 Ligji për Mjedisin Jetësor (“Gazeta Oficiale e Republikës së 
Maqedonisë” No.53/05, 51/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 
124/10,51/11, 123/12,93/13,187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 
39/16 ) 

 Ligji për ujëra ("Gazeta Oficiale e Republikës së Maqedonisë" No.87 / 
08, 6/09, 16109, 83/10, 51 / 11.44 / 12.23 / 13,163 / 13180/14, 
146/15 and 52 / 16); 

 Dekret/Urdhër për klasifikimin e ujërave ("Gazeta Oficiale e 
Republikës së MaqedonisëNo. 18/99); 

 Dekret/ urdhër për kategorizimin e rrjedhjes së ujërave, liqeneve, 
akumulimit dhe ujërave nëntokësor ("Gazeta Oficiale e Republikës së 
MaqedonisëNo. 18/99, 71/99); 

 Ligji për menaxhim të mbeturinave ("Gazeta Oficiale e Republikës së 
Maqedonisë" No.68 / 04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124 / 10.09 
/ 11.51 / 11.123 / 12 And 163/13); 

 Rregullore e rregullave gjenerale për trajtim të mbeturinave 
komunale dhe llojeve të ndryshme të mbeturinave jo-shkatërruese 
("Gazeta Oficiale e Republikës së Maqedonisë" No.147 / 07); 

 Ligji i paketimit dhe Menaxhimi i Mbeturinave nga Paketimi ("Gazeta 
Oficiale e Republikës së Maqedonisë" No.161 / 09, 17 / 11,47 / 
11,136 / 11,6 / 12, 39/12 and 163/13); 

 Lista e mbeturinave/plehrave ("Gazeta Oficiale e Republikës së 
Maqedonisë" No. 100/05); 

 Ligji për hemikaljet ("Gazeta Oficiale e Republikës së Maqedonisë" 
No.145 / 10 and 53/11); 

 Ligji i ndotësit -zhurmë ("Gazeta Oficiale e Republikës së 
Maqedonisë" No. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 100/12 and 10/15); 

 Ligji për mbrojtje kundër zhurmës në mjedisin jetësor ("Gazeta 
Oficiale e Republikës së Maqedonisë" No. 79/07, 124/10 and 47/11); 

 Rregullore për lokacionin e nënstacioneve dhe pikët për matje 



("Gazeta Oficiale e Republikës së Maqedonisë" No. 120/08); 
 Rregullore për vlerat limituese për nivelin e zhurmës në ambient 

jetësor ("Gazeta Oficiale e Republikës së Maqedonisë" No.147 / 08); 
 Vendim për determinimin e asaj që në cilat raste dhe nën çfarë 

kushte konsiderohet qetësia e qytetarëve kundrejt zhurmës së 
dëmshme ("Gazeta Oficiale e Republikës së Maqedonisë" No.1 / 09); 

 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës ("Gazeta Oficiale e Republikës së 
Maqedonisë" No. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47 / 11,148 / 11,59 / 
12,13 / 13,163 / 13 and 41 / 14); 

 Ligji për mbrojtje dhe shpëtim ("Gazeta Oficiale e Republikës së 
Maqedonisë" No. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 and 18/11); 

KONSULTIMI I QYTETARËVE 

Identifiko kur/ku 
u mbajt procesi i 
konsultimit të 
qytetarëve dhe 
cilat ishin 
vërejtjet nga 
palët e 
interesura/ndiku
ara. 

Procedura për publikimin e Listës Kontrolluese të PMSM është si vijon: Lista 
Kontrolluese e PMSM duhet të publikohet në faqen e internetit të PGLR dhe 
pranuesi i shërbimit, poashtu dhe internet faqja e komunës së ndikuar me 
projektin. Qytetarëduhet patur qasje në dokumentin së paku 14 dite. Kopje e 
printuar e dokumentit duhet të qëndrojë në zyret e PMSM dhe komunat 
relevante dhe/ose në qendrat e regjioneve të planifikuara. Kur publikohet, 
thirrja për vërejtje mbi dokumentet duhet të nxirret bahskë me adresën 
elektronike dhe postale të dërguesit të vërejtjeve. Raporti i 
dëgjimit/shqyrtimit publik (komentet dhe pyetjet e mbledhura) përfshijnë  
informatat bazike për vendin, lista e prezantuesve dhe përmbledhje e 
observimeve të mbledhura dhe duhet të përfshihet në verzionin final të 
dokumentit të publikuar.  

NGRITJE ISTITUCIONALEE KAPACITETEVE 

A do ketë ngritje 
të kapaciteteve? 

[X] J nëse Joose [   ]Pnëse Po,  

Aneks 2 përfshin informata për ngritjen e kapaciteteve.  

  



PJESA 2: SKRINING EKOLOGJIK/SOCIAL 

 

Aktivitetet në 
këtë vend a 
përfshijnë/ 
involvojnë 
ndonjë nga: 

 

 

 

Aktiviteti Status Referenca shtesë 

A. Kërkesa gjenerale [X ]Po  [] Jo  

B. Instalimi i dusheve dhe tualeteve/ 
Rregullime të rrugicave të kampit dhe 
infrastrukturës për vozitje me vend-parkim 

[X ]Po  [] Jo Shiko seksionin  A, B, E, F,H poshtë 

C. Instalimi i shtëpizave të drurit dhe pajisje 
tjera urbane  

[ X ]Po  [ ] Jo Shiko seksionin  A, C, E, F,H poshtë 

D. Trashëgimi kulturore – zbulime të 
rastësishme 

[X ]Po  [] Jo Shiko seksionin  D, poshtë 

E. Materiale shkatërruese ose toksike dhe 
mbeturina1 

[X ]Po  [] Jo Shiko seksionin  Eposhtë 

F. Rajon i mbrojtur i natyrës  [ X ]Po  [ ] Jo Shiko seksionin  A, C, F poshtë 

G. Siguri e trafikut dhe këmbësorëve [X ]Po  [ ] Jo Shiko seksionin  A, G poshtë 

 

