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DEKLARIM 

Ky publikim është përgatitur në kuadrin e zbatimit të projektit STAR 2, «Konsolidimi i 
Reformës Administrative Territoriale» e zbatuar nga Zyra e Programit të Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Shqipëri në partneritet me Qeverinë Shqiptare dhe 
e mbështetur nga Bashkimi Evropian, Qeveria e Italisë, Suedisë, Zvicrës, USAID, dhe 
nuk pasqyron qëndrimet e institucioneve të lartpërmendura. Autorët e kësaj broshure 
garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave të marra gjatë intervistave në të 
gjitha Bashkitë e Shqipërisë.
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I. HYRJE

Ky publikim u hartua në kuadër të identifikimit dhe vlerësimit të 

eksperiencave më të suksesshme të aftësive drejtuese, menaxhuese dhe 

organizative të Kryetarëve në të gjitha Bashkitë e Shqipërisë, gjatë periudhës 

pas Reformës Administrative - Territoriale, shtator 2015 – shtator 2018. 

Në kuadrin e projektit STAR 2, Shoqata Shqiptare e Bashkive në bashkëpunim 

me Shoqatën Shqiptare për Autonomi Vendore ndërmori realizimin e një 

serie intervistash me 61 Kryetarët e Bashkive për të identifikuar fushat e 

arritjeve më të rëndësishme dhe për të cilat ndjehen krenarë gjatë mandatit 

të tyre. 

Eksperiencat e mira të bashkive janë identifikuar nga Kryetarët e bashkive 

në bazë të vetëdeklarimit të tyre dhe me qëllim promovimin e lidershipit 

në nivel vendor.  Rrjedhimisht, ky botim përmban zgjedhjet e Kryetarëve 

për të promovuar një eksperiencë specifike nga bashkia e tyre.  Nëpërmjet 

intervistës këto eksperienca janë plotësuar me detaje për elementë të shumtë 

që ndihmojnë për prezantimin e tyre.

Kjo broshurë e cila vijon pas procesit të intervistimit, hedh dritë mbi fushat 

dhe nënfushat për të cilat ka histori suksesi dhe arritje pozitive në 61 Bashkitë 

e Shqipërisë ku kryesisht përmenden arritje për funksione / kompetenca 

specifike si: Infrastruktura dhe shërbimet publike; Shërbimet administrative; 

Shërbimet sociale; Zhvillimi ekonomik vendor; Mbrojtja e mjedisit; Siguria publike; 

Kultura, sporti dhe shërbimet argëtuese; Bujqësia, zhvillimi rural, pyjet dhe 

kullotat; Funksionet dhe kompetencat e deleguara; Menaxhimi i të ardhurave dhe 

shpenzimeve, Ndikimi i zhvillimit institucional etj. 

Një analizë e hollësishme e të dhënave të mbledhura gjatë procesit të 

intervistimit mundësoi identifikimin e 61 eksperiencave të mira, të cilat do të 

promovohen përmes kësaj broshure dhe që kanë për qëllim identifikimin dhe 

promovimin e një ndryshimi pozitiv në Bashkinë apo komunitetin përkatës 

duke evidentuar të paktën një ndryshim në secilën Bashki.
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PROFILI
Njësitë administrative: (5) – Qyteti Berat, Roshnik, Sinjë, 
Velabisht  dhe Otllak. 
Sipërfaqja: 383.00 km2

Popullsia: 99.789 banorë
Numri i punonjësve: 712 

Kryetar i Bashkisë Berat është Z. Petrit Sinaj

Për një qytet ku të gjithë 
duan të rikthehen! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Investime në institucionet e arsimit parashkollor.

Bashkia Berat ka filluar rehabilitimin e disa prej çerdheve, 
kopshteve dhe qendrave për fëmijët në qytetin e Beratit. 
Rikonstruksioni i çerdhes Nr. 7 në lagjen “Donika Kastrioti” 
ishte një prioritet i identifikuar nga banorët dhe anëtarët e 
komunitetit rom dhe egjiptian gjatë procesit të konsultimit 
në forumet këshillimore komunitare. Investimi në kopshte 
dhe çerdhe është një investim për të ardhmen e qytetit, pasi 
që aty nis edukimi dhe formimi i gjeneratave të së ardhmes. 

PROBLEMI
Godina e mëparshme e çerdhes nr.7 në lagjen ‘Donika 
Kastrioti’ në qytetin e Beratit ishte tërësisht jashtë 
standarteve minimale të shërbimit, me ambjente me 
lagështi, pa ajrosje të mjaftueshme, pa ndriçim, me 
dritare jofunksionale duke rrezikuar shëndetin e fëmijëve. 
Ambjentet rekreative mungonin tërësisht ndërsa mjetet 
didaktike ishin shumë të dëmtuara duke mos siguruar 
kushtet e përshtatshme dhe të favorshme për mirërritjen 
dhe edukimin e fëmijëve. 

BASHKIA BERAT

INICIATIVA
Nisur nga gjendja tejet e amortizuar e çerdhes, duke 
marrë parasysh edhe kërkesat e banorëve të shprehura 
gjatë dëgjesave publike, Kryetari i Bashkisë kërkoi 
bashkëpunimin e bizneseve lokale dhe mbështetjen e 
donatorëve të huaj për të siguruar kushtet optimale në 
ambjentet e kësaj çerdheje. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e godinës së çerdhes dhe mureve 
rrethuese të saj;

• Krijimin e ambjenteve rekreative dhe këndit të lojrave 
për fëmijët;

• Sigurimin e mjeteve didaktike të nevojshme për 
edukimin e fëmijëve që frekuentojnë këto ambjente. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 117 fëmijë të grup-moshave 0-3 vjeç, ku një pjesë 
e konsiderueshme i përkasin komunitetit rom dhe 
egjiptian, frekuentojnë ambjentet e rikonstruktuara. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Berat synon përmirësimin e mëtejshëm të 
ambjenteve të çerdhes duke planifikuar ndërtimin e daljeve 
emergjente, pasurimin e bazës didaktike, përmirësimin 
e sistemit ngrohës, shtimin e hapësirave sportive të 
brendshme dhe krijimin e ambjenteve të përshtatura për 
fëmijët me aftësi të kufizuar.

Ky është një model që do të vazhdojë në të gjitha çerdhet 
dhe kopshtet e tjera të territorit të Bashkisë së Beratit, 
për të krijuar standarde bashkëkohore për rritjen dhe 
edukimin e fëmijëve.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Menaxhimi i të ardhurave dhe shpenzimeve me kontribut në 
institucionet e arsimit parashkollor.

Foto pas ndërhyrjes. 
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BASHKIA KUÇOVË
 

PROBLEMI
Komisioni Qytetar ka qenë një mekanizëm i cili ka 
funksionuar më së miri në vitet e para të krijimit të tij duke 
ushtruar rolin e tij konsultativ. Me kalimin e viteve u vu re 
një rënie e interesit të qytetarëve dhe deri diku po zbehej 
roli i Komisionit Qytetar. Bashkia Kuçovë ka berë përpjekjet 
maksimale që kjo eksperiencë të mos humbiste dhe për 
më tepër të konsolidohej.

INICIATIVA
Kryetari i Bashkisë, kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve, 
organizatave të shoqërisë civile dhe grupeve të tjera të 
interesit të rivitalizonin rolin e Komisionit Qytetar, duke i 
dhënë rëndësinë e duhur si një mekanizëm efektiv që do 
të nxisë qeverisjen transparente dhe të përgjegjshme të 
Bashkisë ndaj qytetarëve. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Nxitjen e angazhimit qytetar për pjesëmarrje në 
qeverisjen vendore;

• Konsultimin dhe informimin publik për përmirësimin e 
qeverisjes vendore;

• Realizimin e buxhetimit me pjesëmarrje mbi paketën 
fiskale, planifikimin urban dhe ofrimin e shërbimeve të 
tjera.

Kjo ndërhyrje u projektua dhe zbatua me të ardhurat e 
Bashkisë dhe kontributin e donatorëve.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit:

• Rritje e angazhimit të komunitetit dhe inkurajimi i 
përfshirjes së qytetarëve në qeverisjen vendore përmes 
takimeve të iniciuara nga Bashkia;

• Caktimi i Koordinatorit për të Drejtën e Informimit, 
shtimi i rasteve të Konsultimit Publik, publikime perio-
dike në gazetën zyrtare, rritja e numrit të vizitorëve dhe 
përdoruesve të faqes zyrtare të Bashkisë, janë tregues 
të rritjes së komunikimit me publikun. 

• Ngritja e Komisionit Qytetar, me rol mjaft aktiv në sjell-
jen e prioriteteve të zhvillimit gjatë dëgjesave publike 
dhe takimeve të ndryshme me pushtetin vendor. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Kuçovë do të inkurajojë funksionimin e Komisionit 
Qytetar në vazhdimësi, për të kontribuar në zhvillimin 
lokal. Në zbatim të ligjeve në fuqi, Bashkia do të vijojë të 
organizojë takime publike me qytetarët dhe do të ngrejë 
mekanizma të tjerë për të garantuar informimin dhe 
pjesëmarrjen e qytetarëve në nivele më të larta.  

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Proceset vendimmarrësve me pjesëmarrje dhe mekanizmat e 
transparencës me kontribut në krijimin e Komisionit Qytetar. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (4) – Kuçovë, Kozar, Perondi dhe 
Lumas. 
Sipërfaqja: 160.23 km2

Popullsia: 32.000 banorë
Numri i punonjësve: 375

Kryetar i Bashkisë Kuçovë është Z. Selfo Kapllani
  

Shfrytëzimi i burimeve 
ekzistuese për ta bërë 
Kuçovën një qytet 
interesant për të jetuar!

EKSPERIENCË SUKSESI
Përfshirja dhe angazhimi i publikut në qeverisjen 
vendore.

Me ndarjen e re administrative - territoriale, Bashkia 
Kuçovë përballet me administrimin e një territori 
më të madh, me potenciale zhvillimi të ndryshme. 
Përmirësimi i vazhdueshëm i burimeve njerëzore dhe 
rritja e kapaciteve të administratës janë dy objektiva me 
ndikim në mekanizmat e transparencës dhe proceset 
vendimmarrësve me pjesëmarrje. 

Bashkia Kuçovë në vitin 1997, përmes asistencës së huaj, 
zhvilloi kapacitetet institucionale për hartimin e Buxhetit, 
Planit Strategjik për Zhvillimin Ekonomik, dhe Planit 
Udhëzues të Investimeve. Zhvillimi institucional vijoi me 
krijimin e Komisionit Qytetar, krijuar në maj të vitit 1998 
si një organizim vullnetar dhe konsultativ pranë Kryetarit 
të Bashkisë. Të gjitha këto zhvillime ndikuan në rritjen e 
transparencës dhe përfshirjen e komunitetit në proceset 
politikëbërëse dhe vendimmarrëse me pjesëmarrje në 
Bashkinë Kuçovë.   
. 
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BASHKIA POLIÇAN

INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë bazuar në nevojat 
e banorëve shprehur gjatë anketimeve, dëgjesave 
me qytetarët dhe mbledhjet e Këshillit Bashkiak për 
të unifikuar përpjekjet e të dy palëve për zhvillimin e 
mëtejshëm të infrastrukturës dhe shërbimeve publike. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Disiplinimin e shfrytëzimit dhe mirëadministrimit të 
burimeve natyrore duke hartuar projekte mjedisore në 
të mirë të komunitetit;

• Krijimin e të ardhurave për Bashkinë nga tregtimi i 
materialit drusor dhe guror; 

• Mundësi punësimi në nxjerrjen, përpunimin, 
magazinimin deri në finalizimin e produktit të gatshëm 
për treg të brendshëm dhe të jashtëm; 

• Zhvillimin e promovimit të zonës dhe fuqizimin e 
ekonomisë vendase duke promovuar produktet e 
zonës;

• Shpërndarje e dividentit në rritjen e investimeve për 
komunitetin. 

Kjo ndërhyrje u projektua dhe u zbatua me të ardhurat e 
Bashkisë.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Fuqizim i zbatimit të politikave sociale për shtresat në 
nevojë;

• Fuqizim i ekonomisë vendase nëpërmjet rritjes së 
punësimit të komunitetit; 

• Rritje e të ardhurave të Bashkisë nëpërmjet 
mirëmenaxhimit të burimeve të zonës

• Shtim të investimeve me impakt të drejtpërdrejtë në 
komunitet; 

• Lehtësimi i procedurave për marrjen e shërbimeve për 
grupet e margjinalizuara siç janë familjet me ndihmë 
ekonomike, familjet me kryefamiljarin person me aftësi 
të kufizuar, familjet me kryefamiljare gra, familjet me 
fëmijë jetim dhe pensionistët.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Poliçan synon përcaktimin e kritereve dhe 
rregullave të shfrytëzimit të pyjeve dhe burimeve natyrore 
në bazë të Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe 
shoqëritë tregtare”. 
Tregtimi import - eksport i materialit drusor, ndërtimor, 
gurit, cakullit, rërës, stabilizanteve inerte, dhe materialeve 
të tjera me shumicë dhe pakicë do të ndikojnë në zhvillimin 
lokal. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Bujqësia, zhvillimi rural, pyjet dhe kullotat me kontribut në 
rritjen e zhvillimit ekonomik lokal.

PROFILI 
Njësitë administrative: (3) Polican, Vërtop dhe Tërpan.
Sipërfaqja: 272,00 km2

Popullsia: 19.000 banorë
Numri i punonjësve: 307
 
Kryetar i Bashkisë Poliçan është Z. Adriatik Zotkaj, 

 
Me qytetarët, për qytetarët! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Shfrytëzimi i burimeve natyrore dhe rehabilitimi i 
territorit. 

Bashkia Poliçan duke synuar rritje të të ardhurave me 
qëllim ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët, 
shfrytëzon rezervat natyrore, përpunimin dhe tregtimin 
e gurit dekorativ, lëndës drusore si dhe rentën minerare. 
Për këtë qëllim u identifikua se duhet të hartojë politika 
nxitëse për ngritjen dhe shfrytëzimin e burimeve natyrore 
për rehabilitimin infrastukturor dhe zhvillimin ekonomik të 
zonave rurale.

PROBLEMI
Duke u nisur nga problematikat e shumta që mbartin 
Njësitë Administrative Vërtop dhe Tërpan, dhe nga 
shqetësimet e shumta të komunitetit të cilët çdo ditë 
përballen me një infrastrukturë të amortizuar duke bërë 
të vështirë cilësinë e jetesës, ishte shumë i domosdoshëm 
fillimi i investimeve në disa fshatra të dy njësive territoriale 
të lartpërmendura. Buxheti modest i Bashkisë ishte i 
pamjaftushëm për mundësimin e investimeve.
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BASHKIA SKRAPAR

INICIATIVA
Kjo iniciativë është mundësuar me mbështetjen e 
Shoqatës Zvicerane – ASSED, pas konsultimeve të Bashkisë 
me qytetarët, gjatë dëgjesave publike dhe nëpërmjet 
anketimeve për ngritjen e një qëndre ditore për femijët me 
aftësi ndryshe, përmes së cilës këta fëmijë do të mund të 
përfitonin një sërë shërbimesh. Prej dy vitesh kjo Qendër 
operon me fondet e Bashkisë.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Krijimin e një Qëndre ditore të specializuar për fëmijët 
me nevoja ndryshe; 

• Sensibilizimin e popullsisë në zonat urbane dhe rurale 
lidhur me nevojat dhe trajtimin e duhur të këtyre 
fëmijëve; 

• Zhvillimin e takimeve informuese në qytet, me prindërit 
e fëmijëve me nevoja ndryshe me qëllim sigurimin e një 
mbështetje të koordinuar në familje dhe në Qendër.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Ofrimi i shërbimit falas (vlerësime psikologjike dhe 
këshillime me prindërit) për fëmijët me nevoja ndryshe; 

• Shërbimet sociale që ofrohen janë për fëmijët 
me Sindromën Down, të spektrit të autizmit, me 
çrregullime të komunikimit dhe sjelljes etj;

• Integrimi gjithëpërfshirës i tyre në jetën sociale;

• Shërbimi i transportit të tyre pas shërbimit terapeutik. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Skrapar synon zbatimin e këtij projekti edhe në 
njësitë e tjera administrative me qëllim ofrimin e shërbimit 
sa më pranë qytetarëve. Rritja e kapaciteve dhe specializimi 
i ekspertëve që ofrojnë këto shërbime si dhe vendosja e 
kamerave të sigurisë për monitorimin e fëmijëve në qendra 
janë plane të së ardhmes.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Shërbime sociale me kontribut në ofrimin e shërbimeve të reja 
për fëmijët me nevoja ndryshe.

PROFILI 
Njësitë administrative: (9) - Çorovodë, Qendër Skrapar 
Bogovë, Vëndreshë, Çepan, Potom, Leshnje, Gjerbës 
dhe Zhepë.
Sipërfaqja: 775.00 km2

Popullsia: 17.476 banorë
Numri i punonjësve: 383

Kryetari i Bashkisë Skrapar është Z. Nesim Spahiu 
 

Bashki Sociale! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Realizimi i Qendrës Ditore e specializuar për fëmijët 
me nevoja ndryshe.

Bashkia Skrapar i ka kushtuar vëmendje rritjes së aksesit 
në shërbime dhe përfshirjen e fëmijëve me nevoja ndryshe 
në jetën sociale dhe kulturore në kuadër të zbatimit të 
ligjit 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, i 
cili garanton  mbrojtje të veçantë për fëmijët me aftësi 
ndryshe, dhe garantim të të gjitha të drejtave. 

PROBLEMI
Fëmijët me aftësi ndryshe, veçanërisht ata të prekur nga 
spektra të ndryshme të autizmit nuk ishin të integruar 
në jetën e qytetit dhe nuk ju ofroheshin mundësitë 
dhe terapitë për zhvillimin motorik dhe psikologjik 
të tyre. Bashkia Skrapar e evidentoi si problematike 
këtë situatë dhe vendosi të ndërhyjë duke synuar 
përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijëve nëpërmjet 
ofrimit të shërbimeve të nevojshme si dhe integrimin dhe 
gjithëpërfshirjen e tyre në jetën sociale. 
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Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Krijimin e një platforme dixhitale on-line për rritjen e 
informimit për qytetarët;

• Riorganizimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore;

• Ofrimin e shërbimit administrativ në kohë sa më të 
shkurtër dhe ofrimin e shërbimeve nëpërmjet telefonit, 
e - Bashkia; 

• Zhvillimin e takimeve informuese me qytetarët;

• Organizimin e fushatave informuese dhe promovuese 
mbi ndërhyrjen, në mediat lokale dhe faqen në web të 
Bashkisë.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Shkurtimi i kohës së kryerjes së shërbimeve 
administrative dhe standartizimin i shërbimit për zonat 
urbane dhe rurale; 

• Informimi në kohë reale/rritje transparance ndaj 
qytetarëve; 

• Minimizim gabimesh, rritje e integritetit dhe 
disponueshmerisë së informacionit;

• Eleminimi i veprimeve manuale dhe automatizimi i 
proceseve të punës;

• Plotësimi i kërkesë – ankesave on line në çdo moment pa 
qenë e nevojshme paraqitja në Bashki;  

• Integrimi i pagesës së taksave në sistem;

• Gjenerimi i vërtetimeve nga sistemi, nuk lejon abuzime, 
dixhitalizimi në këtë rast bën të mundur trajtimin e të 
gjithë banorëve në mënyrë të barabartë dhe parandalon 
korrupsionin; 

• 39.870 banorëve, një pjesë e mirë nga grupe të 
margjinalizuara u janë lehtësuar dhe shkurtuar 
procedurat për përfitimin e shërbimeve.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia, synon zbatimin e këtij projekti dhe në njësitë e tjera 
administrative me qëllim ofrimin e shërbimit sa më pranë 
qytetarëve. Rritja dhe trajnimi i vazhdueshëm i stafit mbi 
ndryshimet ligjore, harmonizimi dhe koordinimi i mëtejshëm 
i zyrave pritëse me ato përgjegjëse si dhe informimi i 
mëtejshëm i qytetarëve rreth këtyre shërbimeve janë disa 
nga objektivat e ardhshme të Bashkisë.

Kjo eksperiencë e 
mirë kategorizohet tek 
funksioni: Shërbime 
administrative me 
kontribut në sistemin 
dixhital të integruar të 
shërbimeve.

PROFILI 
Njësitë administrative: (4) Ura Vajgurore, Cukalat, Kutalli dhe 
Poshnje
Sipërfaqja: 156,00 km2

Popullsia: 39.870 banorë
Numri i punonjësve: 246

Kryetare e Bashkisë Ura Vajgurore është Zj. Juliana Memaj 

 
Punë Konkrete! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Realizimi i sistemit të integruar të shërbimeve administrative.

Me zbatimin e Reformës së re Administrative - Territoriale, 
Bashkia Ura Vajgurore ka nisur zbatimin e projektit të 
Sistemit të Integruar Informatik – “E-Bashkia”. 

PROBLEMI
Rritja e numrit të banorëve dhe shtrirjes gjeografike të 
tyre e vuri Bashkinë përpara përgjegjësive të reja në 
ofrimin e shërbimeve standarte. Mangësitë në shërbimet 
administrative shoqëroheshin me disa problematika në 
infrastrukturën e shërbimeve, vështirësinë e planifikimit 
të realizimit të proceseve të punës dhe mungesën e 
transparencës në vendimmarrje.

INICIATIVA
Kjo iniciativë nisi si kërkesë e lidershipit të Bashkisë duke 
vlerësuar sugjerimet e banorëve gjatë dëgjesave publike 
dhe mbledhjet me Këshillin Bashkiak për ngritjen e një 
sistemi të integruar nëpërmjet të cilit qytetarët mund të 
përfitonin një tërësi shërbimesh.

BASHKIA URA VAJGURORE
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PROBLEMI
Gjendja e infrastrukturës dhe situata e investimeve përsa 
i përket institucioneve arsimore shfaqej problematike dhe 
nuk i pergjigjej nevojave të komunitetit. Nevoja për këtë 
ndryshim lindi nga prioritetet e qytetarëve por edhe si 
pjesë e programit të qeverisjes së Kryetarit të Bashkisë. 

INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë bazuar në nevojat e 
banorëve shprehur gjatë dëgjesave me qytetarët dhe 
mbledhjet e Këshillit Bashkiak për të unifikuar përpjekjet e 
të dy palëve në zhvillimin e mëtejshëm të infrastrukturës 
së institucioneve arsimore. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin dhe zhvillimin e infrastrukturës arsimore;

• Shtrirjen gjeografike të investimeve me kontribut në 
përmirësimin e infrastrukturës së godinave arsimore ;

• Përmirësimin e cilësisë së shërbimeve.
Kjo nismë u projektua dhe zbatua me fonde nga transferta 
e pakushtëzuar, të ardhurat e Bashkisë dhe kontributi i 
donatorëve dhe biznesit. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Krijimi i drejtorisë për cështjet e arsimit si pjesë 
e strukturës së Bashkisë e cila ka në fokus 
bashkëveprimin dhe bashkërendimin e punës midis të 
gjithë aktorëve lokal dhe qendror; 

• Kushte bashkëkohore të ambienteve arsimore në të 
gjitha Njësitë Administrative të Bashkisë Bulqizë;

• Shtrirja gjeografike e shërbimeve në zonat ku u zbatua 
ndryshimi, si në Bulqizë, Shupenzë, Gjoricë, Zerqan me 
një numër përfituesish prej 25.000 banorësh;

• Finalizimi i ndërhyrjes në të gjitha shkollat e Bashkisë 
Bulqizë;

• Rritja e numrit të përfituesve nga grupet e 
margjinalizuara, disa nga përfituesit janë nga 
komuniteti rom dhe familjet në vështirësi ekonomike.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Bulqizë synon shfrytëzimin me efektivitet 
e efiçencë të burimeve financiare. Bashkëveprimi 
ndërinstitucional është rruga më e mirë për të arritur 
rezultatet e dëshiruara.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Shërbimet arsimore dhe me kontribut në zhvillimin dhe 
përmirësimin e institucioneve arsimore.

PROFILI 
Njësitë administrative: (8) - Bulqizë, Shupenzë, Fushë 
Bulqizë, Zerqan, Gjoricë, Ostren, Trebisht dhe Martanesh
Sipërfaqja: 678,51 km2

Popullsia: 40.000 banorë 
Numri i punonjësve: 385

Kryetar i Bashkisë Bulqizë është Z. Melaim Damzi, 

  
Investimi në arsim  
një e ardhme e sigurtë! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi dhe zhvillimi i infrastrukturës së 
institucioneve arsimore.

Bashkia Bulqizë ka përqëndruar përpjekjet e saj në 
hartimin dhe planfikimin e zhvillimit strategjik të të gjitha 
njësive administrative të Bulqizës por me fokus të veçantë 
tek përmirësimi i infrastrukturës së institucioneve arsimore 
i cili është mundësuar përmes kontributit të të gjithë 
aktorëve. Kjo ka qenë një nga arritjet kryesore të Bashkisë 
gjatë këtij mandati. 

