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HEC Gurshpatë kryeson listën e protestave për shkak

të drejtave të ndarjes së ujit.
Përshkrimi Në vitin 2009 u themelua kompania Gurshpatë Energji shpk për të menaxhuar një kontratë 

konçesionare, për ndërtimin e HEC Gurshpatë 1&2, e nënshkruar me Ministrinë e 
Ekonomisë dhe Industrisë në vitin 2008-të. Deklarata mjedisore, u aprovua në vitin 2010-të 
dhe punimet e projektit nisën në vitin 2012-të. Banorët vendas në fshatin Gurshpatë dhe 
fshatin Polis, kanë protestuar për faktin se kanë qenë të painformuar për këtë hidrocentral, 
nuk kanë marrë ndonjë njoftim për ndërtimin e hidrocentralit. Banorët kanë protestuar në 
mënyrë konstante, për mungesën e ujit për vaditje, por nuk janë marrë në konsideratë. Si 
pasojë, një sërë protestash u organizuan që prej vitit 2013. Në 17 nëntor 2014, 8 persona u 
arrestuan, me akuzën e kundërshtimit dhe goditjes së forcave të policisë, gjatë protestave 
në Korrik të 2014-ës, në fshatin Polis (Librazhd). Protestuesit kërkuan ndalimin e punimeve 
për hidrocentralin Gurshpatë 1, pasi po merrte ujin e pijshëm dhe ujin vaditës. Fshati nuk ka 
ujësjellës dhe shumica përdorin puse.  
Më 10 gusht 2013, rreth 600 banorë të fshatit Polis dhe fshatarë të tjerë, protestuan 
kundër ndërtimit të hidrocentralit Gurshpatë 2, duke u ankuar se projekti do ta merrte gjithë 
ujin që përdorej për bujqësi dhe rrezikonte jetesën e tyre. Ata kanë akuzuar, se nuk janë 
informuar fare për ndërtimin e projektit dhe planet e zhvillimit të tij. Në përgjithësi, banorët 
kanë organizuar rreth 180 protesta që nga viti 2013-të deri në vitin 2015-të, lidhur me HEC 
Gurshpatë 1&2. Më 20 dhjetor 2013, banorët tentuan dhe depozituan një padi në 
prokurorinë e rrethit Librazhd, me argumentin e thyerjes së kontratës nga ana e kompanisë, 
po nuk u mor asnjë masë. Banorët vendas, janë mbështetur nga Shoqata Egnatia dhe rrjeti i 
emërtuar ECIM (Ekolëvizja, Egnatia, Milieukontakt, Sëbashku dhe AJMI), të cilët janë takuar 
me Prefektin dhe autoritetet e tjera vendore, për të paraqitur shqetësimin e shkatërrimit të 
parkut kombëtar, Shebenik-Jabllancë nga ndërtimi i hidrocentraleve të shumta (rreth 95 nga 
të cilët 45 në park. HEC Gurshpatë 1, është aprovuar nga Bashkia në vitin 2006-të, me 
kushtet që hidrocentrali të zhvendoset 15 metra, larg kanalit vaditës të fshatit. Në të vërtetë 
HEC Gurshpata 1, ka krijuar ndikim dhe për peshkatarët e zonës, pasi nuk ka lënë fare ujë 
në shtrat të lumit. Ndërsa, sipas pretendimit, Gurshpatë 2 nuk është aprovuar nga Këshilli 
Bashkiak. Banorët, të cilët organizuan protestat, u lanë për muaj të tërë në burg pa dalë 
para gjyqit, u keqtrajtuan dhe dolën me dëmtime nga burgu. 

Të dhëna kryesore Gurshpate Energy SHPk 
Kompania koncesionare, u krijua për menaxhimin e kontratës BOT nr. rep 349 col 50, më 
datë 30.02.2009.. 

  

 
 

 
 
 

 
 

Burimi i konfliktit Devijim i ujit –niveli i 1-rë i konfliktit 
 
Menaxhimi i ujit – niveli i 2-të i konfliktit 
 
Ndikimi mjedisor – Niveli i 3-të i konfliktit 
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HEC Gurshpatë kryeson listën e protestave për shkak

të drejtave të ndarjes së ujit.
Detaje të projektit dhe 
aktorët 
Zona e projektit 
Niveli i Investimit 

Aksionarët janë Mar Energy (51%) dhe ARJANA C (49%).1 . Të dyja kompanitë janë në 
pronësi të njëjtit person. Gurshpatë 1&2 ka një kapacitet prodhues prej 1.67 MW Vlera e 
kontratës ishte 176.738.773 Lek, (EUR 1.3 Milion) nënshkruar më 26.03.2009. NIPT Nr. 
K91425017O 

- Banorët vendas, 
- OSHC lokale dhe kombëtare, 
- Media lokale, 
- Ekspertë dhe profesorë, 
- Politikanë (Deputetë). 

Konflikti dhe mobilizimi 
 

Protestë rruge, padi, peticione, përplasje me policinë, persona të arrestuar. 
Bllokim i aseteve të kompanisë. 

Ndikimi i konfliktit Dokumentuar/Vëzhguar 
Ndikimi mjedisor: shkatërrimi i peizazhit, humbja e biodiversitetit devijim i ujit. 
 
Vëzhguar/dokumentuar  
Ndikimi socio-ekonomik: ndikimi në bujqësi, pronësia e tokës, mungesa e ujit, dëmi 
ekonomik dhe gjobat financiare. 

Rezultati i konfliktit Ndërtuar 
Asnjë ndryshim institucional 
I pasuksesshëm pasi hidrocentrali u ndërtua 

Burime dhe  
materilae/Referencat 

http://www.forum-al.com/shoëthread.php?t=33009 
http://www.klsh.org.al/web/pub/ministrin_e_ekonomis_441_1.pdf 
http://www.arkivalajmeve.com/Nje-HEC-i-dyte-ne-perroin-e-Gur-Shpatit-protestojne-banoret-
Ska-uje.1047421181/;  
http://investigim.al/en/hec-et-e-librazhdit-qe-futen-ne-lufte-banoret-me-shtetin/ 
Zela G, “Raporti final për projektin me Ekolëvizjen për evidentimin e ndikimeve nga ndërtimi 
i HEC-ve në Rrethin e Librazhdit, gusht 2015 
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21 Në fillim aksionerët ishin ITALPRO KHTS &Arjana-C,or më vonë ItalproKHTSi shiti aksionet e saj te MarEnergy.