 

 

AKTIVITETE PARAMETRA LISTA KONTROLLUESE E MASAVE PËR MBUTJE TË NDIKIMEVE TË DËMSHME  



A. Kushtet 
gjenerale 

 Njoftim dhe Siguri 
e punëtorit  

 Sigurim të informative për qytetarët lokal për madhësinë, kohën e nisjes dhe kohëzgjatjes së aktiviteteve të 
ndërtimit, dukë përgatitur Njoftim që do vendoset në tabelën e shkresave të skaut grupit dhe komunës, dhe në 
faqen e Facebook-ut, sidhe mediat tjera sociale dhe mënyra tjera, në rast nevoje, për t’u siguruar qe popullata 
lokale janë mirë të informuar; 

 Inspektorët për ndërtime lokale dhe mbrojtje të mjedisit janë të informuar para fillimit të projektit; 
 Gjithë lejet/ mendimet/ vendimet e duhura e tj, janë të përfunduara para fillimit të punës (duke përfshier 

ndërtimet e tjera); 
 Ministria e Ekologjisë dhe Planifikimit Fizik, poashtu dhe autoritetet për menaxhimin e Rajonit të Mbrojtur të 

Liqenit të Ohrit, do njoftohen për punën dhe kërkesat për masat për mbrojtje të natyrës së paku 30 ditë para 
fillimit të punës. Këto masa do konsiderohen si pjesë integrale e Vlerësimit Ekologjik (Lista Kontrolluese e 
PMSM); 

 Gjithë puna do kryhet në mënyrë të sigurtë dhe të disciplinuar; 
 Rrobat dhe pajisjet e sigurise për punëtorët do jenë të siguruara në numër të duhur dhe gjatë gjithë kohës 

punëtorët do kenë qasje deri tek to;  
 Gropat e hapura do të mbyllen dhe do shënohen qartë kur nuk punohet në to; 
 Të sigurohet tabelë për njoftim dhe shënim ne vendin e rikontruimit;  
 Markim/ shënim për depo të përkohshme tëmaterialevepër ndërtim afër vendit të ndërtimit;  
 Përdorimii shiritëve paralajmërues, gardheve dhe shënim për paralajmërim të rrezikut, rregulla dhe procedura 

që duhet ndjekur; 
 Ndalesë e hyrjes për personat që nuk janë të angazhuar në projektin, të shënuara në shiritet paralajmëruese 

dhe gardhe kudo/kurdo që nevojitet;  
 Rrethina afër skaut kampit duhet të mbahet e pastër; 
 Maqinat të mund të përdoren vetëm nga kuadër i trajnuar dhe me eksperiencë, kështu të zvogëlohet rreziku 

nga aksidentet; 
 Gjithë punëtorët duhet të jenë të njoftuar me shkaktuesit e zjarrit dhe masat për mbrojtje nga zjarri.Duhet 

trajnuar se si të përdorin aparat për fikje të zjarrit, hidrantë dhe pajisje për fikje të zjarrit; 
 Aparatet dhe pajisjet për fikje të zjarrit duhet gjatë gjithë kohës të jenë funksionale, që në rast nevoje të mund 

të përdoren shpejtë dhe në mënyrë efikase. Kutitë për ndihmë të parë dhe personeli i trajnuar duhet të ketë 
qasje deri te to. 

 Procedurat në raste emergjence (duke përfshier aksidente, derdhje e tj.) janë të disponueshme në vend. 
 Tualetet e levizshme duhet të vendosen në vend-ndërtim (nëse nuk përdoren tualetet e skaut kampit) dhe 

duhet të mirëmbahen nga kompania e çertifikuar.  



 Pajisjet e blera do instalohen dhe përoren duke respektuar masat e sigurisë të përshkruara nga prodhuesi i 
pajisjes dhe prektikat më të mira; 

 Siguri të këmbësorëve (gardh jashtë lokacionit); 
 Vendosje e sinjalizimit vertikal dhe shenjave në fillim të lokacionit të riparimeve;  
 Kërkesatnga legjislacioni nacional Shëndetësor dhe i Sigurisë duhet të zbatohet përgjatë gjithë fazave të 

projektit (dizajnit, rregullimeve, fazes operative). Duhet siguruar dhe vendosur lenta paralajmërimi dhe 
sinjalizimi; 

Kualiteti i ujit  Lokacioni i ndërtimeve, rrugët e transportit dhe pjesët ku bëhet manovrimi i materialeve duhet të spërkatet më 
ujë në ditë të thata dhe me erë.  

 Materialet e ndërtimit duhet të ruhen në vende të përshtatshme dhe të jenë të mbuluara, që të minimizohet 
mbledhja e pluhurit. 

 Automjetet ngarkimi që mund të lëshojnë pluhura, duhet të mbulohen. 
 Kufizimi i shpejtësisë së automjeteve në lokacionin e ndërtimeve. 
 Rrugët të jenë rregullisht të fshiera dhe të pastruara në vendet kritike. 
 Të mbahen të ndara sipërfaqja e dheut dhe grumbujt e materieve rezervë. Të ruhen me çarçafë/ gardh në raste 

të ditëve me erë. 
 Grumbujt me materie reserve të lokohen largë nga linjat e kullimit të ujit, rrugicave natyrale të ujit, dhe 

vendeve të ndjeshme në erosion. 
 Gjithë qeset me dhe, të jenë të mbuluara kur kur t’i bien nga pjesa e mbeturinave. 
 Gjithë automjetet e transportit dhe maqinat të jenë të pajisura me pajisje që kontrollojne emitimin e gasërave, 

të jenë rregullisht të kontrolluara dhe ruajtura.  
 Të sigurohet që gjithë automjetet dhe maqinat, të përdorin benzinë nga burime oficiale (pompa të licencuara 

benzine) dhe me benzinë të caktuar nga maqineria  dhe prodhuesi i automjetit. 
 Nuk do ketë vendosje të tepruar të automjeteve ndërtimi në rajonin e kampit. 