BASHKIA BULQIZË
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INICIATIVA
Ndërhyrja erdhi me nismën e qytetarëve dhe organizatave 
të shoqërisë civile në bashkëpunim me Bashkinë dhe grupe 
të tjera interesi.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Hartimin dhe miratimin e planit për menaxhimin e 
mbetjeve me konsultim publik dhe ekspertë të fushës;

• Rehabilitimin dhe përshtatjen e infrastrukturës për 
ndarjen dhe menaxhimin e mbetjeve në burim;

• Fushatë ndërgjegjësimi dhe informimi për qytetarët - 
përgatitje dhe shpërndarje e materialeve promovuese;

Kjo ndërhyrje u projektua dhe zbatua me të ardhurat e 
Bashkisë dhe kontributin e komunitetit.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Përmirësimi i infrastrukturës në sistemin e grumbullimit 
dhe transportit të mbetjeve me vendosjen e 165 
koshave të rinj, një makine teknologjike dhe 30 
kontenierëve të rinj; 

• Krijimi i këndeve për depozitimin e mbetjeve të 
riciklueshme në 6 shkolla; 

• Organizimi i panaireve të riciklimit, shpërndarja e 
materialeve promovuese dhe qeseve të riciklueshme;

• Shtrirja gjeografike e shërbimit të pastrimit me 50%; 

• Ndërmarrja e një fushate pastrimi 20 ditore solli rritjen 
e ndërgjegjësimit dhe angazhimit të komunitetit për 
realizimin e ndërhyrjes; 

• 40.000 banorë është numri i përfituesve (rreth 60% e 
numrit total të popullsisë përfitojnë nga ky shërbim)

• Ndërkohë 100% e biznesit vendas përfiton nga ky 
shërbim. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Dibër synon ta shtrijë shërbimin e pastrimit në të 
gjithë territorin e saj dhe të sigurojë mbështetje financiare 
për investime të reja. Ngritja e një grupi pune ekspertësh 
do të asistojë Bashkinë në vijimin e kësaj iniciative. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet me kontribut në menaxhimin e 
mbetjeve urbane. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (15) – Peshkopi, Maqellarë, Melan, 
Tomin, Kastriot, Fushë-Çidhën, Sllovë, Kala e Dodës, Lurë, 
Zall - Reç, Zall - Dardhë, Arras, Muhurr, Luzni dhe Selishtë
Sipërfaqja: 1.001 km2

Popullsia: 82.000 banorë
Numri i punonjësve: 778

Kryetar i Bashkisë Dibër është Z. Muharem Rama

  
Rama për Dibrën! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitim dhe ndërhyrje për mbylljen e vend-
depozitimeve dhe përdorimin e "landfill-eve" 

Bashkia Dibër pas Reformës Administrativo -Territoriale 
pati ndryshime të dukshme në sistemimin e menaxhimit 
të mbetjeve si dhe shtrirjen e tij në të gjitha njësitë 
administrative. Zbatimi I projektit të rehabilitimit të vend - 
depozitimeve u kthye në një model i cili u reflektua në VKM 
nr. 389 - datë 27.6.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 
vendimin nr. 452, datë 11.7.2012, të Këshillit të Ministrave 
“Për landfillet e mbetjeve”. 

PROBLEMI
Pjesa më e madhe e ish - njësive vendore nuk kishin   vënde 
të caktuara për depozitimin e mbetjeve apo shërbimin e 
pastrimit. Mos-rrethimi i vend-depozitimit të mbetjeve të 
Bashkisë Dibër lejonte hyrjen e njerëzve, kafshëve, rrjed-
hjen e ujërave të ndryshme në ambjentet e brendshme, e 
duke rritur ndotjen e mjedisin. Cilësia e ulët e shërbimit të 
pastrimit në Dibër, mungesa e infrastrukturës, dhe e një 
plani për menaxhimin e mbetjeve përbente një problem për 
tu adresuar. 

BASHKIA DIBËR
 

Foto pas ndërhyrjes. Foto para ndërhyrjes. 
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PROBLEMI
Problem i Bashkisë mbetej pamundësia financiare për të 
përballuar të gjithë investimet e kërkuara nga banorët. 
Ndaj për këtë qëllim, Bashkia kërkoi përfshirjen e 
komunitetit në investimet publike sipas mundësive të tyre 
financiare. 

INICIATIVA
Kryetari i Bashkisë vlerësoi sugjerimet e banorëve gjatë 
dëgjesave publike, diskutimet gjatë mbledhjeve me 
Këshillin Bashkiak për sigurimin e mbështetjes financiare 
nga qytetarët për të mundësuar investime lokale. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Zhvillimi i takimeve informuese me komunitetin dhe 
nxitja e tyre për të kontribuar në investimet lokale. 

• Përfshirje e komunitetit në investimet publike sipas 
mundësive të tyre financiare - kostoja e punës paguhet 
nga komuniteti dhe materialet e ndërtimit ofrohen nga 
Bashkia;

• Evente informuese dhe promovuese të arritjeve në 
mediat lokale dhe në faqen e Bashkisë.

Ndërhyrjet u projektuan dhe zbatuan me të ardhurat e 
Bashkisë, kontributin e komunitetit dhe biznesit lokal. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Rritje e angazhimit të komunitetit në investimet publike; 

• Ndërtimi i banesave sociale me kontributin e 
komunitetit - rehabilitim i familjeve me vështirësi 
ekonomike;

• Shtrirja gjeografike e investimeve në Gurrë, Klos dhe 
Xibër me kontribut në zhvillimin e infrastrukturës 
rrugore dhe një kanal vaditës në Gurrë;

• 10.000 banorëve, një pjesë e mirë nga grupe të 
margjinalizuara, u janë lehtësuar dhe shkurtuar 
procedurat për përfitimin e shërbimeve.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Klos synon nxitjen e vazhdueshme të pjesëmarrjes 
qytetare si një nga mbështetjet kryesore me qëllim 
shtrirjen e gamës së shërbimeve në të gjithë territorin. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Shërbime të tjera me kontribut në forcimin e bashkëpunimit 
pushtet vendor – komunitet.  

PROFILI 
Njësitë administrative: (4) Klos, Xibër, Suç dhe Gurrë  
Sipërfaqja: 358,00 km2

Popullsia: 20.500 banorë
Numri i punonjësve: 231

Kryetari i Bashkisë Klos është z. Basir Çupa 
 

Shfrytëzimi i mundësive 
lokale për rivitalizimin e 
Klosit! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Zhvillimi ekonomik lokal me kontributin e qytetarëve.

Bashkia Klos është një Bashki me profil rural, me popullsi 
të vogël por me një sipërfaqje të konsiderueshme. 
Popullsia është e shpërndarë në pjesë të ndryshme të 
territorit dhe në shumë raste nuk ka infrastrukturë rrugore 
që lidh rrugët kryesore me ato rurale. Bashkia ka mangësi 
në sigurimin e burimeve financiare për investimet e duhura 
tek rrugët lokale dhe pastrimin e kanaleve kulluese.

BASHKIA KLOS
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INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë në bashkëpunim me 
donatorë vendas dhe të huaj për ngritjen e një 
sistemi të integruar të Zyrës me Një Ndalesë për ofrimin e 
shërbimeve administrative ku qytetarët mund të përfitonin 
një tërësi shërbimesh.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin dhe përshtatjen e infrastrukturës për 
Zyrën me Një Ndalesë në Bashkinë Mat dhe Njësitë 
Administrative;

• Riorganizimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore;

• Trajnimin e stafit në bashkëpunim me donatorët dhe 
specialistë të teknologjisë së informacionit; 

• Ngritjen e sistemit për mundësimin e marrjes 
së kërkesës së qytetarit në sportel në njësinë 
administrative, përcjelljen e saj në zyrën përgjegjëse, 
trajtimin dhe përgatitjen e përgjigjes;

• Organizimi i fushatave informuese dhe promovuese 
mbi ndërhyrjen, në mediat lokale dhe faqen e Bashkisë 
si dhe shpërndarjen e materialeve promovuese si 
broshura, postera dhe njoftime.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 38.000 banorë përfitojnë rreth 71 shërbime të 
ndryshme nëpërmjet aplikimit pranë Zyrave me Një 
Ndalesë në çdo njësi administrative;

• 30.000 banorëve, një pjesë e mirë nga grupe të 
margjinalizuara, u janë lehtësuar dhe shkurtuar 
procedurat për përfitimin e shërbimeve;

• Shkurtimi i kohës së kryerjes së shërbimeve 
administrative dhe standartizimi i shërbimit për zonat 
urbane dhe rurale; 

• Rritja e llogaridhënies dhe transparencës ndaj 
qytetarëve. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Mat synon përmirësimin e këtij projekti në Njësitë 
Administrative me qëllim ofrimin e shërbimit sa më pranë 
qytetarëve. Trajnimi i vazhdueshëm i stafit mbi ndryshimet 
ligjore, harmonizimi dhe koordinimi i mëtejshëm i zyrave 
pritëse me ato përgjegjëse si dhe informimi i mëtejshëm 
i qytetarëve rreth këtij shërbimi janë disa nga objetivat e 
ardhshëm të Bashkisë.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Shërbime administrative me kontribut në rritjen dhe 
përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve.

PROFILI 
Njësitë administrative: (8) Burrel, Baz, Derjan, Rukaj, 
Macukull, Komsi, Lis dhe Ulëz 
Sipërfaqja: 500,00 km2

Popullsia: 38.000 banorë
Numri i punonjësve: 420

Kryetar i Bashkisë Mat është Z. Nezir Rizvani 

Ofrimi i sa më shumë 
shërbimeve në të gjithë 
territorin e Bashkisë me një 
kosto sa më të ulët!

EKSPERIENCË SUKSESI
Realizimi i sistemit të integruar të shërbimeve 
administrative me një ndalesë.

Me zbatimin e reformës Administrative - Territoriale në 
vitin 2015, Bashkia Mat u zgjerua në 8 njësi administrative, 
përfshirë qytetin e Burrelit. Rritja e efikasitetit dhe 
përmirësimit të cilësisë së shërbimeve administrative ndaj 
qytetarëve, ka qenë një nga tre objektivat strategjikë të 
reformës. 

PROBLEMI
Rritja e numrit të banorëve dhe shtrirjes gjeografike e vuri 
Bashkinë Mat përpara përgjegjësive të reja në ofrimin 
e shërbimeve standarte në të gjitha njësitë. Delegimi i 
funksioneve dhe kompetencave të reja rriti volumin e 
kërkesave të qytetarëve për më tepër shërbime. Mungesa 
e stafit të trajnuar në Njësitë Administrative në zbatim 
të kompetencave të reja si dhe rritja e kërkesës qytetare 
pranë njësisë qëndrore Mat, sollën nevojën për planifikimin 
e strategjive të reja të komunikimit me qytetarët. 

BASHKIA MAT
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INICIATIVA
Ishte nisma e kryetarit të Bashkisë Durrës nisur nga 
diskutimet me banorët e Bashkisë Durrës për të patur 
godina arsimore të përshtatshme dhe funksionale.  

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Vlerësimin e infrastrukturës ekzistuese;

• Krijimin e një task forcë me përfaqësues të Njësive 
Administrative, specialistë nga zyra e urbanistikës, 
specialistë nga drejtoria e shërbimeve, dhe specialistë 
nga drejtoria arsimore për të koordinuar punën mbi 
rehabilitimin e godinave arsimore;

• Rikonstruksionin e godinave bazuar në nevojat e tyre;

• Rehabilitimin e 6 godinave arsimore në Njësitë 
Administrative Territoriale të Bashkisë së Durrësit. 

Nisur nga rëndësia e saj, kjo ndërhyrje u projektua dhe 
zbatua me kontributin e të ardhurave të Bashkisë Durrës 
dhe nga grantet konkurruese të Qeverisë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Rreth 20.000 nxënës në Bashkinë e Durrësit mësojnë 
në godina më funksionale, midis së cilëve 1.200 fëmijë 
nga komuniteti Rom dhe Egjiptian. 

• Ndërhyrja në godinat arsimore të Njësive 
Administrative duke bërë të mundur rehabilitimin e 6 
godinave arsimore. 

• Përmirësimi i cilësisë së godinave arsimore dhe shtrirja 
gjeografike në 11 Njësitë Administrative.

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Durrës synon rritjen e të ardhurave të buxhetit të 
saj për të përmirësuar edhe më tepër godinat arsimore.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe Shërbimet Publike.

PROFILI 
Njësitë administrative: (6) – Durrës (6 njësi), Ishëm; 
Manëz, Sukth, Katund i Ri dhe Rashbull 
Sipërfaqja: 333 km2

Popullsia: 321.042 banorë 
Numri i punonjësve: 1 657

Kryetar i Bashkisë Durrës është Z. Vangjush Dako

  
Qytet sa më i jetueshëm 
për qytetarët dhe sa më i 
vizitueshëm për turistët! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi i godinave arsimore 

Risia e ndërhyrjes qëndron tek rritja e shpresës së 
komunitetit për të marrë një shërbim më të mirë. Ndryshimi 
i infrastrukturës së godinave arsimore ndodhi në themel, 
për të qenë godina funksionale për një periudhë afatgjatë. 

PROBLEMI
Zgjerimi si rezultat i Reformës Administrative Territoriale dhe 
kalimi i kompetencës së infrastrukturës arsimore në vitin 
2015 e bënë të nevojshme ndërhyrjen në këtë infrastrukturë.  

BASHKIA DURRËS

Foto pas ndërhyrjes. 

Foto para 
ndërhyrjes. 
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INICIATIVA
Ndërhyrja erdhi si nismë e Kryetarit të Bashkisë, bazuar në 
nevojat e banorëve gjatë dëgjesave me publikun.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e infrastrukturës rrugore;

• Shtim dhe përmirësim të shërbimeve publike. 
Ndërhyrja e realizuar nga të ardhurat vendore është pjesë e 
ndërhyrjeve të Bashkisë me qëllim uljen e kostove të prodhim-
it të produkteve vendase dhe zhvillimin ekonomisë lokale.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 25.000 banorëve në 20 fshatra iu është lehtësuar lëvizja 
dhe rritur aksesi në shërbime publike nëpërmjet zbatimit 
të 40 projekteve për rehabilitimin e rrugëve lidhëse;

• Çdo vit 60% e buxhetit planifikohet për investime në 
rehabilitimin e infrastrukturës rrugore të zonave rurale;

• Rehabilitimi i rrugëve lidhëse midis dy kampeve në 
Qafështamë, ka rritur numrin e turistëve deri në 20.000 
në 3 vitet e fundit;

• Rritja e aktivitetit turistik ka rritur kërkesën për 
prodhime vendase duke rritur numrin e të punësuarve 
në shërbime turistike;

• Ulja e kostove të transportit dhe afrimi i prodhimit me 
tregun, ka rritur interesin për të shtuar sasinë e produk-
teve bujqësore dhe sipërfaqen e tokave të mbjella.

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Krujë në bashkëpunim me banorët synon 
zhvillimin e mëtejshëm të turizmit dhe agrobiznesit. 
Paralisht me rehabilitimin e rrugëve, Bashkia po investon 
në shënjimin e shtigjeve turistike. Riskonstruksioni i rrugës 
së fshatit Bubq dhe segmentit Fushë Krujë - Thumanë janë 
disa nga projektet më të afërta të Bashkisë.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Infrastruktura dhe shërbimet publike me kontribut në 
zhvillimin ekonomik vendor.

PROFILI 
Njësitë administrative: (6) Krujë, Fushë Krujë, Bubq, 
Cudhi, Nikël dhe Thumanë
Sipërfaqja: 339,02 km2

Popullsia: 79.608 banorë
Numri i punonjësve: 507

Kryetar i Bashkisë Krujë është Z. Artur Bushi, 

 
Shërbime publike deri në 
vendbanimin më periferik 
të Bashkisë Krujë.

EKSPERIENCË SUKSESI
Ndërtimi i 20 segmenteve rrugore në zonat rurale. 

Rreth 65% e popullsisë e Bashkisë Krujë është e vendosur 
në zonat rurale. Bujqësia dhe blektoria janë format më 
të përhapura të vetpunësimit dhe aktivitetit ekonomik 
në këto zona. Përpunimi i drurit dhe fasoneria janë të 
përqëndruara kryesisht në fshatra duke i dhënë një rëndësi 
strategjike zhvillimit ekonomiko-social të Bashkisë.

PROBLEMI
Pavarësisht përqëndrimit të biznesit dhe popullatës, 
infrastruktura rrugore lidhëse e rreth 50 fshatrave 
mungonte tërësisht. Transporti i produkteve vendase 
në treg ishte i vështirë dhe me kosto të lartë. Mungesa e 
infrastrukturës ishte kthyer në një pengesë për zhvillimin e 
potencialit të zonës në agroturizëm. 
Izolimi i fshatrave e bënte gati të pamundur punësimin 
dhe përfitimin e tërheqjes së turistëve ndaj zonës historike 
të Bashkisë duke zhvilluar fenomenin e emigracionit të 
banorëve. 

BASHKIA KRUJË
Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Ishte nisma e kryetarit të Bashkisë Shijak nisur nga nevoja 
për të ndërhyrë në këtë infrastrukturë.  

Elementet kryesore të ndërhyrjes përfshijnë:

• Vlerësimin e infrastrukturës ekzistuese;

• Takime me banorë dhe biznese lokale;

• Koordinimin dhe punën në ekip për të hartuar dhe 
zbatuar planin e ndërhyrjes;

• Krijimin e infrastrukturës së duhur dhe hapësirave të 
gjelbërta në qytet.

Nisur nga rëndësia e saj, kjo ndërhyrje u projektua dhe 
zbatua me kontributin e të ardhurave të Bashkisë Shijak, 
fondit të pakushtëzuar dhe nga kontributit të biznesit. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Rreth 25.000 banorë janë përfituesit direkt nga 
ndërhyrja e Bashkisë dhe rreth 45.000 banorë janë 
përfituesit indirekt; 

• Infrastruktura ka shkurtuar kohë për marrjen e 
shërbimeve;  

• Rruga e rehabilituar është një nyje shumë e 
rëndësishme, pasi lidh 3 shkollat e Bashkisë Shijak, 
lagje të mëdha të qytetit dhe rrugë që lidhin Shijakun 
me Njësitë e tjera Administrative.

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Në të ardhmen, Bashkia Shijak synon të përmirësojë planet 
e saj të komunikimit, për të patur një komunikim më cilësor 
dhe strategjik me qytetarët, përsa i përket ndërhyrjeve të 
kësaj natyre.  

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Infrastruktura dhe Shërbimet Publike. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (4) – Shijak, Maminas, Xhafzotaj, 
Gjepalaj
Sipërfaqja: 92,19 km2

Popullsia:  45.000 banorë
Numri i punonjësve: 264

Kryetar i Bashkisë Shijak është Z. Ardian Kokomani
 

 
Punoj çdo ditë si ditë e 
fundit e mandatit tim! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi i infrastrukturës në zonën urbane.

Rehabilimi i infrastrukturës së zonës urbane përfshin 
krijimin e hapësirave të gjelbërta, ndriçimin dhe 
mirëmbajtjen e tyre. Rruga që është rehabilituar është 
shumë e rëndësishme pasi lidh 3 shkollat e Bashkisë Shijak, 
lagje të mëdha të qytetit dhe rrugë që lidhin Shijakun me 
Njësitë e tjera Administrative. 

PROBLEMI

Për shumë vite nuk ka patur ndërhyrje dhe investime përsa 
i përket infrastrukturës së zonës urbane. Nuk ka patur 
shtrim rrugësh, riparime dhe krijimi i hapsirave të gjelbërta 
ka qenë i nevojshëm dhe i domosdoshëm. 

BASHKIA SHIJAK
Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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PROBLEMI
Problematikë kryesore e Bashkisë Belsh, mbetej 
gjendja e keqe e infrastrukturës së qytetit.  Një numër 
i konsiderueshëm banesash janë ndërtuar në mënyrë 
informale rreth liqenit duke dëmtuar sistemin e 
kanalizimeve. Problematike mbetej mungesa e investimeve 
në fasadat e qytetit, të cilat ishin tejet të amortizuara.  

INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë bazuar në nevojat e 
banorëve shprehura gjatë mbledhjeve të Këshillit Bashkiak 
për të unifikuar përpjekjet e të dy palëve në zhvillimin e 
mëtejshëm të infrastrukturës.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin dhe zhvillimin e infrastrukturës rrugore ;

• Përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve ;   

• Konsultimin publik me qytetarët dhe gjithë grupet e 
interesit;

Kjo ndërhyrje u projektua dhe zbatua me fonde nga 
qeveria qendrore dhe Fondi për Zhvillimin e Rajoneve.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Rreth 38.600 banorë janë përfituesit direkt nga 
ndërhyrja e Bashkisë; 

• Rehabilitimi dhe zhvillimi i infrastrukturës siç janë 
ndërtimi i pedonales, shëtitorja, pista e biçikletave dhe 
rikualifikimi kurorës se liqenit;

• Zhvillimi i turizmit që kontribuon në zhvillimin 
ekonomik të Bashkisë;

• Rritja e përgjegjshmërisë dhe angazhimit në 
përmbushjen e detyrave nga Bashkia Belsh.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Ndërhyrja ka qenë e domosdoshme për qytetin ndaj 
Bashkia Belsh synon prishjen e ndërtimeve të tjera pa leje 
me qëllim krijimin e hapësirave të gjelbërta, ndërtimin e 
shëtitores rreth liqenit por edhe të hapësirave sportive. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike dhe me kontribut në 
rivitalizimin e qendrës së qytetit.

PROFILI 
Njësitë administrative: (5) – Belsh, Grekan, Kajan, Fierzë 
dhe Rrasë
Sipërfaqja: 215,00 km2

Popullsia:  33.026 banorë 
Numri i punonjësve: 222 

Kryetar i Bashkisë Belsh është Z. Arif Tafani

  

Një zgjedhje, shumë punë! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi dhe rivitalizimi i qendrës së qytetit. 

Bashkia Belsh ka përqëndruar përpjekjet e saj në 
përmirësimin e infrastrukturës së qytetit i cili ka konsistuar 
në përmirësimin e godinave por edhe ne rivitalizimin e 
qendrës së qytetit.  Përmirësimi i infrastrukturës dhe 
shërbimeve publike ka për qëllim transformimin e qytetit 
dhe cilësinë e jetës së banorëve. 

BASHKIA BELSH
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INICIATIVA
Kjo iniciativë nisi si kërkesë e lidershipit të Bashkisë duke 
vlerësuar sugjerimet e banorëve gjatë dëgjesave qytetare. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Krijimi i një tregu për ekspozimin dhe shitjen e 
produkteve bujqësore të zonës si dhe të një qendre të 
grumbullimi të këtyre produkteve;

• Ngritja dhe mirëfunksionimi i Shoqatës së Fermerëve;

• Rritja e sipërfaqes së tokës së mbjellë; 

• Orientim i bujqësisë në produkte karakteristike të zonës 
dhe në përputhje me nevojat e tregut;

• Standartizimi i çmimit të produkteve në të gjithë zonën.
Kjo nismë u konsiderua prioritet nga Bashkia dhe u realizua 
me fonde nga buxheti i Bashkisë dhe mbështetje financiare 
nga donatorë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve te suksesit.

• 10,444 ha tokë e mbjellë nga fermerët e zonës;

• 20 fermerë i janë bashkuar Shoqatës së Fermerëve;

• Fermerë të orientuar për të kultivuar produkte si spec, 
domate, kastravec, kungull, shegë dhe pjeshkë.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Cërrik si pjesë të strategjisë së saj synon të 
realizojë grumbullimin e gjithë produkteve bujqësore të 
zonës; të rrisë ndërgjegjësimin e fermerëve për përfitimet 
që vijnë si rezultat i koordinimit dhe bashkëpunimit 
përmes shoqatës së krijuar por edhe të mundësojë krijimin 
e organizimeve të reja në dobi të zhvillimit të ekonomisë 
lokale. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Bujqësia, zhvillimi rural, pyjet dhe kullotat dhe me kontribut në 
zhvillimin e sektorit bujqësor.  

PROFILI 
Njësitë administrative: (5) – Cërrik, Gostimë, Mollas, 
Shalës dhe Klos
Sipërfaqja: 189,65 km2.
Popullsia: 46.652 banorë
Numri i punonjësve: 286 punonjës

Kryetari Bashkisë Cërrik është Z. Altin Toska
  

Në çdo gjë që vendosim 
zemrën dhe shpirtin, bëhet 
realitet!

EKSPERIENCË SUKSESI
Qendra e grumbullimit të produkteve bujqësore. 

Bashkia Cërrik ka ndërmarrë disa masa për organizimin e 
fermerëve si një mënyrë për të nxitur dhe zhvilluar sektorin 
bujqësor. Këto masa përfshijnë: sigurimin e një tregu për 
produktet bujqësore të zonës dhe krijimin e një qendre 
për grumbullimin e këtyre produkteve. Gjithashtu Bashkia 
ka mbështetur ngritjen dhe mirëfunksionimin e Shoqatës 
së Fermerëve dhe në bashkëpunim me të ajo e menaxhon 
vetë qendrën. 

PROBLEMI
Duke qenë se situata me shitjen e produkteve lokale 
duhej përmirësuar duke mundësuar rritjen e shitjeve të 
produkteve të zonës dhe zhvillimin e sektorit bujqësor në 
qytetin e Cërrikut, Bashkia identifikoi si nevojë ndërtimin e 
një tregu dhe të një qendre për grumbullimin e produkteve 
si një kërkesë të domosdoshme nga fermerët e zonës. 
Po ashtu, u konsiderua e domosdoshme organizimi i 
fermerëve, pasi mungesa e plotë e orientimit ndaj tregut 
dhe e koordinimit mes tyre kishte sjellë për vite me radhë 
vështirësi për nxitjen e këtij sektori të ekonomisë.

BASHKIA CËRRIK 

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Nisma erdhi si kërkesë e Kryetarit të Bashkisë duke marrë 
shkas nga sugjerimet dhe komentet e banorëve gjatë 
dëgjesave qytetare dhe mbledhjet e këshillit bashkiak.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Instalimin e kamerave të sigurisë në të gjitha 
institucionet e arsimit para universitar; 

• Përfshirjen e policisë bashkiake për ruajtjen e sigurisë 
në institucionet arsimore;

• Ngritjen e një stafi të posaçëm për ruajtjen e qetësisë 
dhe rendit në institucionet arsimore ku kamerat 
mungojnë;

• Rritjen e shërbimeve  për ruajtjen e sigurisë në 
institucionet parauniversitare;

Kjo nismë u vu si prioritet nga Bashkia dhe u zbatua në saj 
të buxhetit të saj. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve te suksesit

• Rritje e sigurisë në shkolla për 105.000 fëmijë dhe 
nxënës, nga të cilët 4.000 përfitues nga komuniteti 
Rom, fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët e nënave 
me urdhër mbrojtje etj. 

• Rritje të shkallës së bashkëveprimit midis institucioneve 
përgjegjëse për ofrimin e sigurisë publike. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Elbasan si pjesë të strategjisë së saj synon të 
vazhdojë punën për rritjen e bashkëpunimit komunitet-
prind-nxënës-institucion-mësues apo grupe vullnetare që 
ofrojnë shërbime për arsimin parauniversitar.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Siguria publike dhe me kontribut në menaxhimin efektiv të 
sigurisë publike. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (13) – Elbasan, Labinot-Mal, Funar, 
Labinot-Fushë, Bradashesh, Gracen, Shushicë, Papër, 
Shirgjan, Gjergjan, Gjinar, Tregan dhe Zavalinë
Sipërfaqja: 872,03 km2

Popullsia: 205.892 banorë
Numri i punonjësve: 1.394 

Kryetari Bashkisë Elbasan është Z. Qazim Sejdini

  
Ofrimi i shërbimeve cilësore për 
komunitetin dhe përmirësimi i 
cilësisë se jetës! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Komisioni Vendor i sigurisë publike

Për menaxhimin sa më efektiv të sigurisë publike në 
të gjithë objektet e sistemit të arsimit para universitar, 
menaxhimin efektiv të orës së mësimit, shmangies së çdo 
anomalie në sjellje, bulizmin, dhunën fizike dhe psikologjike 
apo edhe përdorimin e drogës apo alkoolit, Bashkia 
Elbasan mundësoi instalimin e kamerave të sigurisë në 
këto institucione. 

PROBLEMI
Për shkak të disa problematikave të identifikuara me të 
cilat është përballur arsimi parauniversitar si mbarëvajtja 
në shkollë, menaxhimi jo efektiv i orës së mësimit, bulizmi, 
dhuna fizike dhe psikologjike apo përdorimi i drogës 
apo alkoolit ka sjellë nevojën për monitorim të këtyre 
institucioneve. 

BASHKIA ELBASAN

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Ndërhyrja erdhi si nismë e Kryetares së Bashkisë si 
përgjigje ndaj nevojave të komunitetit të shprehura gjatë 
dëgjesave publike. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Përmirësimi hapësirave publike dhe rritja e kohëzionit 
social janë risi të kësaj ndërhyrje;

• Përfshirja e të rinjve në aktivitete sportive dhe krijimi i 
zonave atraktive për qytetarët – pedonalja dhe këndi 
sportiv janë zonat më të frekuentuara pasditeve në 
qytetin e Gramshit

Kjo ndërhyrje u zbatua me buxhetin e Bashkisë dhe 
kontributin financiar të Fondit për Zhvillimin e Rajoneve.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Përfundimi i rehabilitimit të këndit sportiv dhe i rrugës 
“Devoll” duke përmirsuar ndjeshëm pamjen e qytetit;

• Rehabilitimi i infrastrukturës së rrugës “Devoll” dhe 
këndi sportiv, ku kanë përfituar 14.000 banorë, Rritja e 
të ardhurave për biznesin lokal pasi investimet priten 
të gjenerojnë të ardhura dhe të ushqejnë ekonominë 
lokale;

• Rrivitalizimi i qytetit ku të rinjtë dhe fëmijet ushtrojnë 
veprimtari sportive në kohën e lirë.

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Gramsh planifikon të kontribuojë në ngritjen e 
kapaciteteve institucionale për të tërhequr më shumë 
projekte si dhe ngritjen e fondeve si një domosdoshmëri 
për të përmbushur nevojat e komunitetit.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Shërbimet sociale dhe me kontribut në rritjen e kohezionit 
social nëpërmjet krijimit të pedonales së qytetit dhe 
rehabilitimit të këndit sportiv. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (10) – Gramsh, Pishaj, Kodovjat, 
Tunjë, Kushovë, Lenie, Skënderbegas, Sult, Porocan 
dhe Kukur
Sipërfaqja: 739 km2

Popullsia: 36.000 banorë
Numri i punonjësve: 304

Kryetare e Bashkisë Gramsh është Zj. Luljeta Dollani

  

Për Gramshin dhe 
komunitetin tim! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rritja e kohezionit social nëpërmjet krijimit të 
pedonales së qytetit dhe rehabilitimit të këndit 
sportiv.

Bashkia Gramsh duke u bazuar në planin e saj për 
përmirësimin e infrastrukturës së qytetit, veçanërisht 
të hapësirave publike, ka punuar për rehabilitimin e 
pedonales dhe këndit sportiv të qytetit të Gramshit. Kjo 
ka sjellë rritjen e shërbimeve për banorët, përmirësimin 
e cilësisë së jetës dhe rritjen e të ardhurave për bizneset 
lokale.

PROBLEMI
Bashkia Gramsh duke u bazuar në nevojat dhe kërkesat 
e banorëve, konstatoi se rehabilitimi i infrastrukturës 
së qytetit të Gramshit ishte mjaft i nevojshëm për 
komunitetin. Ndaj ndërhyrja ishte e domosdoshme pasi 
qendra e qytetit kishte humbur identitetin e vet, por dhe 
çdo funksion.

BASHKIA GRAMSH Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes



EKSPERIENCA TË MIRA NË BASHKI

II.Iv QarKu elBaSaN

22

INICIATIVA
Bashkia Librazhd ka realizuar disa dëgjesa publike me 
grupet e interesit për një seri çështjesh që lidhen me 
përmirësimin e infrastrukturës rrugore. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e infrastrukturës së rrugëve lidhëse të 
Bashkisë; 

• Ndërtimin e argjinaturave dhe rehabilitimin e zonave 
pranë lumit Shkumbin;

• Rehabilitimin e  infrastrukturës së shëtitores së qytetit.
Projekti u mbështet financiarisht nga Fondi për Zhvillimin 
e Rajoneve dhe u zbatua në bashkëpunim me komunitetin 
dhe grupet e interesit.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 15.200 qytetarë, nga të cilët 1.200 persona të 
komunitetit Rom dhe Egjiptian kanë pëfituar nga këto 
investime; 

• 3.200 familje të trajtuara me ndihmë ekonomike 
dhe 1.300 persona me aftësi të kufizuara, banorë të 
Bashkisë Librazhd marrin sot më shumë shërbime 
publike si dhe ju është lehtësuar lëvizja në Bashki. 

• Ulje të kostos së veprimtarisë ekonomike si pasojë e 
ujes së kostove dhe kohës së trasportit të mallrave.

• Mbrojtje dhe siguri e jetës së qytetarëve, pronës publike 
dhe private, nga përmbytjet dhe gërryerjet e lumit.

• Mbrojtje e mjesidit dhe rekreacion natyror.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Nisur nga impakti pozitiv social - ekonomik i ndërhyrjes, 
Bashkia Librazhd, po punon për hartimin e projektit për fazën 
e dytë të ndërhyrjes për më shumë shërbime dhe investime.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike me kontribut në 
zhvillimin ekonomik.

PROFILI 
Njësitë administrative: (7) Librazhd, Qendër Librazhd, 
Hotolisht, Polis, Lunik, Orenjë dhe Steblevë
Sipërfaqja: 793 km2 
Popullsia: 44.181banorë 
Numri i punonjësve: 402

Kryetar i Bashkisë Librazhd është Z. Katriot Gurra 

 
Punë jo llafe! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore në Bashki dhe 
argjinaturave të lumit Shkumbin. 

Infrastruktura është një nga motorët kryesorë që 
mundëson ofrimin e shërbimeve publike sa më të mira, 
lehtëson lëvizjen e qytetarëve dhe përmirëson jetesën 
e tyre në qytet. Nga ana tjetër zhvillimi i infrastrukturës 
reflektohet në uljen e kostove të veprimtarisë 
ekononomike dhe si rrjedhojë dhe në zhvillimin e saj. 

PROBLEMI
Prej vitesh, infrastruktura e dëmtuar e rrugëve lidhëse 
në Bashkinë Librazhd ishte kthyer në një shqetësim 
për qytetarët. Nga ana tjetër mungesa e fortifikimeve 
të argjinaturave dhe ndërhyrjeve në shtratin e lumit 
Shkumbin kishin sjellë daljen e lumit nga shtrati dhe 
vërshimin e ujit në zonat e banuara, duke dëmtuar pronën 
qytetare dhe rrezikuar jetën e banorëve. 

 

BASHKIA LIBRAZHD
Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Ndërhyrja erdhi si nismë e donatorëve të huaj, nisur nga 
gjendja problematike në zonë për ngritjen sistemit për 
menaxhimin e diferencuar të mbetjeve me qëllim uljen e 
sasisë së depozitimeve.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Infrastrukturë për menaxhimin e diferencuar të 
mbetjeve për ndarjen në burim;

• Sistemim dhe pastrim i pikave të grumbullimit të 
mbetjeve;

• Organizim i fushatave ndërgjegjësuese për qytetarët 
dhe sesioneve informuese për institucionet arsimore të 
qytetit për ndarjen e mbetjeve sipas natyrës;

• Shpërndarja e çantave të pambukut për zëvendësimin e 
qeseve të pariciklueshme në tregun e qytetit;

• Prodhimi dhe shpërndarja e materialeve promovuese.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Paisja me kosha për ndarje të diferencuar të mbetjeve 
për 200 familje pilote të qytetit të Peqinit dhe 
institucione shtetërore si kopshte, shkolla etj;

• Ulje e konsumit të qeseve të pariciklueshme në 
marketet e qytetit në masën 77.3%; 

• Rritje e njohurive të nxënësve të shkollave 9-vjeçare, 
gjimnaze dhe kopshtet pilote të qytetit Peqin për mënyrat 
e ndarjes së mbeturinave në mbështetje të riciklimit. 
Shpërndarja e broshurave dhe materialeve promovuese;

• Ulje e volumit të mbetjeve urbane, si rrjedhojë ulje të 
kostove të grumbullimit dhe depozitimit si pasojë e 
riciklimit të një pjese të konsiderueshme të mbetejeve 
të riciklueshme; 

• Ulje e ndotjes mjedisore nga menaxhimi i mbetjeve.

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Ngritja e një qendre për ndarjen e mbetjeve të 
riciklueshme dhe mbetjet organike nga mbetjet e tjera dhe 
zgjerimi i zonave pilote janë disa nga synimet e Bashkisë 
Peqin për të siguruar shërbim cilësor në të gjithë territorin 
e Bashkisë.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike me kontribut në ruajtjen 
e mjedisit dhe shëndetit publik.

PROFILI 
Njësitë administrative: (6) Peqin, Pajovë, Karinë, 
Përparim, Gjocaj dhe Shezë
Sipërfaqja: 197,8 km2 
Popullsia: 39.230 banorë 
Numri i punonjësve: 248 

Kryetar i Bashkisë Peqin është Z. Saimir Hasalla

 
 

EKSPERIENCË SUKSESI
Menaxhimi i diferencuar i mbetjeve dhe minimizimi i 
përdorimit të qeseve plastike.

Menaxhimi i mbetjeve urbane është një nga problematikat 
më të mëdha që ka shoqëruar qeverisjen lokale përgjatë 25 
viteve të fundit. Migrimi i qytetarëve, zgjerimi i hapesirave 
të zonave urbane dhe informale, mungesa e investimeve 
në menaxhimin e mbetjeve dhe mungesa e ndërgjegjësimit 
qytetar e ka thelluar më tej problematikën e ndotjes 
mjedisore. 

PROBLEMI
Mosdepozitimi i rregullt i mbetjeve urbane ishte një 
problem akut në Bashkinë Peqin. Pavarësisht pikave të 
grumbullimit të mbetjeve, hedhja e tyre në mënyrë të 
pakontrolluar kishte rritur ndotjen mjedisore duke u kthyer 
në një problem dhe për shëndetin e qytetarëve. Nga ana 
tjetër investimet në impiantet e përpunimit të mbetjeve 
apo ngritjen e landfille-ve kishin një kosto të lartë për tu 
përballuar nga financat vendore.

BASHKIA PEQIN

Foto pas ndërhyrjesFoto para ndërhyrjes
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PROBLEMI
Bashkia Prrenjas ka të ardhura të ulta dhe një numër të 
lartë të famijeve me ndihmë ekonomike dhe shtresave 
në nevojë. Mënyra e vetme e këtyre familjeve për tu 
përballur me kushtet e vështira klimaterike gjatë dimrit 
është ngrohja me dru zjarri, por kjo ka një kosto të 
konsiderueshme ekonomike. 

INICIATIVA
Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Furnizimin me dru për ngrohje për banorët e qytetit të 
Prrenjasit që i përkasin shtresave në nevojë; 

• Reduktim i çmimit të lëndës drusore krahasuar me 
tregun për të gjithë banorët e Bashkisë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 6.000 banorë pjesë e grupeve të marxhinalizuara si: 
persona me aftësi të kufizuara, nëna me shumë fëmijë, 
nëna kryefamiljare, si dhe mosha e tretë që jetojnë të 
vetmuar, përfitojnë lëndën drusore për ngrohje me 
çmim të ulët. 

           

PLANE PËR TË ARDHMEN
Nisur nga nevojat e banorëve, Bashkia synon shtrirjen e 
këtij shërbimi në të gjitha Njësitë Administrative.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Shërbimet sociale me kontribut në përmirësimin të kushteve të 
jetesës për grupet në nevojë.

Bashkia Prrenjas ka realizuar disa dëgjesa publike me 
banorët për të identifikuar nevojat në lidhje me shtimin e 
shërbimeve sociale në lehtësimin e kushteve të shtresave 
në nevojë. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (4) Rrajcë, Qukës, Prrenjas dhe 
Stravaj
Sipërfaqja: 323 km2 
Popullsia: 33.235 banorë 
Numri i punonjësve: 298  

Kryetar i Bashkisë Prrenjas është Zj. Miranda Rira

 
Mendo globalisht, 
vepro lokalisht! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Furnizimi me lëndë drusore për ngrohje për shtresat në 
nevojë. 

Bashkia Prrenjas është një prej Bashkive të Shqipërisë 
që ka në territorin e saj një fond të pasur pyjor. Një nga 
nevojat e identifikuara të Bashkisë mbetet menaxhimi me 
efikasitet i fondit pyjor për një kontribut më të mirë në 
jetën e qytetarëve.  

BASHKIA PRRENJAS

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Ndërhyrja erdhi nga Kryetari i Bashkisë si përgjigje ndaj 
nevojave të qytetarëve të shprehura gjatë dëgjesave 
publike. 

Elementet kryesore të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i infrastrukturës 
rrugore për të lehtësuar aksesin e tregjeve të shitjes së 
produkteve bujqësore.   

Nisma u zbatua me financimin e Fondit të Zhvillimit të 
Rajoneve. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve te suksesit

• 25.000 qytetarë, nga të cilët 5.000 persona të 
komunitetit rom dhe egjiptian kanë pëfituar nga këto 
investime; 

• Zhvillim ekonomik nëpërmjet eksportit të produkteve 
vendase;

• Lehtësimi i qarkullimit i mjeteve dhe zhvillimi urban i 
qytetit;

• Zhvillimi i bujqësisë përmes investimeve në 
infrastrukturën rrugore apo lidhjes së qendrës urbane 
me zonat rurale;

• Rritja e të ardhurave të Bashkisë përmes investimeve 
në infrastrukturë.

 
 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Sot në Divjakë shihet qartë ndryshimi i ndodhur, ku 
mundësitë për tregtim janë përmirësuar ndjeshëm. 
Bashkia Divjakë planifikon mirëmbajtjen e investimeve 
ekzistuese dhe shtimin e investimeve në njësi të tjera. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Infrastruktura dhe shërbimet publike dhe me kontribut në 
zhvillimin e unazës bujqësore në zonën e Divjakës. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (4) –Tërbuf, Grabian, Gradisht, 
Remas
Sipërfaqja: 309.58 km2.
Popullsia: 54,000 banorë
Numri i punonjësve: 417

Kryetari i Bashkisë Divjak është Z. Fredi Kokoneshi
  

Zhvillim i qëndrueshëm 
që përmbush nevojat e së 
tashmes pa kompromentuar 
mundësitë dhe kapacitetet 
për brezat e ardhshëm!

EKSPERIENCË SUKSESI
Zhvillimi i unazës bujqësore në Divjakë.

Ndërtimi unazës bujqësore në zonën e Divjakës ka 
lehtësuar jo vetëm qarkullimin e mjeteve dhe qytetarëve 
drejt njësive të kësaj Bashkie, por i ka dhënë qytetit një 
zhvillim të dukshëm ekonomik, pasi mjetet me prodhime 
bujqësore që kalojnë në këtë zonë janë të shumta. 

PROBLEMI
Si pasojë e mungesës së lidhjes së qendrës urbane me 
zonat rurale Bashkia Divjakë evidentoi vështirësitë në 
komunikimin ndërmjet parcelave bujqësore dhe fshatrave 
por edhe vështirësi për nxjerrjen e produkteve bujqësore 
me qëllim tregëtimin. Unaza bujqësore në Divjakë është 
një domosdoshmëri për lidhjen mes fshatrave. 

BASHKIA DIVJAKË
Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Nisma u zbatua si kërkesë e lidershipit të Bashkisë duke u 
bazuar në nevojat dhe kërkesat e banoreve gjatë dëgjesave 
qytetare dhe mbledhjet e Këshillit Bashkiak. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Investimi në rehabilitimin e kanaleve kulluese e 
vaditëse ekzistuese;

• Përfshirja e komunitetit në vendimmarrje nëpërmjet 
organizimit të dëgjesave qytetare dhe përfshirja e 
sugjerimeve të tyre në planin e punës;

• Ristrukturimi i burimeve njerëzore të bashkisë 
nëpërmjet ngritjes së Drejtorisë së Kullimit dhe Vaditjes 
dhe rekrutimi i ekspertëve për zbatimin  sa më të mirë 
të ndërhyrjes;

• Përmirësimi i tokave bujqësore; 
Nisma u planifikua dhe u zbatua falë buxhetit të Bashkisë 
dhe mbështetjes nga qeveria qendrore nëpërmjet 
transfertave të kushtëzuara.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve te suksesit.   

• Rehabilitimi i kanaleve kulluese e vaditëse në pothuajse 
të gjithë territorin e Bashkisë Fier;  

• Shmangia e përmbytjeve që shkaktohen nga dalja e 
Lumit Vjosë dhe reshjet e shumta në më shumë se 70 
ha tokë bujqësore;

• 90.000 banorë përfituan nga rehabilitimi i kanaleve 
kulluese dhe vaditëse; 

• Hapja e kanaleve të reja primare, dhe hapja e  335.108 
ml linear kanale të dyta dhe të treta;

• Hapja e rrugëve të parcelave;

• Pastrimi i 495,6 km kanale kulluese e vaditëse;

• Përmirësimi i 31.622 ha tokë bujqësore.

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Fier synon shtimin e mjeteve në dispozicion me 
qëllim ndërhyrjen për rehabilitimin e kanaleve kulluese e 
vaditëse në të gjitha Njësitë Administrative në të njëjtën 
kohë. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Bujqësia, zhvillimi rural, pyjet dhe kullotat dhe  me kontribut 
në rehabilitimin e kanaleve kulluese dhe vaditëse, lirimi, 
pastrimi dhe vënia në funksion e tyre.  

PROFILI 
Njësite administrative: (10) – Fier, Mbrostar Ura, Portëz, 
Libofshë, Frakull, Cakran, Levan, Dërmënas, Topojë, 
Qendër 
Sipërfaqja: 619,9 km2

Popullsia: 196.324 banorë
Numri i punonjësve: 1.310

Kryetari i Bashkisë Fier është Z. Armando Subashi
  

Në shërbim të qytetarëve 
të mi çdo ditë e më shumë, 
më shumë sot nga dje, nga 
e nesërmja më pak!

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi i kanaleve kulluese dhe vaditëse. 

Prej dy vitesh Bashkia Fier po zbaton projektin për rehabiliti-
min e kanaleve kulluese dhe vaditëse në të gjithë territorin 
e Fierit. Tokat bujqësore kanë qenë një problem madhor që 
kërkonin ndërhyrjen dhe zgjidhjen e menjëhershme me qëllim 
rikuperimin e pasojave të rënda në bujqësinë dhe ekonominë 
e zonës. Ky investim ka si qëllim zhvillimin e zonave rurale 
dhe sektorit të bujqësisë, duke shmangur përmbytjet dhe 
përmirësimin e këtyre tokave, pasi cilësia e ulët e pjellorisë së 
tyre cënonte prodhimin bujqësor, ndaj dhe rehabilitimi i këtij 
kanali kullues ka marrë një rëndësi të veçantë. 

PROBLEMI
Gjendja e kanaleve kulluese ishte shumë e rëndë dhe 
shqetësuese. Prej 30 vitesh nuk ishte investuar në këto 
kanale dhe prej kohësh qytetarët ankoheshin për pasojat 
e përmbytjeve të tokave bujqësore.  Ndaj pastrimi i këtij 
kanali kullues ishte shumë i rëndësishëm pasi ujerat e 
kodrave përreth mblidheshin në këtë kanal dhe shkaktonin 
përmbytjen e kësaj zone. Gjithashtu prej vitesh procesi i 
vaditjes ka qenë i pakontrollueshëm. 

BASHKIA FIER

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Ndërhyrja erdhi si nismë e Kryetarit të Bashkisë për krijimin 
e kushteve sa më të favorshme për zhvillimin e mëtejshëm 
të prodhimit bujqësor. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimi I infrastrukturës rrugore në zonat rurale në 
Njësitë Administrative Krutje, Bubullimë, Allkaj dhe Fier 
Shegan.

Projekti u mundësua me mbështetjen e qeverisë qëndrore 
dhe u zbatua në bashkëpunim me komunitetin.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 34.792 banorë kanë përfituar më shumë nga shërbimet 
infrastrukturore;

• Ndërhyrja ka mundësuar ofrimin e prodhimit vendas 
në tregjet kombëtare. Infrastruktura ka sjellë shkurtim 
të kohës së transportit deri në një orë;

• Ulje të kostove të transportit dhe prodhimit;

• Rritje të bashkëpunimit të fermerëve me Drejtorinë e 
Urbanistikës dhe specialistët e bujqësisë të bashkisë 
për më shumë investime në bujqësi.

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Krijimi i hapësirave dhe pikave për grumbullimin, tregtimin 
apo eksportimin e produkteve vendase janë synimi i 
Bashkisë Lushnjë për rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të 
prodhimit bujqësor. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike, bujqësi dhe zhvillim 
rural me kontribut në zhvillimin ekonomik vendor.

PROFILI 
Njësitë administrative: (11) Lushnjë, Allkaj Bubullimë, 
Hysgjokaj, Golem, Dushk, Karbunarë, Ballagat, 
Fiershegan, Kolonjë dhe Krutje
Sipërfaqja: 373 km2 
Popullsia: 127.438 banorë 
Numri i punonjësve: 1.195 

Kryetar i Bashkisë Lushnje është Z. Fatos Tushe

Shërbim cilësor për forcimin e rolit 
ekonomik të qëndrueshëm për ta 
bërë bashkinë Lushnjë qendër të 
zhvillimit bujqësor dhe blegtoral 
lider në rajon!

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi i infrastrukturës rurale. 

Nisuar nga kushtet dhe tokat pjellore të zonës së Lushnjës, 
banorët kanë investuar në ndërtimin e serave për 
prodhimin e perimeve dhe frutave duke siguruar jo vetëm 
tregun e brendshëm por edhe eksportin. Sot Bashkia 
Lushnje është një nga zonat me përqëndrimin më të lartë 
të fermerëve dhe prodhimit të fruta-perimeve në vend.

PROBLEMI 
Pavarësisht investimeve nga fermerët dhe prodhimit në 
rritje vit pas viti, infrastruktura rrugore në zonat rurale 
prodhuese ishte pothuajse jo funksionale. Nxjerrja e 
prodhimeve në treg vështirësohej nga rritja e kohës dhe 
kostos së transportit. Në pjesën më të madhe të rasteve, 
në pamundësi për të kontaktuar drejtpërdrejtë me 
tregun, fermerët detyroheshin ti tregtonin produktet e 
tyre me çmim afër kostos, duke rrezikuar jetëgjatësinë e 
investimeve në bujqësi. 

BASHKIA LUSHNJE
Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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PROBLEMI
Ofrimi i shërbimeve administrative dhe përgjigja ndaj 
ankesave dhe kërkesave të qytetarëve pranë ish njësive 
të Bashkisë Mallakastër mbarte një sërë problemesh. 
Mungesa e stafit të kualifikuar, infrastrukturës së 
shërbimeve si dhe vullnetit për t’u shërbyer qytetarëve 
ishin disa nga shqetësimet e banorëve.

INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë bazuar në dëgjesat 
dhe takimet me qytetarët për ndërmarrjen e masave për 
përmirësimin e shërbimeve administrative ndaj qytetarëve. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Ngritja dhe krijimi i Zyrës me Një Ndalesë; 

• Riorganizim i organogramës së administratës së 
Bashkisë;

• Hartimi i procedurave dhe mekanizmave për adresimin 
e kërkesë/ankesave administrative qytetare; 

• Shtim i mjeteve të komunikimit me qytetarët në kuadër 
të kthim përgjigjes/ankesës me anë të telefonit, emailit, 
web faqes etj.