Materialemenaxhmen
ti dhekualiteti 

 Agregatet e trasha për vendosje në beton dhe për shfytëzim në riparimet/rregullimet, duhet t’I plotësojnë 
kërkesat për qëndrueshmëri dhe kualitet. 

 Resurset minerale (agregatet, rëra, zhavorri, e tj.) të jenë të prodhuara vetëm nga kompani të licencuarame 
konsesione valide për ekstraksion/eksploatim. Kompanitë mund të vërtetojnë që I kanë ndërmarrë masat 
H&S(shëndetësore dhe të sigurisë) dhe masat për menaxhim të mjedisit jetësor.Kompanitë duhet t’a vërtetojnë 
që agregatet dhe zhavorri janë me origjinë lokale (liqeni i Ohrit, shtratit ose rrjedhës së lumit Dri). 



Zhurma  Për shkak se lokacioni gjendet në zonë banimi, niveli i zhurmës nuk duhet të tejkalojë mbi 55dB gjatë ditës dhe 
mbrëmjes dhe 45dB gjatë natës. 

 Punimet ndërtuese nuk do lejohen gjatë natës, punimet në zonën e kampit duhet të kufizohen prej orës 7.00 
deri në orën 19.00 (e miratuar në leje). 

 Gjatë punimeve, motorët e gjeneratorëve, kompresorët e ajrit dhe pajisjet tjera mekanike, duhet të jenë të 
çkyqura, dhe pajisjet të vendosen sa më larg qëështë e mundur nga zona e banimit. 

 Pompat dhe pajisjet tjera mekanike duhet të mbikqyren në mënyrë efektive. 
Kualiteti i ujit 

 Parandalim i derdhjeve të rrezikshme që vinë nga mbeturinat (depot e përkohshme tëmbeturinave duhet të 
jenë të mbrojtura nga rrjedhjet dhe ato që paraqesin mbeturina toksike shkatërruese, të pajisura me sistem 
sekondar të kontrollimit, psh. Mur të dyfishtë ose kontejnerë të mbyllur) 

 Në rast se paraqitet rrjedhë e rrezikshme, ndalojeni dhe largojeni atë, pastrojeni zonën dhe ndjekni procedurat 
dhe masat për menaxhim të materialeve shkatërruese (të rrezikshme). 

 Në rast se vie deri tek derdhje e substancave të kontaminuara ose të rrezikshme nga rajoni i punimit, duhet të 
mblidhet në bazen mbajtësdhe duhet transportuar në fabrikë adekuate të licencuar, për trajtimin e ujërave të 
zi. 

 Derdhjet e munshme të materievetë rënda nga vendi i ndërtimeve, duhet filtruar para lëshimit në rrjedha 
natyrore (por lëshimi në liqenin e Ohrit është rreptësisht i ndaluar). 

 Të sigurohet që uji që lëshohet në rrjedhitë natyrorë, asnjëherë nuk itejkalon  standardet e rregullores për 
kualitet të ujit me testime të rregullta. 

 

 Instalimi dhe mirembajtja e objekteve sanitare për punonjësit. Uji i ndotur nga këto burime duhet transportuar 
në objekte për trajtim të duhur të ujërave të ndotur. 

 
 Parandalim i derdhjeve të rrezikshme që vinë nga rezervoarët (sistemi sekondar i kontrollimit ështëi 

obligueshëm, psh.  Mur të dyfishtë ose kontejnerë të mbyllur), pajisjet dhe automjetet për ndërtim 
(mirëmbajtje dhe kontorllim i rregullt i vajit dhe rezervoarit  të benzinës, makinat dhe automjetet mund të 
parkohen vetëm nësipërfaqet e asfaltuara ose betonuara me sistem të mbledhjes së derdhjeve të ujërave të 
ndotur. 

 Uji dhe komponentat tjera në përzierjet e betonit, duhet të jetëi pastër dhe pa hemikalje të dëmshme. 



 Nuk do merret ujë nga Liqeni ose ndonjë resurs tjetër natyror në afersi. 
 Substancat për mbulim dhe mbrojtje të drurit (psh. Shtëpizat e drurit apo mobiljet e rrugës) dhe substancat 

tjera të shfrytëzuara, nuk do jenë toksike për mjedisin ujor.  
 Nuk do ndërmerren masa të antikorrozionit në vend 
 Lëshimi i mbeturinave  ose materialeve të tjera, ose materieve të lëngta  në Liqenin e Ohrit është 

rreptësisht i ndaluar. 

Menaxhimi I 
mbeturinave 

Do aplikohen praktikat për menaxhim të duhur të mbeturinave/plehrave, këtu përfshirë: 
 Identifikimi i tipeve të ndryshme të mbeturinave qe mund të gjenerohen në vend-punim dhe klasifikimi i tyre 

sipas Listës Nacionale për klaifikim të mbeturinave (Gazeta Oficiale no.100/05);  
 Duhet siguruar kontejnerë për çdo kategori të identifikuar të mbeturinave, në sasi të mjaftueshme dhe duhet 

pozicionuar në vende tëpërshtatshme. 
 Për çdo tip të mbeturinës qe priten sasi më të mëdha nda demolimi, renovimi dhe aktivitetet e ndërtimit, duhet 

identifikuar bledhja e tyre, rrugicat për hedhje të tyre, fabrikat e licencuara për trajtim të tyre. 
 Mbeturinat minerale nga ndërtimi dhe demolimi, duhet ndarë nga mbeturinat tjera gjenerale si plehra, 

mbeturina organike, mbeturinat në gjendje të lëngët dhe hemikaljet duhet të ndahen,dhe  përkohësisht të 
ruhen në kontejnerë të duhur. Varësisht nga origjina dhe përmbajtja, mbeturinat minerale do ripërdoren. 