Ndërhyrja u realizua nga të ardhurat e Bashkisë 
Mallakastër. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 43,000 banorë kanë sot procedura të shpejta të 
shërbimeve administrative duke shmangur radhët e 
gjata dhe kohën e gjatë të pritjes;

• Verifikim në terren i 80% të kërkesave të qytetarëve; 

• Fitim i të gjitha praktikave gjyqësore ndaj Bashkisë duke 
shmangur shpërdorimin e të ardhurave publike; 

• Zbatimi i standardeve të njëjta të shërbimeve tek të 
gjitha Njësitë Administrative. Trajtim i qytetarëve pa 
asnjë lloj diskriminimi;

• Rritje e numrit të shërbimeve dhe shtrirjes gjeografike 
në të gjitha Njësitë Administrative; 

• Ndërtim i webfaqes së Bashkisë.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Përmirësimi i komunikimit dhe bashkëpunimit me 
qytetarët me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të zonës është 
një nga qëllimet e Bashkisë Mallakastër. Krijimi i kushteve 
sa më të përshtatshme të jetesës për të shmanguar kështu 
fenomenin e migrimit të brendshëm dhe të jashtëm 
mbetet sfida e Bashkisë.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Shërbimet administrative me kontribut në përmirësimin e 
shërbimeve publike vendore për qytetarët e Bashkisë.

PROFILI 
Njësitë administrative: (9) Ballsh, Qendër Dukas, 
Greshicë, Aranitas, Hekal, Ngraçan, Kutë, Fratar dhe 
Selitë
Sipërfaqja: 329,19 km2 
Popullsia: 43.000 banorë 
Numri i punonjësve: 427

Kryetar i Bashkisë Mallakastër është Z. Agron Kapllanaj

 
Shërbimi ndaj qytetarëve!

EKSPERIENCË SUKSESI
Shërbime cilësore ndaj qytetarëve duke rritur numrin e 
shërbimeve administrative.  

Institucionet vendore në kuadër të detyrimeve dhe 
përgjegjësive ligjore, duhet të ofrojnë qeverisje sa më 
efektive në një nivel sa më afër qytetarëve. Ofrimi i 
shërbimeve dhe lehtësive të tjera publike bazuar në 
nevojat e anëtarëve të komunitetit në përputhje me 
standardet e kërkuara me ligj është një nga këto detyrime.

BASHKIA MALLAKASTËR
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PROBLEMI
Problematikat sociale, si dhuna në familje dhe izolimi, 
janë prezente kryesisht në zonat rurale ku edhe shkalla 
e papunësisë është më e lartë. Hapësirat që sigurojnë 
angazhimin, shoqërizimin dhe argëtimin e grave mungojnë 
në Bashkinë e Patosit. Çështja e integrimit të grave në 
sferën publike, angazhimi, qasja drejt përfaqësimit edhe në 
struktura vendimarrëse ka qënë objekt i disa prej nismave 
të Bashkisë.

INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetares së Bashkisë me një grup grash 
intelektuale me histori suksesi frymëzuese dhe motivuese 
për të krijuar nismën “E Premtja e Grave” për të ndarë 
mesazhe mbi fuqizimin e rolit të gruas në sferën publike. 
 
Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Fuqizimi i integrimit të grave në jetën sociale, kulturore 
si dhe rritja e angazhimit dhe qasjes drejt përfaqësimit 
edhe në struktura vendimarrëse;

Nisma është shtrirë në gjithë territorin e Patosit dhe është 
financuar nga buxheti i Bashkisë.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Rritja dhe fuqizimi i kapaciteteve të 70-80 grave në çdo 
aktivitet të nismës “E Premtja e Grave”;

• Argëtim për të thyer monotoninë e vajzave dhe grave 
në qytet përmes tryezave të diskutimit dhe momenteve 
festive;

• 40% e pjesëmarrëseve kanë qenë grupe të 
paintegruara, familjare në nevojë dhe të papuna;

• Shkëmbim eksperiencash, përfshirje, aktivizim, 
rrjetëzim, njohuri të reja, motivim dhe mundësi 
punësimi për gratë;

• Rritja e angazhimit të komunitetit përmes përfshirjes së 
grave në planifikimin dhe buxhetimin e vitit pasardhës.

• 10 kryefamiljare nga 30 aplikante kanë përfituar banesa 
sociale; 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Patos synon rritjen e numrit të përfitueseve, por 
edhe rritjen e fondeve për këto praktika. Bashkia do të 
vazhdojë të shtrijë platformën edhe në formate të tjera, 
duke përfshirë gjithnjë e më shumë aktorë.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Shërbimet sociale me kontribut në ngritjen e një platforme 
lokale për të rrjetizuar gratë e të gjithë territorit të Bashkisë 
Patos. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (3) Patos, Zharrëz dhe Ruzhdie
Sipërfaqja: 83 km2 
Popullsia: 42.889 banorë 
Numri i punonjësve: 359

Kryetare e Bashkisë Patos është Zj. Rajmonda Balilaj

 
Integrimi i zonave rurale 
me ato urbane!

EKSPERIENCË SUKSESI
Shërbimet sociale me trajtim të veçante gratë e zonës 
dhe integrimin e tyre.

Zhvillimi i integruar social, shanset e barabarta dhe 
gjithëpërfshirja vazhdojnë të mbeten sfida për qeverisjen 
vendore. Gratë zënë rreth 50% të popullsisë së Bashkisë 
Patos prej 42.889 banorësh. Në qytete të vogla, ku 
hapësirat janë të kornizuara, Bashkia Patos vendos 
të sensibilizojë dhe të fuqizojë gratë duke ngritur një 
platformë “E premtja e grave”, një format që u cilësua edhe 
si platforma më e madhe e grave në nivel vendor.

BASHKIA PATOS
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INICIATIVA
Ishte Kryetarja e Bashkisë e cila bazuar në nevojat e 
qytetarëve gjatë dëgjesave publike, anketimeve dhe 
mbledhjet e këshillit bashkiak ndërmori nismën për të 
organizuar aktivitete të tilla. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Organizimi i aktiviteteve për zhvillim e turizmit dhe jetës 
kulturore e sociale të banorëve të qytetit;

• Promovimi dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore;

• Përfshirja e të rinjve dhe bizneseve lokale në 
organizimin e aktiviteteve kulturore e sociale;  

• Përfshirja e grupeve të margjinalizuar në organizimin e 
aktiviteteve kulturore e sociale;

Organizimi i aktiviteteve kulturore e sociale janë ideuar dhe 
zbatuar në sajë të buxhetit të bashkisë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 32,272 banorë kanë përfituar nga organizimi i 
aktivitetve kulturore e sociale;

• Promovimi i produkteve lokale nëpërmjet organizimit të 
“Festës së Ullirit”;

• Rritja e të ardhurave për biznesin lokal;

Foto pas ndërhyrjes 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Roskovec synon ruajtjen e traditës dhe 
vazhdimësinë e frymës së re pozitive që po përcillet, si 
edhe rritjen e burimeve financiare për aktivitete të tilla në 
të ardhmen. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Kultura, sporti dhe shërbimet argëtuese.

PROFILI 
Njësitë administrative: (4) Roskovec, Kuman, Kurjan dhe 
Strum.
Sipërfaqja: 118,01 8km2 
Popullsia: 31.548 banorë 
Numri i punonjësve: 321

Kryetare e Bashkisë Roskovec është Zj. Majlinda Bufi
 

Puna është e vetmja 
rrugë për të arritur 
objektivat dhe synimet e 
paracaktuara në fillim të 
mandatit!

EKSPERIENCË SUKSESI
Aktivitet kulturore, zhvilimi i turizmit dhe përfshirja e 
të rinjve në jetën kulturore të vendit.

Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe zhvillimi i turizmit 
lokal  janë një nevojë jetike për zhvillimin social  dhe 
jetesën qytetare. Për të sjellë një ndryshim të dukshëm në 
qytet, Bashkia Roskovec ka organizuar aktivitete kulturore, 
sociale dhe turistike si “Festa e ullirit”, “ 24 Korriku” ( Festa e 
qytetit), “Njeriu i vitit”, “Mbremje Gala”, etj.

PROBLEMI
Prej kohësh qytetit të Roskovecit dhe zonave përreth  i 
mungonin aktivitetet sociale e kuturore si pasojë e 
fokusimit të punës së bashkisë në fusha si infrastruktura, 
ofrimi i shërbimeve, etj. Gjatë dëgjesave publike qyetarët 
shprehen nevojen për organizimin e eventeve të tilla, 
veçanërisht për aktivitete që ndikojnë në zhvillimin e jetës 
sociale, ruajtjen e traditës dhe zhvillimin e turizmit.  

BASHKIA RROSKOVEC
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Foto para ndërhyrjes.

INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë bazuar në nevojat 
e banorëve shprehur gjatë anketimeve, dëgjesave me 
qytetarët dhe mbledhjet e Këshillit Bashkiak, për të 
unifikuar përpjekjet e të dy palëve në zhvillimin dhe rritjen 
e mëtejshme të infrastrukturës rrugore. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore dhe godinës së 
Bashkisë;

• Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve; 

• Zhvillimi i territorit për një ekonomi të qëndrueshme.
Kjo nderhyrje u projektua dhe zbatua me të ardhurat e 
Bashkisë, kontributin e donatorëve dhe të sektorit privat.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Infrastruktura rrugore dhe rurale e përmirësuar;

• Përmirësim dhe rivitalizimi i cilësisë së jetës së 
qytetarëve;  

• Pasurim dhe mirëmbajtje e gjelbërimit të zonës; 

• Rehabilitimi dhe mirëmbajtje e godinave arsimore;

• Rritje e punësimit me rritjen e shërbimeve;
 

Foto pas ndërhyrjes

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Dropull në bashkëpunim me qytetarët synon 
asfaltimin e rrugëve në zonat me të thella por edhe 
ndërgjegjësimin e stafit të Bashkisë për të punuar konform 
ligjeve, rregulloreve dhe respektimit të transparencës. 
Këto janë elemente kryesore për shkurtimin e kohës së 
shërbimeve. Prioritet është edhe krijimi i instrumentave 
të cilat do të lehtësojnë komunikimin midis Bashkisë dhe 
komunitetit.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike dhe me kontribut në 
përmirësimin e hapësirave publike.

PROFILI 
Njësitë administrative: (3) Dropull i Poshtëm, Dropull i 
Sipërm dhe Pogon
Sipërfaqja: 466,67 km2 
Popullsia: 22.278 banorë 
Numri i punonjësve: 118 
 
Kryetar i Bashkise Dropull është Z. Arqilea Deçka

  
Me vlera dhe dinjitet! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore në zonat rurale 
dhe godinave të institucioneve arsimore. Përmirësimi 
i infrastrukturës së godinave të qytetit, ndriçimit, 
shërbimit të pastrimit etj. 

Vitet e fundit infrastruktura rrugore ka pësuar ndryshime 
të rëndësishme, si rezultat i rikonstruksionit dhe asfaltimit 
të rrugëve. Pas Reformës Administrativo – Territoriale, risi 
ka qenë ndryshimi i jetës së qytetarëve, për të jetuar në një 
ambient me kushte bashkëkohore.

PROBLEMI
Gjendja e infrastrukturës dhe situata e investimeve 
shfaqej me mangësi të theksuara. Bashkia Dropull u 
përball me mjaft probleme që lidhen me ofrimin e një 
sërë shërbimesh dhe përmirësimesh infrastrukturore. 
Përgjigjja ndaj kërkesave të komunitetit dhe reagimi ndaj 
ankesave për të garantuar qëndrueshmëri në zhvillimin e 
kësaj zone dhe ngritja e mekanizmave dhe instrumenteve 
për një përfshirje më të madhe të banorëve të zonës në 
vendimmarrjen lokale ishin vëmendja e Bashkisë në këtë 
mandat.  

BASHKIA DROPULL
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INICIATIVA
Ndërhyrja e bërë në infrastrukturë ishte një nga 
nismat kryesore në vëmendje të vecantë të Kryetares 
së Bashkisë, në përmbushje edhe të planit strategjik 
urbanistik. Nëpërmjet infrastrukturës moderne dhe 
të qëndrueshme, Gjirokastra dhe zonat përreth do të 
mund të rigjallëroheshin duke u bërë më tërheqëse e të 
përshtatshme për banim dhe zhvillimin e bizneseve lokale.

 

Elementet kryesore të kësaj ndërhyrjeje përfshijnë:

• Rikonstruksionin e godinave historike, infrastrukturës 
rrugore të qytetit dhe njësive administrative;

• Transferimi i linjave ajrore të telekomunikacionit nën 
strukturën rrugore të rikonstruktuar;

• Ndërhyrje bashkëkohore sipas standardeve më të 
fundit të teknologjisë.

Ndërhyrja u zbatua në bashkëpunim të ngushtë me 
komunitetin, i cili dha kontributin e tij në realizimin e saj 
edhe financiarisht. Ato u bënë gjithashtu të mundura 
edhe në sajë të financimit nëpërmjet transfertave të 
pakushtëzuara, të ardhurave të Bashkisë si dhe nga 
kontributi i dhënë nga donatorë dhe biznesi.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Nga infrastruktura e përmirësuar dhe e rehabilituar 
kanë përfituar rreth 40.000 banorë të zonës si dhe mbi 
100.000 turistë;

• Lëvizja është bërë më e lehtë, duke përmirësuar dhe 
rritur numrin e shërbimeve; 

• Shërbimet ndaj rrugëve të reja tashmë i kushtojnë më 
pak Bashkisë; 

• Rikonstruksioni i pjesëve karakteristike / historike, ka 
sjellë një rritje të numrit të turistëve dhe rrjedhimisht 
edhe rritjen e të ardhurave si për biznesin ashtu edhe 
për Bashkinë.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Hartimi në vijim i projekteve të tjera për  përmirësimin 
urban dhe shtimi i partneriteteve me biznesin, donatorë 
lokal/të huaj dhe me qeverisjen qendrore në realizimin me 
sukses të tyre.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastrukturë dhe shërbime publike me kontribut zhvillimin 
ekonomik lokal. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (7) – Gjirokastër, Cepo, Lazarat, 
Picar, Lunxhëri, Odrie dhe Antigone. 
Sipërfaqja: 469.25 km2. 
Popullsia: 52,016 banorë.
Numri i punonjësve: 632. 

Kryetar i Bashkisë Gjirokastër është Zj. Zamira Rami

 
Për Gjirokastrën që 
meritojmë! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Investime në infrastrukturën rrugore/urbane. 

Gjirokastra, gjatë viteve të fundit, është kthyer gradualisht 
në një nga atraksionet kulturore, artistike dhe turistike 
më të preferuara për turistët vendas e akoma më shumë 
për turistët e huaj. Duke shfrytëzuar pikërisht vlerat 
arkitekturore dhe historike që ajo mbart, investimet 
e bëra së fundmi në përmirësimin dhe modernizimin 
e infrastrukturës urbane në zona të ndryshme në 
këtë bashki, e kanë bërë Gjirokastrën lehtësisht më të 
aksesueshme për banorët dhe vizitorët.

PROBLEMI
Gjendja e segmenteve rrugore dhe pjesës historike 
karakteristike të Gjirokastrës ishte tejet e amortizuar, 
duke shkaktuar vështirësi në transport si dhe duke 
rënduar buxhetin e Bashkisë me kostot tejet të larta 
për mirëmbajtjen e tyre. Kjo situatë pengonte lëvizjen e 
përditshme të mjeteve të transportit si dhe aksesimin e 
vendeve dhe pikave të rëndësishme turistike të qytetit të 
Gjirokastrës dhe zonave përreth.

BASHKIA GJIROKASTËR

Foto pas ndërhyrjesFoto para ndërhyrjes
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Foto para ndërhyrjes. 
INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë në kuadër të plotësimit 
të nevojave të banorëve dhe biznesit të zonës si dhe 
zhvillimit të mëtejshëm dhe afatgjatë ekonomik të 
ndërmerte këtë investim. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Ndërtimin e urës mbi Vjosë në fshatin Malëshovë dhe 
rehabilitimin e nyjeve lidhëse;

• Lehtësimin e procedurave për rikonstruksionin e 
shtëpive të vjetra dhe shndërrimin e tyre në bujtina.

Ndërhyrja është pjesë e strategjisë së Bashkisë për 
rigjallërimin turistik të zonës dhe shtimin e agroturizmit.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Lehtësimi dhe përmirësimi i transportit për rreth 450 
banorë të fshatit, biznese, turistë dhe kalimtarë të 
zonave të tjera përreth; 

• Rritje e numrit të banesave të vjetra të kthyera në 
bujtina si rrjedhojë e investimeve nga vetë banorët në 
fushën e turizmit; Rigjallërim i aktivitetit ekonomik dhe 
turistik në fshat;

• Rritje e numrit të shërbimeve publike në zonë. 

     

Foto pas ndërhyrjes. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Së fundmi, nisur nga shtimi i interesit turistik për zonën 
e Përmetit dhe Këlcyrës si pjesë e intinerarit turistik 
të të huajve por dhe vendasve, Bashkia Këlcyrë synon 
përfshirjen e kësaj zone si pikëndalese, nëpërmjet kthimit 
të shtëpive karakteristike në bujtina ku ofrohen ushqime 
tradicionale bio të zonës dhe mikpritje.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike me kontribut në 
zhvillimin ekonomik vendor.

PROFILI 
Njësitë administrative: (4) - Këlcyrë, Dishnicë, Sukë dhe 
Ballaban
Sipërfaqja: 324 km2 
Popullsia: 16.000 banorë 
Numri i punonjësve: 175

Kryetar i Bashkisë Këlcyrë është Z. Klement Ndoni

Drejtimi i duhur! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Ndërtimi i urës mbi Vjosë në fshatin Malëshovë.

Zona e Malëshovës është një nga zonat më atraktive dhe 
turistike të Bashkisë Këlcyrë ku ndërthuret bukur natyra 
dhe vlerat turistike të zonës. Ajo është pikë lidhëse me 
luginën e Zagorisë pjesë e parkut kombëtar. Në zonë 
është përqendruar dhe një pjesë e mirë e biznesit të 
grumbullimit dhe magazinimit të bimëve medicinale. 
Ndërtimi i urës mbi Vjosë në fshatin Malëshovë është hapi 
i parë për një strategji zhvillimi ekonomik më të gjerë të 
zonës. 

PROBLEMI 
Mungesa e urës kishte ndikuar në një kosto të lartë dhe 
vështirësi të transportit, jo vetëm për 70 familjet e fshatit 
dhe bizneseve, por dhe për turistët që kërkonin të vizitonin 
fshatin. 

BASHKIA KËLCYRË
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INICIATIVA
Libohova ka tashmë një qendër totalisht të ndryshuar, 
e rikonstruktuar dhe përshtatur për banorët e saj me 
kushte bashkëkohore dhe shumë të këndshme. Gjithashtu 
është realizuar sistemi i ujërave të bardha dhe të zeza 
dhe rinovimi total i rrugëve automobilistike në qëndrat e 
banimit Bulo, Suhë dhe Labovë.

Elementet kryesore të kësaj ndërhyrjeje përfshijnë:

• Rikonstruksionin e sheshit kryesor të qytetit të 
Libohovës;

• Rehabilitimin e sistemit të ujërave të bardha dhe të 
zeza, si dhe pastrimin e kanaleve kulluese; 

• Rinovimin bashkëkohor të disa rrugëve automobilistike 
të zonës.

Ndërhyrjet me qëllim përmirësimin e infrastrukturës kanë 
qenë iniciuar nga lidershipi i Bashkisë por janë konsultuar 
gjerësisht me banorët duke bërë publike ndërhyrjet dhe 
kostot e realizimit të tyre. Stafi i Bashkisë bashkë me 
atë të projekteve kanë luajtur një rol kyç në realizimin e 
ndërhyrjes.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Nga ndërhyrjet në infrastrukturë kanë përfituar rreth 
6.000 banorë dhe fermerë të zonës; 

• Fermerët e zonës kanë rritur të ardhurat e tyre sepse 
në sajë të përmirësimit të urbanistikës ata arrijnë më 
shpejt dhe me kosto më të ulëta transporti në tregjet 
ku ata shesin produktet e tyre;

• Proceset vendimmarrëse për investime janë realizuar 
me transparencë dhe me pjesëmarrje e përfshirje 
qytetare. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Në vazhdimësi, Bashkia planifikon të përmirësojë 
ndriçimin publik dhe infrastrukturën rrugore në Njësinë 
Administrative Zagorie. Gjithashtu, do të punohet në 
bashkëpunim edhe me ujësjellësin për të rehabilituar 
sistemet e menaxhimit të ujërave.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike me kontribut në 
zhvillimin ekonomik vendor.

PROFILI 
Njësitë administrative: (3) – Libohovë, Qendër Libohovë 
dhe Zagorie 
Sipërfaqja: 248.24 km2 
Popullsia: 7,180 banorë
Numri i punonjësve: 95 

Kryetar i Bashkisë Libohovë është Zj. Luiza Mandi 
 

Në shërbim të komunitetit për të 
rritur cilësinë e shërbimeve, për të 
shtuar investimet dhe për të hapur 
një perspektivë të re.

EKSPERIENCË SUKSESI
Investime në infrastrukturën urbane, në funksion të 
përmirësimit të shërbimeve publike.

Krahinat dhe fshatrat nën administrimin e Bashkisë së 
Libohovës janë të njohura për zhvillimin e bujqësisë dhe 
blegtorisë, shumëllojshmërinë e bimëve medicinale, vlerat 
kulturore, arkeologjike dhe monumentet e shumta të kultit e 
natyrore, që konsiderohen si shumë tërheqëse për turistët. 
Shtrirja gjeografike e saj përfshin zona rurale malore, në të 
cilën banorët kanë si burim të ardhurash kryesisht ato të 
siguruara në sajë të punimit të sipërfaqeve bujqësore apo 
rritjes së bagëtive të imta. Prandaj rregullimi dhe përmirësi-
mi i infrastrukturës rrugore u bë çelësi për të zhvilluar më tej 
zonën dhe lehtësuar veprimtarinë e përditshme për banorët.

PROBLEMI
Zona nuk kishte pothuajse fare infrastrukturë të zhvilluar 
rrugore, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve drejt zonave 
urbane. Përvec kësaj sistemet e ujërave të bardha dhe të zeza 
ishin tejet të amortizuara për shkak të mungesës për një kohë 
të gjatë të investimeve rrënjësore. Kjo gjendje vështirësonte 
ndjeshëm jetesën e banorëve, si dhe kostot e transportit për 
ta dhe fermerët e zonës ishin shumë më të larta.

BASHKIA LIBOHOVË

Foto pas ndërhyrjesFoto para ndërhyrjes
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Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e infrastrukturës së rrugëve lidhëse të 
Bashkisë ;

• Rikonstruksionin e godinave arsimore;

• Nxitjen e gjenerimit të të ardhurave lokale.
Ndërhyrja u projektua përmes të ardhurave të Bashkisë 
por edhe falë mbështetjes së qeverisë qendrore përmes 
fondeve të transfertës së pakushtëzuar. 
 
Ndryshimi nëpermjet treguesve të suksesit

• Infrastruktura ka shkurtuar kohë për marrjen e 
shërbimeve;

• Rritja e të ardhurave për biznesin lokal pasi     
investimet priten të gjenerojnë të ardhura dhe të 
ushqejnë ekonominë lokale;

• Rikonstruksioni i sheshit kryesor të qytetit;

• Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet arsimore 
sic është shkolla 9-vjeçare në Memaliaj dhe dy fshatra 
te zonës;

• Investime në blerjen e makinerive për sigurimin e 
mirëmbajtjes së rrugëve (ekskavator dhe skrap);

• Përmirësim i cilësisë së jetes së qytetareve përmes 
rikonstruksionit të sheshit kryesor në Memaliaj;

• Pastrimi dhe mirëmbajtja e kanaleve kulluese;

• Rikonstruksioni i rrugëve lidhëse Çervin dhe Vasiar.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Memaliaj planifikon të përmirësojë bashkëpunimin 
me qytetarët me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të zonës 
por edhe të sigurojë mbështetje nga Buxheti i shtetit. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike dhe me kontribut në 
investimet për infrastrukturën arsimore dhe rrugore.

PROFILI 
Njësitë administrative: (6) - Memaliaj, Memaliaj Fshat, 
Luftinjë, Buz, Krahës dhe Qesarat
Sipërfaqja: 272,07 km2 
Popullsia: 20.136 banorë 
Numri i punonjësve: 184  

Kryetar i Bashkisë Memaliaj është Z. Durim Roshi
 

Zbutje e problemeve 
sociale! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Investime në infrastukturën rrugore dhe arsimore me 
ndikim në zhvillimin ekonomik.  

Infrastruktura rrugore ka njohur përmirësime nga viti në 
vit, por ende Bashkia Memaliaj fokusohet në përmirësimin 
e infrastrukturës dhe shërbimeve në zonat rurale.  

PROBLEMI
Një nga prioritetet madhore të Bashkisë Memaliaj ka qenë 
rikonstruksioni i pothuajse të gjitha objekteve arsimore, 
për të garantuar standarte bashkohore të frekuentimit të 
arsimit në disa nivele. 
Gjithashtu gjendja e rrugëve që lidhin qendrën e 
Bashkisë me Njësitë Administrative u konstatuan tejet të 
amortizuara.

INICIATIVA
Ndërhyrja e bërë në infrastrukturë ishte një nga nismat 
kryesore në vëmendje të veçantë të Kryetarit të Bashkisë 
duke u konsultuar me banorët dhe duke bërë publike 
ndërhyrjet dhe kostot e realizimit të tyre.