 Gjithë mbeturinat e ndërtimit do mblidhen dhe hidhen në mënyrë të duhur nga kolektorë (mbledhës) të 
licencuar dhe nëpër fusha të licencuara (ose fabrika të licencuara për trajtim të mbeturinave) 

 Raportet për hedhje të mbeturinave do rishikohet rregullisht dhe do mbahet si vërtetim për menaxhim të 
duhur, ashtu si’ç është e paraparë. 

 Kurdo që do jetë e mundur, kontraktuesi do i ripërdor dhe reciklojë materialet ku reciklimi ose ripërdorimi 
ështëi zbatueshëm dhe i përshtëtshëm. Hedhja e çfarëdo lloji të mbeturinave (duke përfshier mbeturina 
organike) ose ujë të ndotur në natyrën ose ujërat përreth, është rreptësisht e ndaluar. 

 Mbledhja, transporti dhe trajtimi final i mbeturinave komunale do bëhet nga kompani e licencuar.  
 Mbaturinat nga ndërtimi duhet shpejtë të largohen nga vend-punimi dhe poqëse është e mundur, të 

ripërdoren.  
 Djegia e çfarëdo lloji të mbeturinave në atë zonë ose në fabrika dhe fusha të palicencuara, është e ndaluar. 

Kualiteti i tokës  Të stërvitet erozioni dhe kontrolli i sedimentit përgjatë punës. 
 Përmbajtjet e marrura minerale (dhe, dhe gurë) poqëse është e mundur, duhet ri-vendosur në lokacionin e vet 

original. Mbetjet e dheut nuk do hidhen në ujërat e rrethinës, por do ripërdoren në lokacionin e njëjtë ose do 



hidhen në fushë ose vend të aprovuar nga komuna ose supervisor. 
 Automjetet të lihen në rrugë të definuara për bartje. 
 Puna dhe menaxhimi me dheun do i konsiderojë të dhënat meteorologjike për periudhën kur planifikohen dhe 

bëhen punimet (psh. Temperature e dheut, lagshtia, dëbora, akulli, e tj.) 
 Përdorimi i antifrizit dhe/ose komponentave përshpejtuese, nuk është e lejuar. 
 Kontrollimi dhe vlerësimi i rregullt, efikasitet i masave për kontrollim të sedimentit dhe aplikimi i masave për 

përmirësim. 

Mbrojtje e natyrës  Të mbulohen gjithë gropat e pjerrëta dhe hendeqet (në raste kur nuk mund të mbulohen, të vendosen rampa 
(psh. dërrasa) 

 Kontrollim thelbësor i gjithë gropave dhe hendeqeve para se të mbushen. 
 Ndalesë e mbledhjes së drunjëve për djegie nga zona përreth vend-punimit. 
 Ndalohet shqetësimi i kafshëve dhe mbledhja e bimëve në gjithë lokalitetiin. 
 Vetëm pjesë minimale e sipërfaqes së gjelbër do të largohet. Asnjë dru nuk dodëmtohet ose largohet përgjatë 

punimeve. 
 Nuk do ketë prerje. 
 Nuk do ndizen zjarre në vende të hapura. 
 Shtëpizat e drurit do ndërtohen jashtë sezonit të shumimit të zogjve. 

B.Instalimi i 
dusheve dhe 
tualeteve dhe 
rregullimi i 
rrugicave të 
kampit dhe 
infrastrukturat 
për vozitje e 
parkim 

 

Kualiteti i ujit   
 Ujërat e ndotur nga objektet sanitare dhe objektet tjera që prodhojnë ujëra të ndotur (psh. kuzhina) duhet 

patjetër të lidhen me system ekzistues komunal për ujëra të ndotur (kanalizim) 

Kualiteti i tokës(dheut)  Makinat duhet shfrytëzuar vetëm nga staf i trajnuar ose me eksperiencë, kështu të zvogëlohet rreziku nga 
aksidentet; 

 Gjithë të punësuarit duhet të jenë të njoftuar me masat për rrezik dhe mbrojtje nga zjarri, duhet trajnuar se sitë 
përdorin aparatin për fikje të zjarrit, hidrantet dhe pajisjet tjera për fikje të zjarrit. 

 Punonjësit duhet të jentë tëtrajnuar në mënyrë adekuate, të çertifikuar dhe të kenë eksperiencë për punën qe 
e performojnë (psh. për punë me pajisje të rënda, pajisjet dhe aparatet për fikje të zjarrit duhet çdohetë të jenë 
funksionale, që në rast nevoje të mund të përdoren shpejtë dhe në mënyrë efikase. 

 Stafi i trajnuar i punues duhet patur qasje në kutitë për ndihmë të parë.  
 Procedurat në raste emergjence (duke përfshier derdhje, aksidente, e tj.) janë në dispozicion në internet faqen. 
 Të vendoset Tabelë Informative në lokacionin e projektit me të dhëna gjenerale për projektin, dhe emrin e 



kontraktuesit dhe Mbikqyrësit. 
 Vendosja e shenjavepër zvogëlim/limitim të shpejtësisë së automjeteve afër lokacionit të projektit dhe zonës së 

parkimit. 
 Nuk lejohet hyrja e stafit jo të autorizuar në lokacionin e projektit. Vend-punimi dhe puna do jetë e organizuar 

dhe do zhvillohet në mënyrë të sigurtë.  
 Gjithë pikët potencialisht të rrezikshme (psh. hendeqet, vrimat dhe grumbujt/pirgjet) janë të shënuara dhe të 

mbrojtura. 

C. Instalimi I 
shtëpizave të 
drudit dhe 
pajisjeve tjera 
urbane 

Uji dhe kualiteti i tokës  Makinat duhet shfrytëzuar vetëm nga staf të trajnuar ose me eksperiencë, kështu të zvogëlohet rreziku nga 
aksidentet; 

 Gjithë të punësuarit duhet të jenë të njoftuar me masat për rrezik dhe mbrojtje nga zjarri, duhet trajnuar se sitë 
përdorin aparatin për fikje të zjarrit, hidrantet dhe pajisjet tjera për fikje të zjarrit. 

 Punonjësit duhet të jenë të trajnuar në mënyrë adekuate, të çertifikuar dhe të kenë eksperiencë për punën qe e 
performojnë (psh. për punë me pajisje të rënda, pajisjet dhe aparatet për fikje të zjarrit duhet çdohetë të jenë 
funksionale, që në rast nevoje të mund të përdoren shpejtë dhe në mënyrë efikase. 

 Stafi i trajnuar punues, duhet patur qasje në kutitë për ndihmë të parë.  
 Procedurat në raste emergjence (duke përfshier derdhje, aksidente, e tj.) janë në dispozicion në internet faqen. 
 Të vendoset Tabelë Informative në lokacionin e projektit me të dhëna gjenerale për projektin, dhe emrin e 

Kontraktuesin dhe Mbikqyrësit. 
 Vendosja e shenjave për zvogëlim/limitim të shpejtësisë së automjeteve afër lokacionit të projektit dhe zonës 

së parkimit. 
 Nuk lejohet hyrja e stafit jo të autorizuar në lokacionin e projektit. Vend-punimi dhe puna do jetë e organizuar 

dhe do zhvillohet në mënyrë të sigurtë.  
 Gjithë pikët potencialisht të rrezikshme (psh. hendeqet, vrimat dhe grumbujt/pirgjet) janë të shënuara dhe të 

mbrojtura. 
 Substancat për mbulim dhe mbrojtje të drurit (psh. Shtëpizat e drurit apo mobiljet e rrugës) dhe substancat 

tjera të shfrytëzuara, nuk do jenë toksike për mjedisin ujor.  
 Nuk do përdoren masa kundër korrozionit në zonën e projektit. 

D. Objektet 
historike 

Trashëgimi kulturore  Në rast se bëhet gjetje e rastësishme, puna duhet të ndërpritet menjëherë dhe duhet informuar autoritetet 
kompetente (Ministria e Kulturës, Kryesia për Mbrojtje të Trashëgimisë Kulturore-Shkup, Instituti Nacional- 
Instituti për Mbrojtje të Monumenteve Kulturore dhe Muzeut të Ohrit) në krye të 24 orëve sipas procedurave 
nacionale. Puna do rifillojë pas aprovimit të autoriteteve kompetente. 



E. Materialet 
toksike 

Materialet toksike/ të 
rrezikshme dhe 
menaxhimii 
mbeturinave 

 

 Ruajtje e përkohshme e gjithë materialeve të rrezikshme dhe substancave toksike (duke përfshirëdhe pleh) do 
mbahen në kontejnerë të sigurtë dhe me shënime informative për përbërjen, pronen dhe trajtimin.  Sipas 
kërkersave të dokumentit të TëDhënave për Siguri tëMaterialeve (TDSM), hemikaljet menaxhohen, përdoren, 
hidhen, dhe ndërmerren masa paralajmëruese për to. 

 Substancat e rrezikshme (duke përfshier dhe mbeturina të gjendje të lëngët) do mbahen në kontejner që 
ndalon rrjedhjen dhe derdhjen. Ky kontejner do ketë sistem të kontrollit sekundar sikur mure të gurit/dheut 
(psh. kontejnerë të gurit), mure të dyfishta ose ngjashëm. Sistemi për kontrollim sekondar duhet të mos ketë 
vrima, plasaritje, të jenë në gjendje t’i mbajë substancat e lëngta dhe të mund të zbrazet shpejtë.  

 Kontejnerët me substance të rrezikshme duhet mbajtur të mbyllura, përveçse në momentin kur shtohet ose 
zbrazen mbeturina/materie. Ato nuk duhet të përdoren, happen ose ruhen në mënyrë të papërshtatshme e nga 
to të rrjedh substanca. 

 Kontejnerët qe permbajnë materie të djegshme ose reaktive, duhet vendosur së paku 15 metra nga linja e 
objektit të pronësisë. Sasi të mëdha të bënzinës nuk do mbahen në këtë zone. 

 Mbeturinat asnjëherë nuk përzihen dhe transportohen nga transportues veçanërisht të licencuar dhe 
hidhen/procesohen vetëm ne objekte të licencuara. 

 Ngjyrat me substancë toksike ose tretës, ose ngjyra në bazë të plumbit, nuk do përdoren. 
 Mbeturinat e rrezikshme do transportohen dhe trajtohen vetem nga kompani të licencuara në pajtueshmëri me 

rregulloret nacionale. 
 Mbeturinat e rrezikshme do hidhen vetëm nëdepo të licencuara ose do trajtohen në fabrika të licentuara për 

trajtim. 

F.  Ndikimi mbi 
pyjet dhe/ose 
zonate 
mbrojtura 

 

 

Mbrojtja 

 Rreptësisht ndalohet gjuajtja, shqetësimi i kafshëve, mbledhja e bimëve dhe ushqimeve në pyll. 
 Rreptësisht ndalohen zjarret e hapura. 
 Nuk do ketë ndotje. 
 Para punimeve, rajoni duhet kontrolluar mos ka çerdhe, fole dhe të vegjël të kafshëve. 
 Minimalizimi zonës së punës dhe përdorim vetëm i gjerave që nevojitet. 
 Nuk do bëhet larje ose pastrim i makinerisë dhe automjeteve në lokacion. 
 Nuk do largohen pjesë të gjelbra.  
 Nuk do përdoren substanca për antikorrozion në lokacion. Druri/ lëndët e drurit do përdoren në gjendjen e tyre 

natyrale dhe nuk do trajtohen me mbrojtje të drurit, ngjyrë, mbulesë ose llak dhe substance tjera në vetë 
lokacionin. Nuk do përdoret asnjë material qe mund t’a rrezikojë kualitetin e ujit, kafshët e ujit dhe pyllit. (Kjo 
poashtu përfshin gjithë materialet dhe pajisjet që binë në nën-projektin). 