BASHKIA MEMALIAJ
Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin dhe zgjerimin e rrjetit të furnizimit me 
ujë të pijshëm dhe rrjetit të shpërndarjes në njësitë 
administrative Çarçovë, Petran, Piskovë dhe Përmet;

• Hartimin e projektit në konsultim me Këshillin Bashkiak, 
specialistë të fushës dhe qytetarët. 

Projekti u hartua me ndihmën e ekspertëve të jashtëm 
dhe u mundësua financiarisht nga të ardhurat e Bashkisë, 
kontributi i donatorëve si dhe qeverisë qëndrore. Për shkak 
të rëndësisë sociale-ekonomike të ndërhyrjes, kjo iniciativë 
u zbatua në çdo hap në bashkëpunim të ngushtë me 
komunitetin.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 18.000 banorë furnizohen 24h/24h pa ndërprerje me 
ujë të pijshëm;

• Paisja e 90% e konsumatorëve me matësa uji me qëllim 
faturimin e saktë dhe transparent si dhe eleminimin e 
shpërdorimit të ujit të pijshëm;

• Rritje e të ardhurave të arkëtuara nga ndërmarrja e 
ujësjellësit si pasojë e përmirësimit të shërbimit të 
furnizimit me ujë;

• Ulje e kostos së shërbimit të furnizimit me ujë të 
pijshëm si pasojë e projektimit të linjës nga burimi me 
vetërrjedhje deri në depon e furnizimit. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Përmet synon që brenda një kohe shumë të 
shkurtër të mund të ofrojë të njëjtin shërbim për të gjitha 
njësite administrative. Garantimi i cilësisë së furnizimit, 
mirëmbajtja e rrjetit të ri, parandalimi i abuzimeve si dhe 
përmirësimi i menaxhimit të ndërmarrjes së ujësjellësit 
janë disa nga objektivat e afërta të saj.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Infrastruktura dhe shërbimet publike me kontribut në 
zhvillimin ekonomik.

BASHKIA PËRMET

PROFILI 
Njësitë administrative: (5) Përmet, Qendër Piskovë, 
Petran, Frashër dhe Çarçovë.
Sipërfaqja: 620 km2

Popullsia: 21.000 banorë 
Numri i punonjësve: 314

Kryetar i Bashkisë Përmet është Z. Niko Shupuli

 
Punë dhe përgjegjshmëri për 
Përmetin dhe banorët e tij! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Furnizimi me ujë te pijshëm 24 orë në ditë për 
Bashkinë Përmet.

Bashkia e Përmetit, e njohur për burimet termale, bukuritë 
e lumit Vjosë që rrjedh përgjatë saj, është e pasur edhe 
në burime ujore të cilat lehtësisht mund të shërbejnë 
për plotësimin e nevojave të banorëve dhe vizitorëve të 
shumtë për ujë të pijshëm e të rrjedhshëm.

PROBLEMI
Pavarësisht burimeve të pasura, për një kohë të gjatë si 
pasojë e mungesës së investimeve, amortizimit të rrjetit 
ekzistues, keq-menaxhimit të ndërmarrjes së ujësjellësit, 
shpërdorimit të ujit për shkak të mungesës së matësave, 
rezultoi që furnizimi i banorëve me ujë të ishte i reduktuar. 
Gjatë stinës së verës furnizimi me ujë arrinte në nivele 
kritike vetëm në dy orë në 24 orë duke u kthyer në një 
pengesë edhe për zhvillimin e turizmit në vend. 

INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë bazuar në shqetësimet 
e banorëve të shprehura gjatë dëgjesave publike për 
ndërhyrje në përmirësimin e shërbimit.

Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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PROFILI
Njësitë administrative: (4) - Tepelenë, Qendër Tepelenë, 
Lopës, Kurvelesh 
Sipërfaqja: 431,21 km2 
Popullsia: 16.374 banorë 
Numri i punonjësve: 240 

Kryetar i Bashkise Tepelenë është Z. Tërmet Peçi

 
Punë – Organizim – 
Transparencë. 

EKSPERIENCË SUKSESI
Ndërtimi dhe rehabilitimi i rrugëve kryesore në qytet 
dhe i varrezave.

Duke përmirësuar infrastrukturën e munguar në Bashkinë 
Tepelenë, qytetarët përfituan një rritje dhe përmirësim 
të numrit të shërbimeve si dhe një shtrirje më të madhe 
gjeografike të shërbimeve. Këto ndërhyrje kanë rezultuar 
në një impakt të dukshëm në civilizimin e jetës së 
qytetarëve dhe jetën social - kulturore të komunitetit. 
Dëgjesat e vazhdueshme me qytetarët kanë qenë çelësi i 
suksesit për një ndërhyrje efektive në infrastrukturë.

PROBLEMI
Me reformën e re administrative – territoriale u bashkuan 
disa njësi të tjera, çka e bëri shumë të nevojshme 
infrastrukturën për ti sjellë më afër qytetarët. Mungesa e 
infrastrukturës e bënte të vështirë aksesimin e shërbimeve 
nga qytetarët. Gjithashtu kjo mungesë reflektohej edhe në 
jetën sociale dhe kulturore të qytetarëve.

BASHKIA TEPELENË INICIATIVA
Iniciatori fillestar për këtë ndërhyrje ishte qeveria 
qendrore. Ndërhyrjet në infrastrukturë u vlerësuan si 
prioritare përmes dëgjesave të realizuara me qytetarët, 
bizneset si dhe mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Çdo aktor 
dhe përfitues i përfshirë është informuar vazhdimisht 
gjatë të gjithave fazave të procesit përmes metodave 
tradicionale të informimit, por dhe duke përdorur 
teknologjinë e informacionit dhe komunikimit.

Elementet kryesore të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e rrugëve kryesore;

• Rehabilitimin e varrezave.
Ndërhyrja u realizua me kontribut nga qeveria qendrore 
dhe të ardhurat e Bashkisë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 8.470 banorë (30% femra dhe 70% meshkuj) kanë 
përfituar nga kjo ndërhyrje në zonat Qendër Tepelenë, 
Lopës, Kurvelesh.

• Nga ndërhyrja kanë përfituar dhe persona me aftësi të 
kufizuar si dhe 200 familje nga komuniteti Rom. 

• Qytetarët aksesojnë më shpejt dhe lehtë shërbimet si 
dhe ka një rritje të përgjegjshmërisë dhe integritetit të 
Bashkisë.

• Rritja e cilësisë së jetës së qytetarëve dhe e vlerës së 
pronës. 

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Tepelenë synon që të vazhdojë të realizojë 
urbanizimin e mëtejshëm të qytetit dhe njësive 
administrative. Gjithashtu, rëndësi të madhe në planet 
e Bashkisë zë rehabilitimi i rrugëve rurale me qëllim 
lehtësimin e transportit nëpër fshatra.  .

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike. 

Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Nisma nisi me kërkesë të lidershipit të Bashkisë, i cili 
realizoi disa dëgjesa publike me komunitetin me qëllim 
adresimin e kësaj situate dhe mirëmenaxhimin e 
shërbimeve publike. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Shtrirja gjeografike e shërbimeve në të gjitha Njësitë 
Administrative të Bashkisë Devoll. 

• Riorganizimi i administratës së bashkisë dhe ndarja 
më e mirë e detyrave të punonjësve në shërbim të 
qytetarëve 

• Shtimi i numrit të punonjësve me qëllim mbulimin 
e territorit dhe të ushtrimit të funksioneve dhe 
shërbimeve të munguara në Njësitë Administrative

Ky prioritet i Bashkisë Devoll, u mundësua falë mbështetjes 
së qeverisë qendrore përmes fondeve të transfertës së 
pakushtëzuar por njëkohësisht edhe përmes të ardhurave 
të Bashkisë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Ofrimi i mirë dhe më i shpejtë i shërbimeve për të gjithë 
Njësitë Administrative; 

• Ofrimi i shërbimeve më pranë qytetareve dhe reduktimi 
i kohës dhe i kostove për marrjen e shërbimeve;

• Ulja e ngarkesës dhe rritja e cilësisë së shërbimeve të 
ofruara nga punonjësit e Bashkisë Devoll.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Devoll planifikon shtimin e numrit të punonjësve 
dhe shtimin e numrit të shërbimeve për t’ju ardhur në 
ndihmë komuniteteve të zonave rurale, kryesisht fshatrave 
të thella. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike me kontribut në 
mirëmenaxhimin e të gjithë territorit. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (5) – Bilisht, Qendër Bilisht, 
Hoçisht, Progël dhe Miras
Sipërfaqja: 453,27 km2

Popullsia: 42.388 banorë
Numri i punonjësve: 309  

Kryetari Bashkisë Devoll është Z. Bledjon Nallbati
  

Kryerja e shërbimeve 
në kohë dhe cilësi ndaj 
qytetarit! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rritja e numrit të personelit dhe shërbimeve cilësore 
në Bashkinë Devoll.  

Ngritja e një sistemi gjithëpërfshirës për ofrimin e 
shërbimeve së bashku me Njësitë Administrative dhe rritja 
e numrit të punonjësve ka sjellë uljen e ngarkesës për 
punonjësit e Bashkisë Devoll dhe ofrimin e shërbimeve më 
cilësore dhe në kohë më të shkurtër. 

PROBLEMI
Nevojat, ankesat dhe kërkesat e banorëve të Bashkisë 
Devoll nuk zgjidheshin në kohë, problematikë e evidentuar 
kryesisht për banorët e zonave rurale. Nga ana tjetër, 
Bashkia duke pasur një numër të reduktuar punonjësish 
dhe mbingarkesë në punë shkaktonte vonesa në adresimin 
e nevojave përmes ofrimit të shërbimeve të zgjatura në 
kohë.

BASHKIA DEVOLL
Bashkia Devo
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INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë Kolonjë për kthimin 
e besimit tek njerëzit, që në një vend me pak investime 
mund të ndërhyhet e të bëhet ndryshimi i duhur, duke i 
rikthyer Kolonjës dinjitetin e saj.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Shërbimet ndaj mjedisit dhe pastrimit;

• Lehtësimin e procedurave për dhënien e tokave me 
qera për shfrytëzimin e tyre. 

Nisur nga rëndësia ekonomike - sociale, për ndërhyrjen u 
vunë në dispozicion fonde nga transferta e pakushtëzur, 
të ardhurat e Bashkisë dhe fonde si pjesë partneritetit me 
donatorë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Dhënie me qera të 40 hektarë toke të Bashkisë Kolonjë;

• Rritje e sipërfaqes së pemishteve dhe numrit të 
fermerëve vendas të përfshirë në prodhimin e 
agrumeve; 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Kolonjë synon rritjen e numrit të bujtinave lokale 
dhe hapjen e bizneseve familjare që do të ndikonin në 
rivitalizimin e jetës sociale dhe rritjen ekonomike vendore. 
 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Bujqësia, zhvillimi rural, pyjet dhe kullotat dhe me kontribut në 
zhvillimin e zonave rurale. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (8) – Ersekë, Qendër Ersekë, 
Mollas, Novoselë, Barmash, Leskovik, Qëndër 
Leskovik dhe Çlirim 
Sipërfaqja:  864,06 km²
Popullsia: 19.919 banorë 
Numri i punonjësve: 315

Kryetar i Bashkisë Kolonjë është Z. Ilia Stefo

  
Ti kthejmë Kolonjës 
dinjitetin! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Zhvillimi blegtoral dhe agroturizmit. 

Duke shfrytëzuar burimet natyrore të vendit (sipërfaqe 
të madhe pyjore, ujëra termale) dhe traditën e zonës 
në bujqësi dhe pemtari, sidomos drurët frutorë të 
mollës, , Bashkia Kolonjë ka mundur të ndërhyjë përmes 
shërbimeve të saj në zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, 
në rivitalizimin e jetës rurale dhe kthimin e shpresës për 
banorët lokalë, për të mos braktisur vendin e tyre. Përvec 
kësaj, Bashkia ka dhënë me qera toka në përdorim për të 
nxitur krijimin dhe zhvillimin e agroturizmit. 

PROBLEMI
Bashkia Kolonjë mbizotërohet nga zona rurale, të cilat nuk 
kanë patur ndërhyrje për një kohë të gjatë. Edhe pse një 
zonë e pasur me burime natyrore, shfrytëzimi i tyre për 
zhvillimin dhe mirëqenien ekonomike ka qenë në nivele 
të ulëta. Kjo ka sjellë emigrimin e njerëzve dhe mos-
shfrytëzimin e burimeve natyrore. 

BASHKIA KOLONJË Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e infrastrukturës (rikostruksion i rrugëve 
me kalldrëm, KUZ, asfaltim, ndriçim, gjelbërim); 

• Rindërtimin dhe rehabilitimin e infrastrukturës arsimore; 

• Restaurimin e kishave dhe afreskëve;

• Vendosjen e sinjalistikës rrugore dhe turistike;

• Ngritjen e pikave të informimit për turistët dhe paisja 
me materiale promovuese;

• Lehtësimin dhe mbështetjen e banorëve në përfitimin e 
titujve të pronësisë së tokës;

• Promovimin e aseteve historiko-kulturore të fshatit 
të Voskopojës nëpërmjet organizimit të festave dhe 
panaireve të përvitshme tradicionale. 

Projektimi dhe zbatimi i ndërhyrjes u realizua në 
bashkëpunim me komunitetin, me mbështetjen financiare 
të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve dhe Bashkisë Korçë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Rehabilitimi i infrastrukturës ka sjellë rritjen e numrit të 
shërbimeve publike si dhe shtrirjen e tyre gjeografike;

• Rritjen e investimeve të banorëve në bujtina nga 9 të 
tilla në 20 si dhe produkteve tradicionale vendase duke 
përmirësuar shërbimin ndaj turistëve;

• Rritje të numrit të turistëve duke rritur kërkesën për 
produkte vendase tradicionale duke rritur ekonominë e 
fermerëve jo vetëm në këtë fshat por dhe në zonat përreth; 

• Rritja e aktivitetit ekonomik rrjedhimisht ka rritur të 
ardhurat e Bashkisë në taksa dhe tarifa.

• Rritje të punësimit në fshat por dhe zonat përreth;

• Model i ndërhyrjes dhe ofrimi i standartit urban të 
investimeve në zonë është marrë si model nga qeveria 
qëndrore për investimin e 100 fshatrave. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Promovimi i fshatit të Voskopojës dhe atraksioneve 
të shumta të tij në nivel ndërkombëtar është synimi i 
Bashkisë Korçë. Restarurimi i plotë i të gjithë kishave të 
zonës, ndërtimi i rrugëve lidhëse me fshatrat fqinje si 
dhe pasurimi i ndërhyrjes më komponentë të tjerë për 
zhvillimin e turizmit malor janë disa nga objektivat më të 
afërt të Bashkisë dhe banorëve.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike me kontribut në 
zhvillimin ekonomik dhe turistik vendor.

PROFILI 
Njësitë administrative: (8) – Korçë, Voskopojë, Lekas, 
Voskop, Qendër Bulgarec, Vithkuq, Mollaj dhe Drenovë
Sipërfaqja: 730 km2. 
Popullsia: 116,598 banorë. 
Numri i punonjësve: 1120 

Kryetar i Bashkisë Korçë është Z. Sotiraq Filo
 

Shtritja e standartit të 
shërbimeve dhe punës në 
qytet, tek të gjitha Njësitë 
Administrative! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi infrastrukturor i fshatit Voskopojë

Fshati i Voskopojës dikur një nga qendrat më të 
rëndësishme ekonomike, kulturore, arsimore dhe artistike 
gjatë peridhës bizantine (shek XVII), ofron një panoramë 
të pasur turistike me kisha me afreskë, klimë malore me 
peisazhe mbresëlënës, traditë me produkte artizanale, 
kuzhinë të larmishme si dhe mikpritjen vendase. 

PROBLEMI
Pavarësisht historisë së fshatit, gjendja e tij dhe shërbimet 
publike linin për të dëshiruar. Rrugët dhe kalldrëmet 
ishin tërësisht të amortizuara, kishat shumëvjeçare po 
rrënoheshin, ndriçimi dhe kanalizimet e ujrave të zeza dhe 
të bardha mungonin prej vitesh.

INICIATIVA
Ishte Kryetari i Bashkisë i cili ndërmori iniciativën, bazuar 
në nevojat e banorëve për ti kthyer fshatit të Voskopojës 
identitetin e humbur. Ndërhyrja u konceptua si një investim 
strategjik infrastrukturor në një tërësi komponentësh duke 
synuar zhvillimin ekonomik të zonës bazuar në asetet his-
torike, kulturore dhe potencialin turistik të fshatit Voskopojë.

BASHKIA KORÇË

Foto pas ndërhyrjesFoto para ndërhyrjes
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Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin dhe sistemimin e rrugëve në të gjithë 
komponentët (KUZ, asfaltim, ndriçim, trotuarë, 
gjelbërim, tubacione ujësjellësi dhe matësa). 

Projekti u mundësua financiarisht nga të ardhurat e Bashkisë 
dhe me mbështetjen e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve dhe 
u hartua dhe zbatua në bashkëpunim me komunitetin.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Shtimi dhe përmirësimi i shërbimeve publike për 57.000 
banorë nëpërmjet asfaltimit të 30 km rrugë; vendosjes 
së 1.250 ndriçuesve rrugorë; shtrimit të 25.800 ml KUZ; 
sistemimin e 12.000m2 trotuarë; shtrimin e 11.500 ml 
ujësjellës-tubacione dhe vendosjen e 3.600 matësa uji 
të pijshëm;

• Ndërhyrja mundëson lëvizje më të shpejtë, afrim i tregut 
për shitjen e prodhimeve bujqësore e blegtorale. Ulja 
e kostove të prodhimit ka rritur numrin e tregtarëve të 
interesuar për blerjen e produkteve vendase duke rritur 
aktivitetin ekonomik, gjeneruar vende të reja pune dhe 
përmirësuar jetën sociale të qytetarëve. 

•  Rritje e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore si 
rrjedhojë e përmirësimit të shërbimeve.

               

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Maliq synon shtrirjen e investimeve në të gjithë 
territorin administrativ të Bashkisë. Ndërtimi i një rruge 
lidhëse përmes Fushës së Maliqit me qëllim shkurtimin e 
kostove të transportit të produkteve vendase dhe zhvillimi i 
mëtejshëm ekonomik janë projektet më të afërta.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike me kontribut në 
zhvillimin ekonomik.

PROFILI 
Njësitë administrative: (7) Maliq, Libonik, Pojan, Vreshtas, 
Pirg, Gorë dhe Moglicë
Sipërfaqja: 656,34 km2

Popullsia: 62. 666 banorë 
Numri i punonjësve: 583

Kryetar i Bashkisë Maliq është Z. Gëzim Topçiu

Shërbimi ndaj komunitetit larg 
dallimeve politike, krijimin e 
një stafi efektiv e profesional. 
Mirëmenaxhim të burimeve 
financiare me efikasitet dhe 
transparencë maksimale. 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi i infrastrukturës në 5 njësi administrative.  

Njësitë Administrative Vreshtas, Pojan, Linbonik, Pirg dhe 
Maliq përbëjnë pjesën më të madhe të territorit të Bashkisë 
Maliq. Në to është e përqëndruar pjesa më e madhe e 
banorëve dhe prodhimit bujqësor dhe blektorial lokal. 

PROBLEMI
Si pasojë e mungesës së investimeve dhe mirëmbajtjes 
përgjatë 25 viteve të fundit, infrastruktura rrugore në 
këto njësi ishte tërësisht e dëmtuar duke i bërë rrugët të 
pakalueshme. Shërbime si ndriçimi, grumbullimi mbetjeve 
urbane apo rrjeti i kanalizimeve pothuajse nuk ekzistonin. 
Ndërsa rrjeti i furnizimit me ujë të pijshëm ishte i pjesshëm.

INICIATIVA
Ndërhyrja erdhi si nismë e përbashkët e Kryetarit të 
Bashkisë, qytetarëve dhe Këshillit Bashkiak nga takimet dhe 
dëgjesat publike. Lidhja e qendrave të banuara me fushën 
e Maliqit, tregun rajonal dhe më gjerë ishte një nevojë për 
zhvillimin ekonomik të këtyre njësive administrative.

BASHKIA MALIQ Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë të ndërtonte një plan 
për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura jo vetëm si një 
detyrim ligjor por si një ndërhyrje për krijimin e likuiditetit 
duke kontribuar në zhvillimin e sektorit të ndërtimit dhe 
rrjedhimisht ekonomisë në vend. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Verifikimin dhe rritjen e numrit te individëve dhe 
bizneseve taksapagues duke zgjeruar bazën së 
taksueshme me qëllim rritjen e të ardhurave vendore;

• Mirëmenaxhimin e të ardhurave dhe aseteve të 
Bashkisë. Planifikimin për shlyerjen e detyrimeve vit 
pas viti ;

• Rishikimin dhe verifikimin e dokumentacionit për 
zbatimin e procedurave ligjore për shlyerjen e saktë të 
borxhit faktik. 

Ndërhyrja u realizua nga të ardhurat e Bashkisë në 
konsultim me grupet e interesit.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Shlyerje e borxhit publik për 100 sipërmarrës; 

• Gjenerimi i likuiditetit në sektorin e ndërtimit ka sjellë 
ruajtjen e punësimit për rreth 20.000 të punësuar në 
këtë sektor; Ndikim ka patur dhe në uljen e numrit 
të personave që më parë trajtoheshin nga skema e 
ndihmës ekonomike.

• Ulje e borxhit nga 540 mil lekë në vitin 2015 në 300 mil 
lekë në vitin 2018

• Rritje të të ardhurave të Bashkisë.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Shlyerja e borxhit të mbartur është ende një sfidë për 
Bashkinë Pogradec. Mirëmenaxhimi i aseteve dhe fondeve 
ekzistuese, bashkëpunimi me grupet e interesit për 
zbatimin e investimeve publike cilësore dhe me kosto të 
përballueshme për të siguruar në të njëjtën kohë likuiditet 
është prioritet për Bashkinë. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Menaxhim i të ardhurave dhe shpenzimeve me kontribut në 
zhvillimin ekonomik vendor.

PROFILI 
Njësitë administrative: (8) Pogradec, Buçimas, Çërravë, 
Udenisht, Proptisht, Velçan, Dardhas dhe Trebinjë
Sipërfaqja: 548,77km2

Popullsia: 90.855 banorë
Numri i punonjësve: 680 

Kryetar i Bashkisë Pogradec është Z. Eduart Kapri
 

Të shndërrojmë territorin e Bashkisë 
Pogradec në një hapësirë me 
standarde, të jetueshme për të 
gjithë banorët dhe një pol atraktiv 
turistik për të gjithë vizitorët! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Shlyerja e detyrimeve të prapambetura, ulja e borxhit 
të Bashkisë Pogradec.

Reforma e re territoriale administrative me shkrirjen e 
disa njësive të mëparshme në një të vetme, solli mbartjen, 
në kënvdështrimin e menaxhimit të fondeve publike, të 
burimeve të të ardhurave, por gjithashtu në disa bashki 
dhe të borxhit publik. 

PROBLEMI
Bashkia Pogradec është një nga bashkitë që ‘trashëgoi’ 
nga ish komunat një borxh të konsiderueshëm prej 
540 mil lekë. Barra e borxhit reflektohej në mënyrë të 
drejtpërdrejtë mbi sipërmarrësit e qytetit duke pezulluar 
aktivitetin e tyre dhe rrjedhimisht rritjen e papunësisë në 
zonë. Nga ana tjetër borxhi publik pengonte ndërmarrjen 
e investimeve strategjike dhe zhvillimin e politikave sociale 
nga të ardhurat e Bashkisë.

BASHKIA POGRADEC
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PROBLEMI
Për shkak të buxhetit dhe mundësive të kufizuara të 
Bashkisë, janë organizuar dëgjesa me qytetarët  duke 
qenë se si taksapagues duhet të përfshihen në mënyrë 
transparente në çdo hap të vendimmarrjes dhe 
menaxhimit.

INICIATIVA
Iniciativa është zbatuar në sajë të kërkesës së Kryetarit të 
Bashkisë dhe banorëve të Bashkisë Pustec.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rritja e angazhimit të komunitetit si rezultat i rritjes së  
transparencës dhe llogaridhënies; 

• Rritja e numrit të shërbimeve duke marrë në 
konsideratë sugjerimet dhe komentet e banorëve.

Tashmë si një detyrim ligjor dëgjesat qytetare planifikohen 
dhe organizohen nga Bashkia.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve te suksesit

• Organizim i dëgjesave qytetare periodike;

• Shtimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve urbane si 
pasojë e përgjigjes ndaj kërkesave të qytetarëve; 

• Rehabilitimi i kanalizimeve dhe ujësjellësit.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Ndërgjegjësimi i qytetarëve për të kuptuar vizionin 
afatgjatë të ndërhyrjeve dhe jo vetëm atë afatshkurtër, 
kthimi i Bashkisë Pustec në një atraksion turistik dhe 
investimi në infrastrukturë janë disa nga planet e 
ardhshme të Bashkisë. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Proceset vendimmarrëse me pjesëmarrje dhe mekanizmat e 
transparencës.

PROFILI 
Njësitë administrative: (1) – Pustec
Sipërfaqja: 198,68 km2

Popullsia: 5.191 banorë
Numri i punonjësve: 64 

Kryetari Bashkisë Pustec është Z. Edmond Themelko

  
Në shërbim të qytetarëve, 
çdo gjë për ju! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Organizimi i dëgjesave publike për çdo ndërhyrje dhe 
problematikë.