 Ndalohet shqetësimi dhe gjuajtja e kashëve në këtë rajon. 



 

 

 

 

 

 

 Nuk do hiqen/largohen sipërfaqe të gjelbra. 
 Asnjë dru nuk do dëmtohet ose largohet gjatë punimeve. 
 Rreptësisht ndalohet ndezja e zjarreve të hapura. 
 Në rast të ri-mbjelljes, mund të përdoren vetëm specie të vendit dhe tipike për këtë rajon.  

G. Trafiku dhe 
siguria e 
këmbësorëve; 
Siguria e 
komunitetit 

 

Rreziqet direkte dhe 
indirekte të trafikut 
public dhe 
këmbësorëve nga 
aktivitetet ndërtimore. 

 

 Të bëhet me kohë njoftimi i komunitetit lokal për rregullore alternative të trafikut gjatë punimeve (në rast 
nevoje). Vendosje e sinjaleve, shenjavë për siguri, barierave dhe ndarje të trafikut: qartë të dukshme dhe me 
paralajmërim publik për gjithe rreziqet e mundshme.  

 Të sigurohet siguria e këmbësorëve. Fokus të posatshëm për siguri të fëmijëve dhe të rinjve për shkak të tipit të 
vizitorëve (gardh rreth e rrotull, vendosja e korridoreve të sigurta, rregullim manual i trafikut në pjesë kyqe të 
ditës, e tj.). 

 Menaxhim aktiv i trafikut nga staf i trajnuar dhe shenja të dukshme në vend-punim. 
 Akses i sigurtë dhe i rregullt në objektet e zyrave dhe rezidencës gjatë përiudhës së aktiviteteve për rinovim, në 

rast se objekti ështëi hapur për të gjithë. 
 Vendosje e sinjalizimit vertikal dhe shenjave në fillim të vend-punimit. 
 Duhet siguruar dhe vendosur shirite sinjalizimi dhe shenja paralajmërimi. 
 Hyrja e personave jo të punësuar përtej gardhit është e ndaluar.  
 Gardhi dhe tabela e vendosur, nuk duhet të ndërhyjë ose të pengojë sigurinë dhe shikueshmërinë në trafik. 
 Përcaktim i kohës së punës në pajtueshmëri me rregullin e trafikut lokal, psh. të shmangen aktivitetet e mëdha 

të transportit në kohën e rrëmujës ose në kohën kur lëvizin bagëtitë. 
 Gjithë licencat për provizionin e shërbimit (psh. zhytje) duhet të sigurohen me kohë, para fillimit të aktiviteteve. 



PJESA 3: PLANI I MONITORIMIT 
 
Faza Cka  

(Parametri do 
monitorohet) 

Ku 
(A do monitorohet 
parametri?) 

Si 
(A do monitorohet 
parametri?) 

Kur 
(Definimii 
frekuencës/ose 
kontinuitetit) 

Pse 
(A është duke u monitoruar 
parametri?) 

Cmimi 
(Në qoftë se nuk është I 
përfshier në buxhet) 

Kush 
(Është 
përgjegjës për 
monitorim?) 

G
ja

të
 p

ër
ga

tit
je

s s
ë 

ak
tiv
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ve
 

1. Leje dhe miratime Pronësitë e 
lidhësit të 
kontratës 

Kontrollo a janë të 
përmbushura gjithëlicencat, 
lejet, miratimet, e tj. të 
kërkuara nga rregulloret 
nacionale; 
 

Para fillimit të 
punës 
 

Me qëllim që të eliminohen 
gjithe efektet e mundshme 
negative mbi mjedisin jetësor 
dhe shëndetin e njeriut, dhe të 
sigurohetperformanca 
kualitative e aktiviteteve. 

Kostot për implementimin 
e këtyre masave do 
përfshihet në çmimin e 
përgjithshëm për 
implementimin e 
aktiviteteve 

Kontraktuesi 
dhe supervizori 

A është në mënyrë 
korrekte i vënduar 
gardhi, ishënuar  
lokacioni ku do bëhen 
aktivitetet, a është 
vendosur tabelë 
informuese? 

Në vendngjarje Duke vendosur tabele me 
informata për investitorin, 
kontraktuesin dhe 
mbikqyrësin, vendosja e 
gardhit dhe shënimi I 
lokacionit  
 

Gjate punës 
përgatitore 

Me qëllim që të eliminohen 
gjithe efektet e mundshme 
negative mbi mjedisin jetësor 
dhe shëndetin e njeriut, dhe të 
sigurohet performanca 
kualitative e aktiviteteve. 
 

Kostot për implementimin 
e këtyre masave do 
përfshihet në çmimin e 
përgjithshëm për 
implementimin e 
aktiviteteve 

Kontraktuesidh
e supervizori 

Shënimi i mbledhjes së 
mbeturinave dhe vendi i 
hedhjes (Konstruksioni i 
rrënojave) dhe llojet 
tjera të mbeturinave në 
vend-punim 

Në vend-ngjarje Vizuelisht dhe nëpërmjet të 
dokumentacionit të 
kontraktuesit  

Gjatë punës 
përgatitore 

Me qëllim që të sigurohet 
menaxhimii duhur i 
mbeturinave gjatë aktiviteteve 
 

Kostot për implementimin 
e këtyre masave do 
përfshihet në çmimin e 
përgjithshëm për 
implementimin e 
aktiviteteve 

Kontraktuesidh
e supervizori 

Shënimi i pjesëve për 
zbrazje dhe ruajtje të 
sigurtë të materialeve 
 

Në vend-ngjarje Vizuelisht dhe nëpërmjet të 
dokumentacionit të 
kontraktuesit 

Gjate punës 
përgatitore 

Me qëllim që të sigurohet 
menaxhimii duhur i 
mbeturinave gjatë aktiviteteve 
 

Kostot për implementimin 
e këtyre masave do 
përfshihet në çmimin e 
përgjithshëm për 
implementimin e 
aktiviteteve 

Kontrktuesi 
dhe supervizori 

Shënimi i rrugëve për 
emergjencë dhe akses 
të ekipit ndihmës në 
raste të aksidenteve 
 
 

Në vend-ngjarje Vizuelisht dhe nëpërmjet të 
dokumentacionit të 
kontraktuesit 

Gjate punës 
përgatitore 

Me qëllim që të lejohet hyrja e 
automjetit të ambulancës. 
 

Kostot për implementimin 
e këtyre masave do 
përfshihet në çmimin e 
përgjithshëm për 
implementimin e 
aktiviteteve 
 
 

Kontrktuesi 
dhe supervizori 
 
 



G
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i. 
Siguri profesionale Në vendin e 

rinovimit (skaut 
kampi) 
 

Kontollime vizuele, prova 
tëaparaturës, H&S (Heath and 
Safety-Shëndetësore dhe 
Sigurie) pajisje dhe rroba 
sigurie 
 

Një herë në vetë 
fillim të punës 
dhe pastaj 
periodikisht 
 

Të parandalohen rreziqet 
shëndetësore dhe të 
sigurisë/lëndimet mekanike.  
Të jenë në pajtim me rregulloret 
shëndetsore nacionale 
komunale dhe standardet H&S.  

E përfshier në buxhet Supervisor 
 

 
Hedhja e mbeturinave 
të mbledhura 
 
 

Direkt në vend 
dhe në depon e 
Komunalec Struga  
 
 

Rishikim i dokumentacionit- 
identifikimi i tipit të 
mberturinave sipas Listës së 
mbeturinave- Kontrollim 
vizuel i mbledhjes së 
mbeturinave në kontejnerë të 
veçantë dhe të shënuar- 
rishikim i shfaqjes së 
mbeturinave, kontratave dhe 
licencave të firmave të 
angazhuara për mbledhjen 
dhe hedhjen e mbeturinave 
Komuna e përcaktoi depon 
për hedhje 

Gjatë 
implementimit të 
përgatitjes për 
punë. 
 

Të ndahen mbeturinat e 
rrezikshme nga ato jo-të 
rrezikshmet, poashtu dhe 
mbeturinat inerte nga ato 
biodegraduese, që të sigurohet 
hedhje e pershtatshe për tipe të 
ndryshme të mbeturinave.  
Të përmirësohet menaxhimi 
lokal dhe nacional i 
mbeturinave.  
Të jetë në pajtim me kërkesat 
nacionale legale, 
Të mos lihen 
mbeturinat/plehrat në vend, me 
qëllim që të shmanget impakti 
mbi shëndetin dhe mjedisin 
jetësor. 

Cmimi për implementimin 
e këtyre masave do jetëi 
përfshier në çmimin për 
implementim tëkëtij 
aktiviteti. 
 

Kontraktues 
dhe supervizor 
 

3. Trafiku dhe siguria e 
këmbësorëve 

Zonat për 
transport publik 

Kontrollim i dokumentacionit: 
-A janë të informuar gjithë 
autoritetet kompetente, 
-A janë të siguruara gjitha 
lejet dhe miratimet e duhura, 
Kontrollime vizuele të 
transportit të materialeve, 
korridoret dhe vendkalimet e 
këmbësorëve, rregulloret e 
trafikut, e tj. 

Para/gjatë 
zhvillimit të 
transportit 
 

Të sigurohet lëvizje e sigurtë e 
këmbësorëve dhe automjeteve. 
 

E përfshier në buxhetin e 
projektit  
 

Kontraktuesi, 
ofertë-dhënësi 
dhe supervizori 
 

4. Menaxhimi i 
substancave dhe 
mbeturinave toksike/ të 
rrezikshme 
 

Gjatë periudhës 
së rinovimit 
 

Kontrollim vizuel dhe 
rishqyrtim i dokumenteve në 
aspektin e: 
-Mbledhje dhe ruajtje 
adekuate e substancave 
toksike dhe të rrezikshme 
(duke përfshier dhe benzinë) 

Periodikisht Të sigurohet menaxhim i duhur i 
substancave toksike dhe të 
rrezikshme, dhe mbeturinave,  
Të parandalohet derdhje ose 
rrjedhje dhe të parandalohet 
rrezikimi i shëndetit dhe sigurisë 
së punonjësve, popullatës lokale 

E parashikuar në buxhetin e 
projektit 
 

Kontraktuesi, 
ofertë-dhënësi 
dhe supervizori 
 



dhe mbeturina 
-Transportimi i mbeturinave 
të rrezikshme vetëm nga ana 
e kompanive të autorizuara, 
- Rishikimi i deklaratave të 
ngjyrave dhe tretësve të blerë 
(Shmangie e ngjyrave dhe 
tretësve të rrezikshëm) 

dhe mjedisit jetësor. 
 

Materialet toksike/ të 
rrezikshme 

Vlerësim vizuel në 
vend-ngjarje 

Trajtimi dhe ruajtja e 
përshtatshme do kontrollohet 
në bazë të Dokumentit me të 
dhënat për Siguri të 
Materialeve (Material Safety 
Data Sheets (MSDS) 
Asnjë substancë e përdorur 
(psh. mbrojtësi për dru) nuk 
duhet të jetë toksike për 
ambientin ujor. 

Në kontinuitet, 
kur të largohen 
materialet e 
mbetura. 
 

Të parandalohen derdhjet 
aksidentale ose lëndimet. 
 