Bashkia Pustec për të arritur një impakt sa më realist dhe 
të bazuar në nevojat specifike të qytetarëve si dhe për të 
përzgjedhur prioritetet e banorëve të saj, ka organizuar 
dëgjesa të rregullta me ta. Bashkia i ka dhënë rëndësi të 
veçantë prej vitesh dëgjesave me qytetarët dhe ka qenë 
një traditë e hershme e lidershipit të Bashkisë. Popullsia  e 
bashkisë  është homogjene dhe e vogël dhe komunikimi 
i përditshëm dhe jo vetëm institucional me Kryetarin 
dhe stafin e Bashkisë është i rëndësishëm në kulturën 
e komunitetit, ja pse ky mekanizëm është formalizuar si 
procedurë shumë më parë. 

BASHKIA PUSTEC

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë bazuar në nevojat 
e banorëve shprehur gjatë anketimeve, dëgjesave me 
qytetarët dhe mbledhjet e Këshillit Bashkiak, për të 
unifikuar përpjekjet e të dy palëve në zhvillimin dhe rritjen 
e mëtejshme të infrastrukturës rrugore. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Restaurimi dhe rehabilitimi i infrastrukturës rrugore;

• Përmirësimi i infrastrukturës së godinave arsimore;

• Shtimi i hapësirave të gjelbërta
Kjo ndërhyrje u projektua dhe zbatua me të ardhurat e 
Bashkisë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Përmirësimi i infrastrukturës rrugore me kontribut në 
cilësinë e jetesës së qytetarëve;

• 4.000 banorë kanë përfituar nga ndryshimi dhe 
mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta;

• Pasurimi dhe mirëmbajtja e gjelbërimit të zonës; 

• Rikonstruksion i plotë dhe mirëmbajtje e godinave 
arsimore në fshatrat e Letaj dhe Tregtan;

• Rritja e vlerës së pronave në zonë;

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Has në bashkëpunim me qytetarët synon 
ndërtimin e pedonales në pjesën juglindore të lumit por 
gjithashtu dhe përmirësimin dhe rehabilitimin e zonave 
rurale. Sfida më e madhe është ekzistenca e objekteve të 
palegalizuara por edhe vështirësia e prishjes së tyre. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike dhe me kontribut në 
rregullimin dhe administrimin e hapësirave të gjelbra.

PROFILI 
Njësitë administrative: (4) - Krumë, Fajza, Gjinaj dhe Golaj.
Sipërfaqja: 399,62 km2

Popullsia:  21.247 banorë 
Numri i punonjësve:  235

Kryetar i Bashkisë Has është Z. Adem Lala
  

Punë në shërbimin të 
qytetarëve! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore dhe rurale. 
Infrastruktura e godinave të qytetit, planifikimi dhe 
zhvillimi i territorit

Vitet e fundit infrastruktura rrugore ka pësuar ndryshime 
të rëndësishme, si rezultat i rikonstruksionit dhe asfaltimit 
të rrugëve. Zona e Hasit është një nga zonat më të 
pastra në vend në sajë të kontributit të qytetarëve dhe 
autoriteteve vendore. Risia ka qenë ndryshimi i cilësisë 
së jetës së qytetarëve sepse vetë banorët e Bashkisë 
Has kanë kontribuar në investimet për përmirësimin e 
infrastrukturës rrugore dhe fasadave të qytetit. 

PROBLEMI
Gjendja e infrastrukturës dhe situata e investimeve përsa i 
përket shërbimeve publike ka pasur mangësi të theksuara 
dhe nuk i pergjigjej nevojave të qytetarëve. Përpos kësaj 
edhe rregullimi dhe administrimi i hapësirave të gjelbra 
ishin problematike. Ndaj Bashkia Has duke vlerësuar 
situatën problematike në lidhje me infrastrukturën rrugore 
dhe rurale, ndërmori ndërhyrjet e saj.  Të gjitha këto u 
përcaktuan si objektivat e domosdoshëm të ndërhyrjeve. 

BASHKIA HAS
Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Pjesë e planit të përgjithshëm vendor inicuar me nismën 
e Kryetarit të Bashkisë në përgjigje të nevojave të 
banorëve, projekti ndërhynte në rehabilitimin e një sërë 
komponentësh infrastrukturor por dhe projektim të ri 
urbanistik për zonën informale të qytetit.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e infastrukturës (KUZ, asfaltim, zgjerim i 
hapësirave të rrugës dhe trotuareve, gjelbërim, ndriçim, 
disiplinim i pikave të mbetjeve urbane);

• Rehabilitimin e linjës së furnizimit me ujë të pijshëm. 
Duke qënë se ndërhyrja në pjesën e saj më të madhe 
shtrihej në zonën informale të qytetit, bashkëpunimi me 
komunitetin dhe biznesin ishte prioritet i Bashkisë Kukës. 
Ndërhyrja u realizua nga të ardhurat e Bashkisë dhe 
mbështetjes së Fondit për Zhvillimin e Rajoneve. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Rreth 20.000 banorë dhe biznese të vendosura në lagjet 
1, 2, 3, zonën industriale, Zabelë dhe Parkun e Ri kanë 
përfituar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga ndërhyrja;

• Shtim i hapësirave publike dhe shndërrimi i zonës nga 
një zonë informale në një hapësirë shëtitëse; 

• Krijim i kushteve të favorshme për zhvillimin ekonomik dhe 
biznesin. Rritje me 10% e numrit të bizneseve duke sjellë 
dhe rritjen e të ardhurave të Bashkisë në masën 15%;

• Reduktim të kostove të transportit;

• Sistemim dhe urbanizim të zonave informale. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia e Kukësit në bashkëpunim me komunitetin dhe 
grupe të tjerë interesi synon zbatimin e ndërhyrjeve të tjera 
të të njëjtit standard në përgjigje të nevojave qytetare.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike me kontribut në 
zhvillimin ekonomik vendor.

PROFILI 
Njësitë administrative: (15) Kukës, Kolsh, Bicaj, Ujmisht, 
Bushtricë, Grykë Çaj, Kalis, Malzi, Tërthorë, Shtiqën, 
Shishtavec, Zapod, Topojan, Surroj dhe Arrën
Sipërfaqja: 990 km2 
Popullsia: 59.136 banorë 
Numri i punonjësve: 668

Kryetar i Bashkisë Kukës është Z. Bashkim Shehu

  
Qeverisja ime do të jetë me 
qytetarët dhe për qytetarët kuksian! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rikonstruksion dhe zgjerim i unazës veriore të qytetit 
Kukës.

Unaza Veriore e qytetit të Kukësit është një nga 
arteriet rrugore kryesore dhe strategjike të Bashkisë, 
e cila lidh qytetin me zonat veriore, pjesën informale, 
tregun industrial dhe agroushqimor. Në të janë të 
vendosur pothuajse 1/3 e banorëve si dhe një numër i 
konsiderueshëm biznesesh.

PROBLEMI
Pavarësisht rëndësisë, infrastruktura rrugore ishte e 
amortizuar, kanalizimet e ujrave të zeza dhe të bardha 
mungonin plotësisht duke sjellë herë pas here përmbytjen 
e zonës. Mungesa e asfaltit dhe përdorimi i rrugëve të 
brendshme të qytetit për mjetet transit, çonte në shtimin 
e trafikut, ndotjen akustike dhe mjedisore të qytetit. 
Banorët dhe bizneset e vendosura në zonën informale nuk 
përfitonin pothuajse asnjë shërbim. 

BASHKIA KUKËS
Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes



EKSPERIENCA TË MIRA NË BASHKI

II.vIII QarKu KuKëS

46

PROFILI 
Njësitë administrative: (8) – Bajram Curri, Tropojë Fshat, 
Margegaj, Bujan, Llugaj, Fierzë, Bytyç dhe Lekbibaj
Sipërfaqja: 1,040 km2

Popullsia: 28.127banorë
Numri i punonjësve: 322  

Kryetari Bashkisë Tropojë është Z. Besnik Dushaj

  

Punë dhe dinjitet! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Përmirësimi i infrastrukturës publike në qytetin e 
Bajram Currit dhe Njësive Administrative përreth. 

Bashkia Tropojë, si pjesë të strategjisë së saj, ka punuar për 
përmirësimin e infrastrukturës në qytetin e Bajram Currit 
dhe në njësitë e tjera administrative. Strategjia përfshin 
riparimin e rrugëve lokale, krijimin e një pedonaleje në 
qytetin e Bajram Currit dhe rikonstruksionin e qendrave të 
të gjitha njësive administrative.  

PROBLEMI
Gjendja e keqe e shesheve dhe rrugëve ka ardhur 
si rezultat i amortizimit ndër vite dhe mungesës së 
investimeve, veçanërisht në segmentin rrugor “Muze-Spital” 
dhe sheshin “Azem Hajdari”. Segmenti rrugor “Muze-Spital” 
kishte nevoja urgjente për transformim rrënjësor. Një 
pjesë e kësaj rruge u kthye në pedonale, ndërsa sheshi 
përpara Bashkisë ishte në gjendje jo të mirë, me lëvizje 
të paorientuar të makinave dhe e pashfrytëzueshme nga 
qytetarët.

BASHKIA TROPOJË
INICIATIVA
Iniciativa nisi si kërkesë e Kryetarit të Bashkisë Tropojë 
duke u bazuar në dëgjesa qytetare dhe mbledhjet e 
Këshillit Bashkiak.

Elementet kryesor të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin infrastrukturor të rrugëve lokale dhe 
krijimin e ambienteve çlodhëse për qytetarët; 

• Ofrimin e shërbimeve në kohë për qytetarët; 

• Përmirësimin e cilësisë së shërbimit.
Kjo nismë u vu si prioritet nga Bashkia dhe u zbatua në 
sajë të kontributit të qeverisë qendrore dhe buxhetit të 
Bashkisë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve te suksesit
Foto pas ndërhyrjes

• Përmirësimi i infrastrukturës ka ndikuar pozitivisht në 
të gjithë territorin e Bashkisë por sidomos tek 8.217 
banorët e qytetit të Bajram Currit, nga të cilët 6 familje 
të Komunitetit Rom;

• Ofrimi në kohë i shërbimeve për banorët në sajë të një 
infrastrukture më të mirë;

PLANE PËR TË ARDHMEN
Planet e ardhshme të Bashkisë Tropojë përfshijnë zgjerimin 
e hapësirave të gjelbërta, krijimin e mjediseve të tjera 
çlodhëse si dhe krijimin e infrastrukturës për vendosjen e 
rampave për personat me aftësi të kufizuara.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike 

Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Nisma erdhi si kërkesë e banorëve të Kurbinit gjatë 
dëgjesave qytetare dhe mbledhjeve të Këshillit Bashkiak.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e infrastrukturës së kopshtit  Nr.1, dy 
shkollave 9-vjeçare dhe gjimnazit të qytetit;

• Rritjen e numrit dhe cilësisë së shërbimeve në këto 
institucione; 

• Rehabilitimin e sheshit të qytetit;

• Rehabilitimin e rrugëve lokale. 
Kjo nismë prioritare e Bashkisë u zbatua në sajë të 
mbështetjes financiare të qeverisë qendrore dhe përmes 
buxhetit të Bashkisë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve te suksesit

• Rritja e numrit të fëmijëve dhe nxënësve që 
frekuentojnë kopshtin dhe shkollat. Rreth 1,919 është 
numri i përfituesve, ku përfshihen edhe fëmijë me 
nevoja të vecanta.

• Ndërtimi i dy fushave sportive dhe një palestre duke 
krijuar kushte për përdorimin e shkollës si një qendër 
komunitare. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Kurbin si pjesë e strategjisë së saj synon të 
vazhdojë punën në përmirësimin e infrastrukturës 
arsimore. Plani i Bashkisë është rikonstruksioni i gjimnazit 
dhe shkollës 9-vjeçare në Mamurras, dhe më pas rregullimi 
i rrugëve të mbetura.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike dhe me kontribut në 
rikonstruksionin e objekteve arsimore dhe rehabilitimi i 
territorit.

BASHKIA KURBIN

PROFILI 
Njësitë administrative: (5) – Laç, Mamurras, Milot, Dajt 
dhe Fushë Kuqe  
Sipërfaqja: 269 km2

Popullsia: 72.987 banorë
Numri i punonjësve: 477

Kryetari Bashkisë Kurbin është Z. Artur Bardhi

  
Ti shërbejmë sa më mirë 
qytetarëve! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rikonstruksioni i ambjenteve të institucioneve 
arsimore dhe rehabilitimi i territorit.  

Bashkia Kurbin ka kontribuar në përmirësimin e 
infrastrukturës arsimore përmes rehabilitimit të dy 
shkollave 9-vjeçare, 1 shkolle të mesme dhe një institucioni 
të arsimit parashkollor (kopshti Nr.1). Të gjitha këto 
institucione arsimore, pas rehabilitimit, ofrojnë kushtet e 
nevojshme për fëmijët dhe nxënësit e qytetit. Gjithashtu 
përparësi e Bashkisë Kurbin ka qenë rindërtimi i sheshit të 
qytetit dhe rrugëve lokale.

PROBLEMI
Kopshti, shkollat 9-vjeçare dhe gjimnazi i qytetit ishin 
prej vitesh në kushte të rënda infrastrukturore. Situata e 
rëndë e kushteve infrastrukturore të këtyre institucioneve 
arsimore solli uljen e numrit të fëmijëve dhe nxënësve që 
frekuentonin arsimin publik, të detyruar nga kjo situatë 
pjesa më e madhe e tyre filluan të ndiqnin arsimin privat. 
Një problematikë tjetër ishte braktisja e shkollës dhe 
frekuentimi i kafeneve gjatë orarit të mësimit nga këta të 
rinj. 
 

Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë në bashkëpunim me 
donatorë vendas dhe të huaj për ngritjen e një sistemi të 
integruar të zyrës me një ndalesë ku qytetarët mund të 
përfitonin një tërësi shërbimesh vetëm në një sportel.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin dhe përshtatjen e infrastrukturës për 
zyrën me një ndalesë në Bashkinë Lezhë dhe Njësitë 
Administrative Shëngjin, Shënkoll, Kallmet dhe Balldren;

• Riorganizim i strukturës organizative dhe menaxhimit 
të burimeve njerëzore;

• Trajnim i stafit në bashkëpunim me projektet 
mbështetëse, donatorët dhe ekspertë të teknologjisë së 
informacionit; 

• Ngritjen e sistemit informatik për mundësimin e 
marrjes së kërkesës së qytetarit në sportel në Njësinë 
Administrative, përcjelljen e saj në zyrën përgjegjëse, 
trajtimin e kërkesës, përgatitjen e përgjigjes, 
dhe dhënien e përgjigjes në njësinë përkatëse 
administrative;

• Organizimi i fushatave informuese dhe promovuese 
mbi ndërhyrjen, në mediat lokale, webfaqen e Bashkisë 
si dhe shpërndarjen e materialeve promovuese si 
broshura, postera dhe njoftime. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 70.000 banorë mund të përfitojnë 71 shërbime 
administrative të fushave të ndryshme nëpërmjet 
aplikimit në një zyrë të vetme pranë njësisë së tyre 
administrative;

• 30.000 banorë pjesë e grupeve të margjinalizuara u 
janë lehtësuar dhe shkurtuar procedurat për përfitimin 
e shërbimeve; 

• Shkurtimin e kohës së kryerjes së shërbimeve 
administrative dhe standartizim i shërbimit për zonat 
urbane dhe rurale; 

• Në total: Janë ofruar 1.070 shërbime në gusht 2018 dhe 
559 shërbime në shtator 2018;

• Rritja e llogaridhënies përballë qytetarëve.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Lezhë synon zbatimin e këtij projekti dhe në 5 
njësitë e tjera administrative me qëllim ofrimin e shërbimit 
sa më pranë qytetarëve. Trajnimi i vazhdueshëm i stafit 
mbi ndryshimet ligjore, harmonizimi dhe koordinimi i 
mëtejshëm i zyrave pritëse me ato përgjegjëse si dhe 
informimi i mëtejshëm i qytetarëve rreth këtij shërbimi 
janë disa nga objektivat e ardhshëm të Bashkisë.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Shërbime administrative me kontribut në rritjen dhe 
përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve.

PROFILI 
Njësitë administrative: (10) Lezhë, Shëngjin, Shënkoll, 
Zejmen, Balldre, Kallmet, Dajç, Blinisht, Kolsh dhe 
Ungrej
Sipërfaqja: 508,2 km2 
Popullsia: 110.241banorë 
Numri i punonjësve: 924
 
Kryetar i Bashkisë Lezhë është Z. Fran Frrokaj

 
Bashkia Lezhë në shërbim 
të qytetarëve! 

 

EKSPERIENCË SUKSESI
Realizimi i sistemit të integruar të shërbimeve 
administrative me një ndalesë.

Me zbatimin e reformës së re administrative- territoriale 
në vitin 2015, Bashkia Lezhë u zgjerua në 10 Njësi 
Administrative përfshirë qytetin. Rritja e efikasitetit dhe 
përmirësimit të cilësisë së shërbimeve publike ndaj 
qytetarëve, ka qenë një nga tre objektivat strategjikë të 
reformës administrative -territoriale.

PROBLEMI
Rritja e numrit të banorëve dhe shtrirjes gjeografike të 
tyre e vuri bashkinë Lezhë përpara përgjegjësive të reja në 
ofrimin e standarteve të njëjta shërbimi në të gjitha Njësitë 
Administrative. Delegimi i funksioneve dhe kompetencave 
të reja rriti volumin e kërkesës qytetare për më shumë 
shërbime nga bashkia. Mungesa e stafit të trajnuar në 
njësitë e reja administrative në zbatim të kompetencave 
të reja si dhe rritja e kërkesës qytetare pranë njësisë 
qëndrore Lezhë, sollën nevojën për planifikimin e 
strategjive të reja të komunikimit me qytetarët. 

BASHKIA LEZHË
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INICIATIVA
Ishin vetë qytetarët dhe grupet e interesit të cilët gjatë 
dëgjesave publike dhe takimeve me Kryetarin e Bashkisë 
shprehën shqetësimin dhe nevojën për ndërhyrje në 
përmirësimin e infrastrukturës. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Ndërtimi i një landfilli të ri për mbetjet urbane;

• Promovimi i ndarjes dhe minimizimit të mbetjeve;

• Sensibilizimi i komunitetit dhe bizneseve për tu berë 
pjesë e iniciativave të bashkisë si dhe për mbajtjen 
pastër të qytetit;

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 20.000 banorë në të gjitha Njësitë Administrative dhe 
qytetin e Rrëshenit kanë përfituar nga ofrimi më i mirë i 
shërbimit të pastrimit; 

• Uja e ndotjes në qytet; 

• Manaxhimi më i mirë i në përputhje me kriteret e 
lejuara teknike dhe shtrirja e skemës së bashkëpunimit 
me njësitë e tjera për përdorimin e landfillit;

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Mirditë planifikon ngritjen e fondeve për të bërë të 
mundur ndarjen e mbetjeve që në origjinë. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Mbrojtja e mjedisit.

PROFILI 
Njësitë administrative: (7) Rrëshen, Rubik, Orosh, Fan, 
Kthellë, Kaçinarë dhe Selitë
Sipërfaqja: 870 km2 
Popullsia: 37.384 banorë 
Numri i punonjësve: 430  

Kryetar i Bashkisë Mirditë është Z. Ndrec Dedaj

 
Të gjithë bashkë për 
Mirditën! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Manaxhimi efektiv i mbetjeve urbane.

Bashkia Mirditë si pjesë të strategjisë së saj ka punuar për 
ndërtimin e një landfilli te ri për mbetjet e ngurta urbane si 
dhe shtrirjen e pikave të reja të grumbullimit. Kjo iniciative 
lindi si domosdoshmëri për përmirësimin e kushteve të 
jetesës dhe mbrojtjen e mjedisit. Bashkia ndërmori masa 
për promovimin e ndarjes së mbetjeve dhe riciklimin e 
tyre, sensibilizimin e banorëve dhe bizneseve për tu berë 
pjesë e iniciativave të bashkisë, si dhe për mbajtjen pastër 
të qytetit. 

PROBLEMI
Bashkitë, si pjesë të kompetencave të reja, duhet të 
mbledhin dhe depozitojnë mbetjet, dhe për këtë arsye 
duhet të gjejnë një vend të përshtatshëm për depozitimin e 
tyre. Prej kohësh në Bashkinë Mirditë mbetjet sanitare janë 
depozituar në një vend të pa-organizuar dhe jo-sanitar. 
E njëjta gjë vlen edhe për mbetjet e ngurta, veçanërisht 
ato organike të cilat mund të ndikojnë në përkeqësimin e 
nëntokës dhe ujit. 

BASHKIA MIRDITË

Foto para ndërhyrjes
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Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Kryerja e një studimi paraprak për evidentimin e 
nevojave dhe mundësive për ndërhyrje;

• Rehabilitimi i depove ekzistuese, zëvendësimi i rrjetit të 
vjetër të furnizimit me ujë të pijshëm për qytetin e Fushë 
Arrëzit si dhe vendosja e matësave për çdo subjekt;

• Projektim i ndërhyrjes me kosto minimale duke planifi-
kuar furnizimin me rrjedhje të lirë pa nevojën e pompave.

Projekti u mundësua financiarisht nga granti i kushtëzuar 
dhe është zbatuar në bashkëpunim me komunitetin.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 5.000 banorë të qytetit të Fushë Arrëzit, furnizohen 24 
orë me ujë të pijshëm;

• 120 familje pjesë e skemës së ndihmës ekonomike 
dhe persona me aftësi të kufizuara kanë përfituar 
vendosjen e matësave të konsumit të ujit të pijshëm 
falas nga fondi i Bashkisë;

• Reduktimi i humbjeve në rrjet dhe menaxhimi efikas 
për shmangien e abuzimeve; 

• Arkëtim në masën 100% të tarifës familjare dhe biznesit 
duke rritur të ardhurat e Bashkisë nga ky shërbim. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Fushë Arrëz synon shtrirjen e shërbimit të 
furnizimit 24 orë me ujë të pijshëm në të gjithë Njësitë 
Administrative të saj. Një plan studimor është kryer për 
fshatin turistik Kryezi ku shumë shpejt pritet të fillojë 
investimi. Bashkia po planifikon rishikim të tarifave të 
aplikuara si pasojë e nevojës për përballimin e kostove 
të shërbimit dhe mirëmbajtjes së rrjetit me qëllim 
përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike dhe me kontribut në 
rehabilitimin e sistemit të ujësjellësit.

PROFILI 
Njësitë administrative: (5) Fushë-Arrëz, Fierzë, Blerim, 
Qafë-Mali dhe Iballë
Sipërfaqja: 540,42 km2

Popullsia: 11.651 banorë
Numri i punonjësve: 213

Kryetar i Bashkisë Fushë Arrëz është Z. Fran Tuci  

Së bashku ecim përpara! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Furnizimi me ujë 24 orë.

Zona e Fushë - Arrëzit, e shtrirë në verilindje të Shqipërisë, 
është mjaft e pasur me burime natyrore ujore duke e 
klasifikuar në një nga bashkitë më të mëdha për sa i përket 
burimeve ujore nëntokësore. Për këtë arsye Bashkia 
investoi në rehabilitimin e rrjetit shpërndarës të ujit të 
pijshëm duke rritur performancën dhe arkëtimin e të 
ardhurave nga ky shërbim.  

PROBLEMI
Furnizimi me ujë të pijshëm në të gjithë territorin e 
Bashkisë Fushë-Arrëz ka qenë një shqetësim ndër vite. 
Amortizimi i rrjetit të shpërndarjes, oraret e reduktuara 
të furnizimit me ujë vetëm 4 orë në ditë, nuk plotësonin 
nevojat e banorëve për një shërbim kaq jetësor dhe të 
rëndësishëm.

INICIATIVA
Ndërhyrja erdhi si nismë e Kryetarit bazuar në nevojat e 
banorëve të shprehura gjatë dëgjesave publike dhe sie dhe 
në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. 

BASHKIA FUSHË – ARRËZ
Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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PROBLEMI
Mungesa e një infrastrukture rrugore për qytetin solli 
shumë pakënaqësi për qytetarët e Koplikut. Konkretisht 
rrugët ishin të paasfaltuara, trotuaret e prishur dhe nuk 
kishte asnjë korsi të dedikuar për biçikletat. 

INICIATIVA
Ishte nisma e qytetarëve e shprehur gjatë takimeve dhe 
dëgjesave publike me Kryetarin dhe stafin e Bashkisë për 
ndërhyrje në përmirësimin e shërbimeve administrative.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore të Koplikut;

• Ndërtimi i korsive të posaçme për biçikleta dhe rampa 
për persona me aftësi të kufizuar;

• Prishja e ndërtimeve pa leje;

• Ndërgjegjësimi i qytetarëve për mirëmbajtjen dhe 
ruajtjen e qytetit. 

Ndërhyrja u realizua financiarisht nga të ardhurat e 
Bashkisë me mbështetjen e donatorëve vendas dhe të huaj 
dhe nëpërmjet transfertave të kushtëzuara.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 11.000 banorë përfituan nga rehabilitimi i qendrës së 
qytetit, nga të cilët 6.000 gra dhe 5.000 burra;

• Ofrimi i shërbimeve rrugore më të mira. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia e Malësisë së Madhë synon rritjen e investimeve 
në të ardhmen, përmirësimin e infrastrukturës dhe 
mirëmbajtjen e vazhdueshme të tyre.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Shërbimet administrative me kontribut në rritjen dhe 
përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve.

PROFILI 
Njësitë administrative: (6) - Koplik, Kastrat, Kelmend, 
Qendër, Shkrel dhe Gruemirë
Sipërfaqja: 951,01 km2

Popullsia: 53.918 banorë
Numri i punonjësve: 371

Kryetari i Bashkisë Malësi e Madhe është Z. Tonin 
Marinaj

 
Përkushtim ndaj nevojave 
të komunitetit! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve ndaj banorëve të 
Malësisë së Madhe. 