Pjesë nga kostoja e 
kontraktuesit 
 

Enxhinieri për 
mbikqyrje, 
inspeksion 
 

5. Ajri Në vend-ngjarje Kontrollim vizuel: 
Lyerje dhe mbulim në 
hapësirat e mbyllura të sallës 
së sportit (hapësira të 
ventiluara dhe të mbyllura) 
Lëshime (emisione) 
afatshkurta. 
Menaxhimi I pluhurit 

Periodikisht Të parandalohet ndotja e ajrit 
 

E përfshirë në buxhetin e 
projektit 
 

Kontraktuesi, 
ofertë-dhënësi 
dhe supervizori 
 

6.Materiale dhe pajisje 
të reja 
 

Në vend-ngjarje Kontrollimi i dokumentacionit 
për pajisje dhe elemente të 
instaluara; pajisjet që do 
sigurohen nuk duhet të 
përmbajnë: 
-CFC, plumb, komponente 
toksike për mjedisin ujor 
-dhe asbest 

Periodikisht Të parandalohet instalimi i 
materialeve që përmbajnë CFC, 
asbest… 
 

E përfshirë në buxhetin e 
projektit 
 

Kontraktuesi, 
ofertë-dhënësi 

7. Zhurma Në vend-ngjarje Matje e nivelit të zhurmës 
duhet të bëhet në rast të 
ankesave dhe indikatorëve 
negativ nga inspektorët. 
 

Në rast të 
ankesave dhe 
indikatorëve 
negativ nga 
inspektorët. 
 

Të parandalohet ose limitohet 
zhurma 
 

E përfshirë në buxhetin e 
projektit 
 

Kontraktuesi, 
ofertë-dhënësi 



Mbledhja e ujit sanitar 
 

Dokumentacion 

Observim vizuel dhe 
dokumente (plane, dizajne) 
rishikim- gjithë objektet që 
prodhojnë ujë të ndotur janë 
të lidhura me sistemin e 
kanalizimit 
komunal.Verifikimi 
idokumentacioneve 
tëkompanive  për zbrazjen e 
tualeteve me hemikale për 
punonjësit 

Cdo ditë, 
varësisht nga 
kompania e 
autorizuar e 
angazhuar për 
pastrim. 
 

 
Pjesë e kostos së rregullt të 
kontraktuesit 
 

Enxhinieri 
mbikqyrës, 
Inspeksion 
 

Kontaminimi i Tokës 
dhe Ujit 

Kontrollim i 
derdhjeve. 
Largimi i 
derdhjeve të 
masave të lëngta 
të kontaminuara 
mbi tokë/ujë, të 
trajtuara si 
mbeturina të 
rrezikshme. 
Në raste të 
derdhjeve të 
mëdha, të 
testohet toka/uji 
për kontaminues 
dhe të 
informohet 
inspektorati për 
mjedis jetësor. 
Ndiqni 
instruksionet e 
tyre 

Vizuele. 
Kontrollime laboratorike për 
derdhje të mëdha. 
 

Rregullisht  
Pjesë e kostos së rregullt të 
kontraktuesit 
 

Enxhinieri 
mbikqyrës, 
Inspeksion 
 

G
ja

të
 a

kt
iv

ite
te

ve
 

dh
e 

pu
në

s 

Kuantiteti imbeturinave 
të gjeneruara nga 
vizitorët e kampit; 
Mbeturinat hidhen në 
depon e caktuar nga 
Komuna 
 

 
Direkt në vend-
ngjarje dhe në 
depon e  
Komunalec Struga  
 

Vizuelisht dhe nëpërmjet të 
dokumentacionit të 
Komunalec Struga 
 

Përgjatë 
përiudhës kur 
punon kampi 
 

Me qëllim që të eliminohen 
impakte negative të munshme 
mbi mjedisin jetësor. 
 

Kostoja për implementimin 
e këtyre masave do 
përfshijë planet e punës së 
kampit. 
 

Koordinatori i 
projektit 
 



LISTË KONTROLLUESE E PLANIT PËR MENAXHIM SOCIAL DHE TË MJEDISIT 

 

Lista Kontrolluese e PMSM Aneks 1: Informata të vendit (fotografi nga vend-ndodhja) 

Lokacioni: 

 

 

 





 

Aktivitetet e planifikuara në vend dhe pejsazhi:  

 

 



Shtëpizat e drurit 

 

 



Tualetet 

  



Hyrja kryesore e kampit 

 

 



Stolat 

 



Stolat 

 



Stolat 

 



Shportat për mbeturina 

 



Shportat për mbeturina

 



 
Amfiteatri 
 



Lista Kontrolluese e PMSM Aneksi 2 përmban informata për ngritje të kapaciteteve 

* Menaxhimi i projektit përfshin a) investitorë dhe b) kontraktues; qdth. Përsonat përgjegjës për 
porositjen dhe implementimin e punës së parashikuar nga Lista Kontrolluese e PMSM. 

** Supervizioni i Kontraktuesit bëhet në dy nivele: a) inspektorati i shtetit apo vendit me mandatin e 
tyre të rregullt për supervizionin (mbikqyrjen) e gjithë punimet e ndërtimit dhe b) inxhinier 
supervizioni, përgjegjës për vendin e caktuar. Inxhinieri për supervision mund të jetë person i 
licencuar (për punime më të mëdha) ose person i autorizuar nga investitori për t’a bërë supërvizionin, 
dmth. Ndokush që kontrollon që ndërtimi/ riparimibëhet sipas dizajnit, dhe që raporton tek 
investitori. Ky person zakonisht është poashtu personi i cili e mbikqyr implementimin e Listës 
Kontrolluese tëPMSM dhe siguron raportepërkatëse. 

  



 

Përfaqësues Legal Aplikues: Ferjanco Gogoski, President of  Scout Group Krste Jon  

  

 

Nënshkrimi: 

 

 

Data: 10/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