Për ti ofruar një vizion urban dhe për rigjallërimin e 
qendrës Koplik, Bashkia e Malësisë së Madhe kontribuoi 
në rehabilitim e infrastrukturës së qytetit, veçanërisht të 
qendrës së Koplikut duke ndërtuar edhe korsi për biçikletat 
dhe rampa për personat me aftësi të kufizuar. Gjithashtu 
si pjesë të kësaj nisme bashkia punoi për prishjen e 
ndërtimeve pa leje dhe sensibilizimin e qytetarëve për 
mirëmbajtjen dhe ruajtjen e këtij investimi.

BASHKIA MALËSI E MADHE

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Nisma për ndërhyrjen ishte e Kryetarit të Bashkisë bazuar 
në nevojat e qytetarëve shprehur gjatë takimeve dhe 
dëgjesave publike. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e shëtitorës së qytetit të Pukës në të gjithë 
komponentët infrastrukturorë, si shtrimi i shëtitores, 
krijimi i hapësirave shplodhëse, ndriçimi dhe gjelbërimi.

• Termoizolimin e godinave përgjatë shëtitores dhe 
rehabilitimin e fasadave.

• Ndërhyrje në rehabilitimin e çative alpine të godinave të 
banimit përgjatë shëtitores.

Projekti u mundësua financiarisht nga fondet e transfertës 
së kushtëzuar dhe u zbatua në bashkëpunim me 
komunitetin.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Janë përmirësuar shërbimet publike dhe kushtet e 
jetesës për 12.000 banorë të qytetit të Pukës; 

• Rivitalizim i pamjes së qytetit dhe shtim i hapësirave 
atraktive për turistët dhe banorët. Transformim i 
objekteve nga ana teknike dhe arkitektonike;

• Rritje e vlerës së pronave të paluajtshme në zonën e 
rehabilituar; 

• Ulje të kostove të ngrohjes për banorët si pasojë e 
termoizolimit të godinave;

• Rritje të aktivitetit ekonomik në zonë si rrjedhojë shtim i 
të ardhurave të Bashkisë nga shërbimet publike;

• Rritje e numrit të turistëve në qytet si pasojë e 
përmirësimit të infrastrukturës pritëse. 

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Pukë synon zgjerimin e sipërfaqes së ndërhyrjes jo 
vetëm në qytet por në të gjithë Njësitë Administrative.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike me kontribut në 
zhvillimin ekonomik.

PROFILI 
Njësitë administrative: (5) Pukë, Gjegjan, Rrapë, Qerret 
dhe Qelëz
Sipërfaqja: 524 km2

Popullsia: 15.715 banorë 
Numri i punonjësve:  272

Kryetar i Bashkisë Pukë është z. Gjon Gjonaj 

  
Puka një qytet që qeveriset 
nga të gjithë! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi infrastrukturor i shëtitores qëndrore në 
qytetin e Pukës.

Terreni malor i qytetit të Pukës karakterizohet nga klima 
malore e cila është shumë e përshtatshme për zhvillimin 
e turizmit. Nga ana tjetër kjo klimë mbart sfidat e saj 
në përballimin e temperaturave të ulta dhe reshjeve të 
dëborës të cilat shpesh herë bëhen pengesë për banorët e 
qytetit. 

PROBLEMI
Gjendja e objekteve të banimit në shëtitoren qëndrore 
të qytetit të Pukës si rrjedhojë e mosndërhyrjes ndër vite 
ishte tejet e amortizuar. Mungesa e çative të përshtatshme 
për klimën alpine të qytetit ishte një shqetësim i 
vazhdueshëm për banorët. Problematike mbeten jo vetëm 
objektet e banimit në shëtitoren qëndrore të qytetit të 
Pukës, poredhe në disa lagje të qytetit. 

BASHKIA PUKË

Foto pas ndërhyrjes
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Elementet kryesore të ndërhyrjes përfshijnë:

• Investimin në krijimin e platformës i-Shkodra dhe 
integrimin e platformës në faqen zyrtare të Bashkisë 
Shkodër;

• Kualifikimin e stafit përgjegjës të Bashkisë për 
mirëmbajtjen e platformës; 

• Ngritjen e Sistemit të Integruar Informatik (SiZ1N) të 
bazuar në platformë;

• Integrimin në platformë të modulit “Taksat e Mia”, i cili 
ka të përkthyer paketën fiskale për kategorinë familjare;

• Ofrimin e plotë të të dhënave të bizneseve që veprojnë 
në territorin e bashkisë Shkodër dhe Paketat Fiskale të 
miratuara në vite; 

• Ofrimin e shërbimeve online për qytetarët dhe bizneset 
vendase si edhe për bizneset dhe turistët e huaj;

Kjo iniciativë u zbatua me kontributin e Bashkisë Shkodër. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve te suksesit

• 200.000 banorë përfitojnë nga shërbimet online të 
platformës;

• Rritja e shërbimeve të Bashkisë duke ofruar 80 
shërbime administrative online, përfshirë dhe 
shërbimet e reja të identifikuara si rezultat i delegimit 
të funksioneve të reja nga pushteti qendror drejt 
pushtetit vendor; 

• Shkurtimi i kohës së ofrimit të shërbimeve të Bashkisë;

• Ofrimi i informacionit të disponueshëm në çdo vend 
ku qytetari ndodhet, brenda ose jashtë territorit të 
Bashkisë;

• Informimi i qytetarëve në kohë reale se në cilën zyrë të 
Bashkisë ndodhet kërkesa e tij dhe të gjithë proceset 
nëpër të cilat kërkesa ka kaluar;

• Informimi i qytetarëve për investimet e planifikuara dhe 
realizuara për çdo njësi administrative;

• Informimi i qytetarëve dhe biznesit për detyrimet në 
kohë reale të taksave dhe tarifave vendore;

• Informimi i qytetarëve për çdo aktivitet që mund të jetë 
me interes dhe që planifikohet të kryhet në territorin 
e Bashkisë, qofshin aktivitete turistike, kulturore, 
sportive, të konsultimit me bashkinë etj.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Shkodër planifikon dhe është angazhuar në 
ngritjen e një baze të dhënash për përfituesit e shërbimeve 
sociale në nivel Bashkie, si dhe për të gjithë ofruesit e 
shërbimeve, tipologjisë së shërbimeve, kapaciteteve të tyre 
etj. Gjithashtu Bashkia po punon për ngritjen e platformës 
visitshkodra. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Proceset vendimmarrëse me pjesëmarrje dhe mekanizmat e 
transparencës dhe me kontribut në lehtësimin e procedurave 
të shërbimeve për qytetarët.   

PROFILI 
Njësitë administrative: (11) – Shkodër, Ana e Malit, 
Bërdicë, Dajç, Gur i Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, 
Shosh dhe Velipojë 
Sipërfaqja: 872,71 km2

Popullsia: 200.889 banorë
Numri i punonjësve: 962

Kryetare e Bashkisë Shkodër është Zj. Voltana Ademi

Për Shkodrën e  
së ardhmes! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Ndërtimi i aplikacionit i-Shkodra.

Bashkia Shkodër është një ndër bashkitë më të mëdha 
në Republikën e Shqipërisë në terma të popullsisë dhe 
të sipërfaqes. Zhvillimi ekonomik lidhet me industrinë, 
turizmin bregdetar, historik dhe kulturor. Të gjitha këto 
kërkonin një komunikim të dyanshëm të Bashkisë me 
qytetarin dhe biznesin. Për këtë arsye Bashkia Shkodër 
investoi në krijimin e platformës online i-Shkodra. 

PROBLEMI
Nevoja për komunikim u pa në disa aspekte: si  detyrim i 
Bashkisë ndaj qytetarit, nevojë e vetë qytetarit dhe biznesit 
për tu informuar, shërbime ndaj turistëve dhe biznesit të 
huaj etj. Bashkia vlerësoi rëndësinë e publikimit të planit të 
investimeve, të mbledhjes së të ardhurave dhe të aktiviteteve 
të ndryshme përmes aplikacionit online i-Shkodra. 

INICIATIVA
Kjo nismë u projektua dhe u implementua në sajë të 
kërkesës së lidershipit të Bashkisë duke u referuar tek 
nevojat e banorëve të shprehura gjatë dëgjesave qytetare. 

BASHKIA SHKODËR
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INICIATIVA
Nisma u planifikua dhe u implementua nga Bashkia duke 
marrë në konsideratë nevojat dhe kërkesat e konstatuara 
në anketimet e kryera nga bashkia në bashkëpunim me 
donatorë vendas dhe të huaj. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Investimin në rehabilitimin e Qendrave Shëndetësore 
ekzistuese;

• Investimin në hapjen e Qendrave të reja Shëndetësore;

• Ngritjen e një stafi të specializuar për ofrimin e 
shërbimeve shëndetësore; 

• Ofrimin e shërbimit 24 orësh në qendrat kryesore të 
bashkisë; 

Kjo iniciative u zbatua në sajë të kontributit të Bashkisë Vau 
i Dejës dhe donatorëve vendas dhe të huaj. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Ulja e nivelit të sëmundjeve dhe të vdekshmërisë në 
Bashkinë Vau Dejës;

• Reduktimi i pabarazive shëndetësore në qasjen 
e shërbimeve cilësore të Shëndetit Parësor për 
popullsinë me vështirësi ekonomike;

• Rritja e aksesit në shërbimet e Shëndetit Parësor për 
pacientët me aftësi të kufizuara;

• Forcimi i mbikëqyrjes së sëmundjeve me anë të 
paralajmërimit në kohë, menaxhimit të informacionit 
dhe reagimit ndaj epidemive;

• Rritja e vetëdijes publike për përfitimet nga përdorimi 
efikas i shërbimeve të Shëndetit Parësor.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Vau i Dejës po punon për sigurimin e një 
autoambulance dhe pajisjeve mjekësore shtesë.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike dhe me kontribut 
në hapjes e qendrave shëndetësore në të gjitha Njësitë 
administrative të vaut të Dejës. 

PROFILI 
Njësite administrative: (6) – Vau Dejës; Bushat; Hajmel; 
Vig-Mnelë; Temal dhe Shllak
Sipërfaqja: 499,09 km2

Popullsia: 48.966 banorë
Numri i punonjësve: 311

Kryetari i Bashkisë Vau i Dejës është Z. Zef Hila

Ndërtimi i një sistemi efikas 
të shërbimeve publike dhe 
sociale, të zhvilluar dhe të 
jetueshme me standarde!

EKSPERIENCË SUKSESI
Hapja e qendrave shëndetësore në Vaun e Dejës.

Bashkia Vau i Dejës si pjesë të strategjisë së saj ka 
investimin në rehabilitimin e Qendrave Shëndetësore 
ekzistuese dhe hapjen e Qendrave të reja në mënyrë që 
të gjitha Njësitë Administrative të kenë shërbimin e duhur 
shëndetësor. Tashmë banorët dhe veçanërisht personat 
me pamundësi ekonomike mund të aksesojnë shërbimet e 
qendrës më pranë banesave të tyre. 

PROBLEMI
Në të gjithë Bashkinë Vau i Dejës, përfshirë Njësitë e saj 
Administrative, nuk ka ekzistuar më parë një strukturë e 
tillë e cila të mundësonte ofrimin e të gjitha shërbimeve 
që duhet të ofrojë një Qendër Shëndetësore. Gjithashtu 
për shkak të distancës së largët, personat me sëmundje 
të rënda dhe me vështirësi ekonomike e kanë pasur të 
pamundur përfitimin e këtyre shërbimeve. 

BASHKIA VAU I DEJËS

Foto pas ndërhyrjes
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Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e infrastrukturës rrugore;

• Buxhetimin me pjesëmarrje dhe hartimin e paketës 
fiskale e cila është bërë në bashkëpunim me Këshillin 
Bashkiak por edhe me grupet e interesit;

• Transparencën dhe llogaridhënien për shpenzimet 
publike;

Kjo ndërhyrje u projektua dhe zbatua me të ardhurat e 
Bashkisë dhe kontributin e donatorëve.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 60% e buxhetit të bashkisë është dedikuar për investime;

• Me përfundimin e projektit të mbështetur nga KFV-në 
për ujësjellësin dhe kanalizimet, 70% e qytetit do të 
furnizohet me ujë të pijshëm;

• Rritja e të ardhurave dhe numrit të të punësuarve në 
sektorin privat duke përmirësuar nivelin e jetesës së 
qytetarëve;

• Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve siç janë rrugët, 
ndriçimi, pastrimi, gjelbërimi dhe uji i pishëm;

• Rritja e numrit të përfituesve nga grupet e 
margjinalizuara, disa nga përfituesit janë Komuniteti 
Rom, Egjiptian dhe familjet në vështirësi ekonomike por 
edhe gjithë banorët;

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Kamëz me qëllim transformimin e qytetit synon 
rehabilitimin dhe sistemimin e ujit të pijshëm. Ndërtimi i 
shkollave, kopshteve dhe çerdheve përbëjnë prioritetet 
kryesore të Bashkisë Kamëz. Sfidë mbetet përgjigja 
ndaj frekuentimit jo të rregullt të shkollës për shkak të 
mungesës së infrastrukturës.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni: 
Infrastruktura dhe shërbimet dhe me kontribut në 
përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (2) – Kamëz dhe Paskuqan 
Sipërfaqja: 40,00 km2

Popullsia: 140.000 banorë 
Numri i punonjësve: 560

Kryetar i Bashkisë Kavajë është z. Xhelal Mziu

  
Të kthejmë Kamzën nga një 
zonë rurale në një qytet! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi dhe zhvillimi i infrastrukturës së sistemit rrugor, 
institucioneve arsimore dhe furnizimi me ujë të pishëm.

Bashkia Kamëz konsiderohet me sipërfaqe të vogël por 
me densitet të lartë banorësh. Migrimi i brendshëm 
u shoqërua me zhvillimin e infrastrukturës së duhur 
rrugore, institucioneve arsimore por edhe të ujësjellësit. 
Investimet publike për urbanizimin e zonës kanë qenë të 
konsiderueshme gjatë viteve të fundit. 

PROBLEMI
Gjendja e infrastrukturës rrugore, institucioneve arsimore 
dhe shërbimeve publike ndaj qytetarëve kanë qenë tepër 
problematike. Në kuadër të ndryshimeve, duke vlerësuar 
infrastrukturën si më strategjike, Bashkia Kamëz synon të 
rrisë përpjekjet konkrete për përmirësimin e infrastruktures 
si dhe për rritjen e aksesit ndaj shërbimeve bazë dhe tregjeve, 
veçanërisht në zonat rurale nëpërmjet rehabilitimit të tyre. 

INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë bazuar në nevojat e 
banorëve shprehur gjatë anketimeve dhe dëgjesave me qyte-
tarët për të unifikuar përpjekjet e të dy palëve në zhvillimin dhe 
rritjen e mëtejshme të infrastrukturës dhe shërbimeve publike. 

BASHKIA KAMËZ Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë bazuar në nevojat 
e banorëve shprehur gjatë anketimeve, dëgjesave me 
qytetarët, mbledhjet e Këshillit Bashkiak, pritjeve me 
popullin, për të unifikuar përpjekjet e të dy palëve në 
zhvillimin dhe rritjen e mëtejshme të infrastrukturës dhe 
shërbimeve publike. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e infrastruktures rrugore – pedonalja 
e qytetit; rrugët kryesore dhe lidhëse në zonat 
bregdetare;

• Lehtësim të procedurave në përfitimin e titujve të 
pronësisë së tokës; 

• Transparencë dhe llogaridhënie e shpenzimeve publike.
Kjo ndërhyrje u projektua dhe zbatua me të ardhurat e 
Bashkisë, Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Ministrisë së Arsimit, 
Ministrisë së Turizmit, dhe Ministrisë së Kulturës.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Realizimi i parkut rekreativ me sipërfaqe 84.000 m² me 
një investim mbi 2,1 miliardë lekë. 

• 65 % e buxhetit të bashkisë e siguruar nga taksat e 
ndërtimit;

• Shtrirje gjeografike e shërbimeve me ndërtimin e 
rrugës kryesore nga Mali i Robit deri në Golem, Unaza 
lindore e Kavajës;

• Rritjae të ardhurave nëpërmjet mirëmenaxhimit të 
investimeve; 

•  Rikonstruksioni total i shëtitores nr.2 pas 25 viteve si 
dhe riasfaltimi i rrugëve rurale. 

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Kavajë me qëllim transformimin e Bashkisë 
dhe qytetit synon rehabilitimin dhe sistemimin e ujit të 
pijshëm. Gjithashtu mirëmenaxhimi i bregdetit, rritja e 
turizmit, zhvillimi i investimeve për agroturizmin dhe rritjen 
e prodhimit vendas mbeten prioritete në vijim drejt një 
zhvillimi të qendrueshëm për qytetin. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike dhe me kontribut në 
zhvillimin e infrastrukturës.

PROFILI 
Njësitë administrative: (5) – Kavajë, Synej, Luzi i Vogël, 
Golem dhe Helmas 
Sipërfaqja: 198,81km2

Popullsia:  81.621banorë 
Numri i punonjësve: 617

Kryetar i Bashkisë Kavajë është Z. Isa Sakja

  
Në shërbim të qytetarëve 
çdo moment! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi dhe zhvillimi i infrastrukturës së sistemit 
rrugor dhe zhvillimi i komunitetit siç janë shkollat, 
parku dhe investimet rurale. 

Bashkia Kavajë gëzon një pozitë gjeografike shumë të 
favorshme me një vijë bregdetare rreth 24 km. Në Kavajë 
ndodhen rreth 94 hotele. Keto janë dy komponentë kryesor 
për rritjen e turizmit. Bashkia Kavajë me mirëmenaxhimin 
e të ardhurave, fondeve dhe investimeve infrastrukturore 
e shërbimeve publike cilësore synoi përmirësimin e jetesën 
së qytetarëve. 

PROBLEMI
Gjendja e infrastrukturës dhe situata e investimeve, shfaqej 
problematike dhe nuk i pergjigjej nevojave të qytetarëve. 
Në vijim të disa investimeve të filluara më parë, u kushtua 
vëmendje kryesore në përfundimin e tyre duke synuar 
përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve në zonat 
urbane por edhe rurale. 

BASHKIA KAVAJË

Foto pas ndërhyrjesFoto para ndërhyrjes
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INICIATIVA
Nisma u zbatua si kërkesë e lidershipit të Bashkisë dhe 
banorëve dhe aktorëve lokalë. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e infrastrukturës rrugore, shkollës, 
kopshtit dhe çerdhes së qytetit;

• Rehabilitimin e kanaleve ujitëse;

• Ndërtimin e banesave për komunitetin Rom;

• Ndërtimin e një rrjeti urban falas për transportin e 
fëmijeve dhe nxënësve nëpër shkolla;

Kjo nismë u vu si prioritet nga Bashkia dhe u zbatua në sajë 
të kontributit të qeverisë qëndrore, buxhetit të Bashkisë 
dhe partneritetit me sektorin privat. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve te suksesit.   

• Në 80% të territorit u rehabilitua infrastuktura rrugore, 
ku përfshihet riparimi i ndriçimit, sinjalistikës dhe 
shërbimet e tjera rrugore;

• Sistemi vaditës dhe kullues u rehabilituan për 80% të 
territorit; 

• Shkolla, kopshti, dhe çerdhja u pajisën me ngrohje, dyer 
dhe dritare;

• 16 familje Rome u pajisën më banesa;

PLANE PËR TË ARDHMEN
Infrastruktura do të mbetet prioritet për Bashkinë 
e Rrogozhinës. Strategjia e ardhshme ka si qëllim 
rehabilitimin e të gjitha qendrave e fshatrave të Bashkisë.  

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike dhe  me kontribut në 
rehabilitimin e infrastrukturës rrugore të rrogozhinës.

PROFILI 
Njësitë administrative: (5) – Rrogozhinë, Lekaj, Gosë, 
Sineballaj dhe Kryevidh 
Sipërfaqja" 223,5 km2

Popullsia: 40.684 banorë
Numri i punonjësve: 300

Kryetari Bashkisë Rrogozhinë është Z. Beqir Nuredini
  

Drejtimi i duhur për 
Rrogozhinën! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore në funksion të 
zhvillimit të bujqësisë dhe turizmit.

Bashkia Rrogozhinë ka punuar për rehabilitimin 
e  infrastrukturës rrugore në funksion të zhvillimit të 
bujqësisë dhe turizmit. Si pjesë të punës së saj mund 
të përmendim rehabilitimin e rrugëve lokale, kanaleve 
vaditëse, ndërtimin e banesave për familjet e komunitetit 
Rom, rikonstruksionin e një shkolle, kopshti dhe çerdheje, 
si dhe ndërtimin e një rrjeti urban falas për transportin e  
fëmijëve dhe nxënësve nëpër shkolla, veçanërisht për ata 
në zonat rurale. 

PROBLEMI
E njohur për tokën bujqësore, gjendja jo e mirë e kushteve 
të rrugëve nuk i ka favorizuar, por i ka penguar prej 
vitesh banorët e Rrogozhinës të tregtojnë prodhimet e 
tyre dhe indirekt ka ndikuar negativisht në zhvillimin e 
turizmit. Situatë jo e mirë ka qenë edhe për infrastrukturën 
arsimore. Shkollave, kopshteve dhe çerdheve ju ka 
munguar ngrohja, dhe dyert dhe dritaret ishin të prishura. 
Gjithashtu fëmijët e zonave rurale ecnin me kilometra të 
tërë për të shkuar në shkollë. 

BASHKIA RROGOZHINË

Foto pas ndërhyrjes
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të trashëgimisë kulturore të mbrojtura me ligj, të cilat 
ishin fshehur nën fasadat e rrënuara. Hapësira në vetvete 
përmbante infrastrukturë të vjetëruar. Reforma territoriale 
ka ndikuar në diversitetin e pjesëmarrësve dhe aktorëve në 
projektin e Pazarit të Ri duke rritur varietetet e produkteve 
nga të gjitha njësitë e bashkuara, duke i bërë kështu 
përfituese direkte të një projekti për të gjithë Tiranën.

INICIATIVA
Ishte nisma e kryetarit të Bashkisë Tiranë nisur nga nevoja 
për të ndërhyrë në një zone historike të qytetit të Tiranës.   

Rikualifikimi i pazarit është arritur pas tre lloje ndërhyrjesh:

• Rikonceptimi dhe ndërtimi i Markatës së Gjelbër 
(markata e fruta-perimeve);

• Rikonstruksioni i objekteve ekzistuese, duke përfshirë 
këtu dhe Markatën e Mish-Peshkut;

• Restaurim i objekteve të shpallura Monumente Kulture.
Nisur nga rëndësia e saj, kjo ndërhyrje u projektua dhe 
zbatua me kontributin e të ardhurave të Bashkisë Tiranë 
dhe nga grantet konkurruese të qeverisë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit
• Ka rreth 100 sipërmarrës në zonën e Pazarit të Ri
• Direkt dhe indirekt janë rreth 1.000 të punësuar 
• Evente në zonë deri tani: 71 
• Numri i vizitorëve të shtuar pas investimit: 5.000
• Numri i vizitorëve të shtuar gjatë eventeve: 4.000

• Rritja e vlerës së pronave në zonë: mbi 50%

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Duke qenë një model i ri administrues është e rëndësishme 
që të arrihet një harmoni kordinimi midis të gjithë aktorëve 
të përfshirë në këtë nismë.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe Shërbimet Publike. 

PROFILI 
Njësitë administrative: (14) - Tiranë (11 njësi bashkiake), 
Petrelë, Farkë, Dajt, Zall Bastar, Zall Herr, Krrabë, Bërzhitë, 
Pezë, Baldushk, Shëngjergj, Vaqarr, Kashar, Ndroq
Sipërfaqja: 1.110,06 km2

Popullsia: 862.000 banorë 
Numri i punonjësve:  6.309

Kryetar i Bashkisë Tiranë është Z. Erion Veliaj
  

Tirana për të gjithë sepse 
dielli nuk zbret pa bërë diçka 
konkrete për qytetarët!

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi i Pazarit të Ri. 

Rikualifikimi i Pazarit të Ri është një nga ato projekte që 
tregon suksesin e plotë të bashkëjetesës së inovacionit me 
trashëgiminë kulturore. Pazari i Ri është një ndërhyrje urbane, 
kulturore, sociale dhe ekonomike. Pazari i Ri është kthyer 
në një zonë krejtësisht pedonale. Eshtë një ndër ndërhyrjet 
me më shumë impakt sepse ka rritur për mirë funksionimin 
e bizneseve si dhe ka shtuar hapësirat publike për banorët 
dhe vizitorët. Pastrimi nga abuzimi, objektet ilegale, dhe 
shpronësimi i bërë nga prekja e këtij projekti, ka mundësuar 
një hapësirë të madhe publike që shfrytëzohet me aktivitete të 
ndryshme. Modeli i ‘Administrimit të përbashkët të zonës’ është 
krijuar si entitet i pavarur që manaxhon të gjitha të ardhurat 
e zonës, në formatin e organizatave jofitimprurëse, me qëllim 
përmirësimin e zonës dhe rritjen e të ardhurave ekonomike.

PROBLEMI
Pazari i Ri, përpara ndërhyrjes, ishte akoma si 100 vjet më 
parë. Në një zonë ku çdo tregtar përpiqej të mbijetonte 
në tezgën e vet, i rrethuar nga pluhuri dhe pusetat të 
hapura, nga balta dhe insektet. Zona përmbante 15 vende 

BASHKIA TIRANË
Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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PROFILI 
Njësitë administrative: (3) – Vorë, Prezë dhe Bërxullë
Sipërfaqja: 82,72 km2

Popullsia: 36.230 banorë
Numri i punonjësve: 419

Kryetari i Bashkisë Vorë është Z. Fiqiri Ismaili

  
Punësim, mirëqenie  
dhe shërbim! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Hapja e Qendrës Rinore në Vorë

Bashkia Vorë ndërtoi qendrën rinore shumë funksionale 
në Marqinet. Qendra është vënë në dispozicion të të rinjve, 
ku në ambientet e saj zhvillohen aktivitete të ndryshme 
sportive si  futboll, volejboll, basketboll, aktivitete artistike, 
shfaqje, festa, takime  dhe mbledhje rinore. 

PROBLEMI
Pavarësisht përpjekjeve të lidershipit të Bashkisë në 
hartimin e politikave të targetuara për të rinjtë, shërbimet 
dhe hapësirat për këtë grupmoshë ishin të pakta. Qendrat 
Komunitare Rinore dhe terrenet sportive mungonin. 
Në bashkëpunim me grupin e të rinjve të Bordit Rinor 
Këshillimor Vorë, ambientet e ish shkollës 9-vjeçare u 
transformuan në Qendër Rinore. 

BASHKIA VORË

INICIATIVA
Kjo iniciativë erdhi si kërkesë e banorëve dhe u zbatua nga 
Bashkia Vorë. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e ish-ambienteve të shkollës 9-vjeçare 
dhe ndërtimin e  qendrës rinore; 

• Ristrukturimin e burimeve njerëzore nëpërmjet ngritjes 
së Drejtorisë së Rinisë dhe Sporteve;

• Rehabilitimin e terreneve sportive;

• Përfshirjen e komunitetit në vendimmarrje nëpërmjet 
organizimit të dëgjesave qytetare.

Nisma u projektua dhe u zbatua në sajë të buxhetit të 
Bashkisë Vorë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Përdorimi i ambienteve të qendrës rinore për aktivitete 
sportive nga të gjithë të rinjtë e Vorës; 

• Largimi i të rinjve nga ambientet e papërshtatshme.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Vorë planifikon ndërtimin e ambienteve të tilla 
për shfrytëzimin nga të rinjtë dhe në zona të tjera të Vorës 
si edhe ngritjen e fondeve nëpërmjet bashkëpunimit me 
bizneset.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Menaxhimi i të ardhurave dhe shpenzimeve dhe kontribut në 
krijim e Qendrës rinore vorë.  

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Shtysa kryesore për këtë ndërhyrje kanë qenë qytetarët, 
të cilët janë shprehur mbi këto problematika përmes 
kërkesave të tyre direkte dhe dëgjesave të zhvilluara nga 
Bashkia me qytetarët dhe biznesin.

Elementet kryesore të ndërhyrjes përfshijnë:

• Sheshin “Sulejman Delvina”;

• Rehabilitimi i fasadave te Lagjes “9 Tetori”;

• Rrugët e 17 fshatrave;
Nisur nga rëndësia e ndërhyrjes, mënyra e financimit është 
realizuar me kontribut nga disa palë si donatorë, qeveria 
qendrore dhe të ardhurat e Bashkisë.  

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Rreth 6.500 banorë kanë përfituar nga kjo ndërhyrje në 
infrastrukturë, ku ndër ta rreth 110 persona janë me 
aftësi të kufizuar dhe 35% nga komuniteti Egjyptian.

• Tashmë, fshatrat janë shumë më të aksesueshëm; 

• Është rritur numri i bizneve dhe janë hapur 300 vende 
të reja pune pas ndërhyrjes;

• Është rritur vlera e pronës, një shtëpi që në lagjen 9 
Tetori vlente 200.000 Lek tashmë vlen 2.000.000 Lek.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Delvinë planifikon të vazhdojë përpjekjet për 
rehabilitimin e infrastrukturës. Planet më të afërta 
konsistojnë në: a)rehabilitimin e gjithë fasadave të 
qytetit; b)vazhdimin e pedonales dhe ndërtimin e parkut.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike.

PROFILI
Njësitë administrative: (2) – Delvinë dheVergo
Sipërfaqja: 221,149 km2

Popullsia: 18.078 banorë 
Numri i punonjësve: 173 

Kryetar i Bashkisë Delvinë është Z. Rigels Balili

  
Për ta bërë Delvinën si 
gjithë qytetet e tjera! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Ndërtimi / rehabilitimi i rrugëve të fshatrave dhe 
fasadat e lagjes “9 Tetori”.

Bazuar në nevojat e qytetarëve, Bashkia Delvinë ka 
realizuar ndërhyrje të theksuara në infrastrukturë dhe 
konsultimet me publikun kanë qenë konsistente në çdo 
hap të procesit. Këto ndërhyrje janë kryer duke pasur si 
parim efiçencën në shpenzimet e realizuara. Infrastruktura 
e përmirësuar ka sjellë përmirësim të cilësisë së 
shërbimeve, shtrirje gjeografike të shërbimeve, përmirësim 
të cilësisë së jetës dhe vlerës së pronës për qytetarët dhe 
bizneset e zonës. 

PROBLEMI
Në Delvinë investimet në infrastrukturë nuk ekzistonin 
dhe shumë lagje apo fshatra kanë pasur problematika 
të theksuara për transportin midis tyre. Duke qenë se 
infrastruktura është shtylla bazë për zhvillimin dhe jetesën 
e një qyteti, Delvina është një nga zonat ku migrimi 
i brendshëm dhe emigrimi ka shkaktuar një erozion 
demografik dhe një reduktim të dukshëm të nivelit 
ekonomik të zonës.

BASHKIA DELVINË
Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë për plotësimin e nevojave 
emergjente të banorëve shprehur gjatë takimeve ballë për 
ballë dhe proceseve me pjesëmarrje, për të bashkëpunuar 
dhe krijuar një model zhvillimi komunitar, bazuar në 
kontributin disapalësh komunitet-bashki-donatorë.

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Përfshirjen e komunitetit nga ideimi i investimit, gjetja 
e financimit dhe deri tek zbatimi konkret i tij. Financim 
dhe partneritet në shërbime nga komuniteti dhe 
Bashkia në realizimin e investimeve;

• Krijimi i procedurave për identifikimin e çdo kontribuesi 
në shuma monetare apo shërbime për çdo ndërhyrje 
dhe investim.

Falë komunikimit dhe transparencës në çdo hap të 
projektit përgjigjja e komunitetit ishte e lartë. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Rreth 10.000 banorë kanë përfituar në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nga ndërhyrja; 

• Nisur nga ky model është arritur rehabilitimi infrastruk-
turës dhe janë ofruar shërbime publike në 45 fshatra;

• 7.000 ml rrugë rurale janë shtruar me kontributin 
komunitet-bashki dhe janë instaluar 1.400 ndriçues; 

• Lehtësimi i lëvizjes dhe rritja e numrit të turistëve në 
destinacionet turistike dhe arkeologjike në Bashki; 

• Rritje të të ardhurave të Bashkisë deri në 9% si 
rrjedhojë e shtimit të shërbimeve publike.

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Finiq duke ndjekur të njëjtin model po planifikon 
ndërtimin i një kompleksi shërbimesh. Një hapësirë 
rreth 30.000 m2 ku do të përfshihen terminali i ri i 
transportit, zyra informacionit mbi shërbimet publike dhe 
administrative të Bashkisë, si dhe një kullë panoramike 
shoqëruar me ekspozitë historike kulturore të zonës.

PROFILI 
Njësitë administrative: (5) – Finiq, Aliko, Mesopotam, 
Livadhja dhe Dhivër  
Sipërfaqja: 441 km2 
Popullsia: 35.240 banorë
Numri i punonjësve: 197

Kryetar i Bashkisë Finiq është Z. Leonidha Hristo

  
Të bëjmë diferencën  
me punë! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore dhe shërbimeve 
publike në partneritet dhe me kontributin e 
komunitetit. 

Ngritja e modelit të partneritetit komunitet - bashki për 
ngritjen e fondeve publike erdhi si përgjigje ndaj nevojave 
qytetare. Në kuadër të rehabilitimit të infrastrukturës 
rrugore dhe prezantimit të mundësive financiare të 
kufizuara të Bashkisë Finiq për t'i adresuar tërësisht këto 
nevoja, lindi dhe ky model.

PROBLEMI
Shërbime si ndriçimi, KUZ, furnizimi me ujë të pishëm, 
gjelbërimi apo pikat e grumbullimit të mbetjeve urbane 
si dhe infrastruktura rrugore në pjesën më të madhe 
të Bashkisë Finiq prej vitesh ishin të amortizuara dhe 
pothuajse jashtë funksionit duke u kthyer në problemin 
kryesor të banorëve.

BASHKIA FINIQ Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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INICIATIVA
Ishte iniciativa e Kryetarit bazuar tek nevojat dhe kërkesat 
e banorëve gjatë dëgjesave qytetare, mbledhjeve të 
Këshillit Bashkiak, takimeve me përfaqësues të Fondacionit 
Gjerman GIZ dhe aktorëve lokal. 

Elementet kryesor të ndërhyrjes përfshijnë:

• Hartimin e një strategjie për zhvillimin turistik lokal; 

• Bashkëpunimin me Fonacionin GIZ për ofrimin e 
trajnimeve dhe shkëmbimin e eksperiencave me 
aktorët lokal në fushën e turizmit dhe menaxhimin e 
mbetjeve të ngurta; 

• Rritja e shërbimeve të pastrimit;

• Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore. 
Nisma u zbatua në sajë të buxhetit të Bashkisë Himarë dhe 
ndihmës financiare nga donatorë të huaj. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve te suksesit

• Vendosja e 400 kazanëve për depozitimin e mbetjeve, 
të financuar nga Fondacioni Gjerman GIZ, në të gjithë 
territorin bregdetar;

• Zgjerimi i kapacitetit pastrues; 

• Vendosja e orareve dhe rregullave të rrepta për 
shërbimin e pastrimit, sidomos gjatë natës; 

• Rehabilitimi i shëtitores, Baypass-it, ujësjellësit dhe 
kanalizimeve.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Himarë planifikon të nisi ndarjen e mbetjeve 
të ngurta në të gjitha Njësitë Administrative, vënien në 
punë të teknologjisë për riciklimin e mbetjeve në Pilur, 
dhe zgjerimin e këtyre kapaciteteve edhe tek Njësitë 
Administrative të Horë dhe Vranisht. 

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Zhvillimi ekonomik vendor (tregjet publike, rrjeti i tregtisë, 
mbështetja për zhvillimin e biznesit) dhe me kontribut në 
zhvillimin e sektorit të turizmit në qytetin e himarës.

PROFILI 
Njësitë administrative:  (3) – Himarë, Lukovë dhe Horë-
Vranisht
Sipërfaqja:  57,194 km2

Popullsia:  27,047 banorë
Numri i punonjësve:  193

Kryetari i Bashkisë Himarë është Z. Jorgo Goro
  

Jorgo Goro për Himarën 
Evropiane! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Strategji në zhvillimin e turizmit në Himarë.

Duke shfrytëzuar vendndodhjen ideale të zonës së 
Himarës për zhvillimin e turizmit, Bashkia Himarë hartoi 
Strategjinë e Zhvillimit të Turizmit duke bashkëpunuar 
ngushtë me Qeverinë Qendrore, Ministrinë e Turizmit dhe 
Fondacionin Gjerman GIZ. Bashkia ndërmori nisma për 
rritjen e kapaciteteve akomoduese, pastrimin e hapësirave 
publike dhe gjithashtu rehabilitimin e infrastrukturës 
rrugore duke ndërhyrë në shëtitore, Baypass, ujësjellës dhe 
në kanalizime. 

PROBLEMI
Problemi kryesor lidhej me mungesën e kapacitetit 
akomodues nga bizneset lokale në një kohë kur kërkesat 
nga pushuesit vendas dhe të huaj po rriteshin me 
shpejtësi. Gjithashtu një tjetër mangësi vërehej në 
pastrimin e hapësirave publike për shkak të mungesës 
së kapaciteteve pastruese, sidomos në parqet, lagjet dhe 
zonën e plazhin etj. 

BASHKIA HIMARË
Foto para ndërhyrjes

Foto pas ndërhyrjes
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PROFILI 
Njësitë administrative: (3) - Konispol, Xarrë dhe Markatë 
Sipërfaqja: 221, 88 km2 
Popullsia:  13.800 banorë 
Numri i punonjësve: 127 

Kryetar i Bashkise Konispol është Z. Shuaip Beqiri
  

Shërbim ndaj qytetarit, për 
përmirësimin dhe rritjen e 
nivelit të tyre të jetesës! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi i infrastrukturës së sistemit vaditës, 
kullimit e atij rrugor, në shërbim të zhvillimit dhe 
rritjes së prodhimit të agrumeve. 

Duke shfrytëzuar mikroklimën ideale të zonës së Konispolit 
për prodhimin e agrumeve si dhe tokat e dhëna në 
përdorim me Ligjin 7501 “Për tokën” si dhe për të siguruar 
jetesën e tyre, banorët e bashkisë Konispol filluan të 
investonin në prodhimin dhe tregtimin e agrumeve. Vit 
pas viti me rritjen e kërkesës së tregut për agrume, u rritën 
dhe investimet e tyre në këtë fushë, duke u bërë kështu 
furnizuesi kryesor i tregut vendas. 

PROBLEMI
Ndërkohë, gjendja e infrastrukturës dhe situata e 
investimeve përsa i përket shërbimeve publike në funksion 
të këtij aktiviteti ekonomik, shfaqej me mangësi të 
theksuara dhe nuk i pergjigjej investimeve të qytetarëve.
Sistemi i vaditjes dhe ai kullues ishte pothuajse jashtë 
funksionit duke rezultuar në përmbytjen herë pas here 
të prodhimit dhe fidanishteve. Infrastruktura rrugore 
mungonte tërësisht duke rritur kostot e prodhimit. 

INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të bashkisë bazuar në nevojat e 
banorëve shprehur gjatë takimeve ballë për ballë, për të 
unifikuar përpjekjet e të dy palëve në zhvillimin dhe rritjen 
e mëtejshme të prodhimit të agrumeve. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e infrastrukturës;

• Lehtësim të procedurave në përfitimin e titujve të 
pronësisë së tokës; 

• Shërbim konsulence dhe marketingu për fermerët. 
Kjo ndërhyrje u projektua dhe zbatua me kontributin e 
komunitetit. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Nga 80% e hapësirës totale bujqësore të bashkisë, 70% 
e saj janë sot të shfrytëzueshme si pasojë e ndërhyrjes 
së drejtpërdrejtë në pastrimin dhe rehabilitimin e 
sistemit të kullimit dhe vaditjes. Rreth 70% e banorëve 
kanë përfituar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga 
ndërhyrja.

• Ndërmjetësimi me ZRPP në fitimin e titujve të tokave ka 
rritur sipërfaqen e pemishteve dhe numrin e fermerëve 
vendas të përfshirë në prodhimin e agrumeve. 

• Ulja e kostove të prodhimit si pasojë e përmirësimit të 
infrastrukturës rrugore dhe shmangjes së humbjeve 
nga përmbytjet rriti prodhimin dhe fitimin. 

• Konsulenca në marketing dhe lehtësimi me tregjet e 
huaja bëri që investimet e fermerëve të zgjeroheshin 
duke ndikuar në rritjen e punësimit në bashki por dhe 
zonat përreth saj. 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Konispol në bashkëpunim me fermerët 
synon ngritjen e strukturave menaxhuese me qëllim 
transformimin e bashkisë në një pikë ndalese të turistëve 
që vizitojnë Butrintin ku prodhimi unik vendas të 
gërshetohet me kulturën tradicionale dhe agroturizmin.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike, zhvillimi ekonomik 
vendor dhe bujqësi me kontribut në punësimin, zhvillimin 
ekonomik dhe rritje të të ardhurave.

BASHKIA KONISPOL
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huajve, e kishte të pamundur t’i përballonte ata, duke 
nxjerrë kështu domosdoshmërinë për përmirësimin, 
zgjerimin dhe restaurimin e plotë të rrjeteve dhe 
sistemeve.

INICIATIVA
Të gjitha ndërhyrjet janë bërë të mundura në saj të 
këmbënguljes dhe kontributit të lidershipit të kësaj 
bashkie, duke qenë prezent në çdo hallkë të procesit, që në 
verifikimin e problemit deri në zgjidhjen përfundimtare të 
tij. Çdo ndërhyrje ka ndodhur në bashkëpunim të ngushtë 
me komunitetin qytetar, të biznesit si dhe me donatorë 
e qeverisjen qendrore për të siguruar kështu eficiencën 
maksimale. Saranda ka një pedonale të rinovuar dhe 
modernizuar me ndriçim LED duke kontribuar kështu 
edhe në një balancim sa më të mirë kosto-eficiencë. 
Infrastrukturë urbane të re që përfshin jo vetëm shtrimin e 
rrugëve por edhe sistemimin e rrjeteve të kanalizimeve dhe 
telekomunikacionit.

Elementet kryesore të kësaj ndërhyrjeje përfshijnë:

• Rikonstruksionin e shëtitores së bregdetit Sarandë, 
rrugëve ndërmjet lagjeve, Ksamil si dhe në qëndrat e 
banimit Gjashtë, Çukë, Metoq Shelegar;

• Pastrimi i kanaleve kulluese si dhe sistemi në kohë 
rekord i avarive të rënda në sistemet e ujërave të 
bardha dhe të zeza; 

• Ngritja dhe krijimi i një strehëze të re për fëmijët me 
aftësi ndryshe.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• Rreth 34.000 banorë të zonës si dhe mbi 120.000 turistë 
kanë përfituar nga investimet e bëra në infrastrukturë; 

• Rritje e frekuentimit nga turistët, me 25% - 30% 

• Një ambient i krijuar posaçërisht për mbi 30 fëmijë 
me aftësi ndryshe që marrin asistencën sociale/
shëndetësore të munguar;

• Rritje e të ardhurave të arkëtuara nga bashkia për 
taksën e fjetjes (mbledhur 120%);

• Rritje e numrit të shërbimeve të ofruara nga bashkia 
dhe përmirësim i cilësisë (ndriçimi, menaxhimi i 
mbetjeve, i ujërave etj.);

• Krijimi i forumit intelektual qytetar, që merr pjesë në 
takime dhe vendimmarrje për shërbimet publike dhe 
infrastrukturën.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Miratimi i planit të përgjithshëm të urbanistikës. Në 
zhvillimet e ardhshme, Saranda ka nevojë për të 
shfrytëzuar akoma më shumë potencialin e saj. Resortet 
“all inclusive” janë nxitje shumë të mira për tu zhvilluar në 
të ardhmen bashkë me marinat e jahteve

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike.

PROFILI 
Njësitë administrative: (2) – Sarandë dhe Ksamil 
Sipërfaqja: 58.96 km2 
Popullsia rreth: 55,000 banorë
Numri i punonjësve: 404 

Kryetar i Bashkisë Sarandë është Zj. Florjana Koka
 

Është një punë, një jetë e jetuar 
paralelisht, është bekim për sa kohë 
që ti e lidh ekzistencën tënde me 
jetën në këtë qytet sot dhe mot. Ja 
ka vlejtur!

EKSPERIENCË SUKSESI
Përballimi në rritje i sezonit turistik duke përmirësuar 
infrastrukturën dhe shërbimet publike.

Bashkia Sarandë ka nën administrimin e saj një nga 
territoret më të vogla krahasuar me bashkitë e tjera, por 
dendësia e popullsisë sidomos gjatë muajve të sezonit 
turistik (Maj – Shtator) shkon deri në 2,612 banorë/km2. 
Pikërisht përballimi i fluksit të vizitorëve (vendas dhe të 
huaj) në këtë territor bregdetar gjatë sezonit veror ka 
qenë sfida e fituar me sukses pavarësisht problemeve dhe 
vështirësive. Përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës 
urbane dhe i cilësisë së shërbimeve publike duke nisur që 
nga menaxhimi i mbetjeve furnizimi me ujë, ndriçimi, etj. 
e kthyen Sarandën në destinacionin më të preferuar për 
turistët që vizitojnë Shqipërinë.

PROBLEMI
Saranda prej vitesh shfaqte probleme për shkak të 
amortizimit të saj urban. Rrjetet inxhinierike (kanalizimet e 
ujërave të zeza dhe të bardha) ishin jo në gjendje të mirë. 
Një qytet që gjatë verës bëhej gjithmonë e më shumë 
bujtës i turistëve shqiptarë dhe akoma më shumë i të 

BASHKIA SARANDË
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PROBLEMI 
Bashkia Selenicë shtrihet në një terren të vështirë dhe me 
një shtrirje të gjerë të njësive administrative.  Ish Njësitë 
Administrative kishin trashëguar një qeverisje bazuar 
vetem në vendimet e Lidershipit si dhe me mungesa të 
theksuara në aksesin qytetar ndaj çështjeve administrative 
lokale. 

INICIATIVA
Ishte nisma e Kryetarit të Bashkisë të ndryshonte modelin e 
vjetër qeverisës dhe të ndërtonte një model të menaxhimit 
të burimeve njerëzore dhe të ardhurave të Bashkisë në 
përgjigje të nevojave qytetare. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Ndryshimin e strukturës organizative të Burimeve 
Njerëzore; 

• Takime periodike në terren në çdo njësi administrative;

• Organizimi i proceseve vendimarrëse me pjesëmarrjen 
qytetare dhe grupeve të interesit.

Ndërhyrja u realizua nga të ardhurat e Bashkisë në 
konsultim dhe bashkëpunim me grupet e interesit dhe 
shoqërinë civile.

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 36.000 banorë kanë përfituar shërbime më cilësore; 

• Hartimi i procedurave dhe praktikave të përfshirjes 
qytetare për reflektimin e zërit qytetar në qeverisje dhe 
vendimarrje;

• Rritje e komunikimit të lidershipit dhe stafit të Bashkisë 
në terren, duke qenë sa më pranë qytetarëve. 

• Rritje e transparencës dhe angazhimit qytetar si pasojë 
e masave antikorrupsion të zbatuara.

• Rritje e të ardhurave nga taksat vendore.

PLANE PËR TË ARDHMEN
Rritja dhe ndërtimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore, 
menaxhimi i burimeve natyrore si dhe zgjerim i rrjetit të 
bashkëpunëtorëve për të përthithur sa më shumë fonde 
nga donatorë dhe institucione të tjera donatore janë disa 
nga synimet  kryesore të Bashkisë Selenicë.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Menaxhimi i të ardhurave dhe shpenzimeve me kontribut në 
përmirësimin e shërbimeve publike vendore për qytetarët e 
Bashkisë.

PROFILI 
Njësitë administrative: (6) Selenicë, Armen, Vllahinë, Kotë, 
Sevaster dhe Brataj
Sipërfaqja: 561,24 km2

Popullsia: 36.000 banorë 
Numri i punonjësve: 205

Kryetar i Bashkisë Selenicë është Z. Përparim Shametaj
 

Bashkia jonë ka qenë më e mira 
për sa i përket transparencës dhe 
llogaridhënies ndaj qytetarëve!

 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rritja e shërbimit ndaj qytetarëve.

Vendimarrja vendore bazuar në komunikimin me qytetarët 
është një nga mekanizmat i cili mundëson ndërhyrje 
vendore në përgjigje të nevojave dhe shqetësimeve 
qytetare. Ndërtimi i një marrëdhënie bashkëpunimi 
komunitet - Bashki është një domosdoshmëri në një 
qeverisje demokratike.  

BASHKIA SELENICË
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INICIATIVA
Nisur nga kapaciteti turistik i zonës, nevoja e banorëve dhe 
biznesit për më shumë lehtësira dhe investime publike 
në zonë, Kryetari i Bashkisë me mbështetjen e qeverisë 
qendrore ndërmori nismën për shndërrimin e zonës në një 
hapësirë rekreative shumëfunksionale. 

Elementët kryesorë të ndërhyrjes përfshijnë:

• Rehabilitimin e infrastrukturës dhe vijës bregdetare (KUZ, 
asfaltim, ndriçim, trotuarë, parkim, zgjerim i brezit ranor);

• Projektimin e hapësirave publike për tu shfrytëzuar 
nga qytetarët dhe biznesi si shëtitore, sheshe, zona të 
gjelbërta, stola pushimi etj;

• Krijimin e zonave për aktivitete argëtuese për mosha 
të ndryshme si terrene sportive, mol për shëtitje me 
varkë, kënd lojrash për fëmijë apo ishull lundrues;

• Krijimin e pikave të informimit për turistët vendas 
dhe të huaj. Prodhimi i materialeve promovuese mbi 
atraksionet turistike të Bashkisë.

• Ndërhyrje në sistemimin e hapësirave publike për 
tregtim dhe shfrytëzim nga operatorët turistikë me 
qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve.

Kjo ndërhyrje u zbatua në konsultim me banorët dhe me 
kontributin e biznesit. 

Ndryshimi nëpërmjet treguesve të suksesit

• 15.000 banorë dhe rreth 800 biznese përfituan nga 
rehabilitimi i infrastrukturës dhe vijës bregdetare në një 
gjatësi prej 5 km;

• Rritje me 13% e numrit të vizitorëve dhe turistëve. Kthim 
i zonës më të frekuentuar të qytetit për 60.000 banorë; 

• Rritja e numrit të turistëve ka sjellë rritje të kërkesës 
për shërbime turistike duke rritur aktivitetin ekonomik 
në zonë. Kjo ka sjellë rritje të punësimi duke ndikuar në 
aspektin social dhe mirëqënien e banorëve.

• Rritje me 40% e numrit të operatorëve tregtarë duke 
sjellë rritje të të ardhurave të Bashkisë. Vlera e pronave 
të paluajtshme është rritur deri në 25% të vlerës.  

 

PLANE PËR TË ARDHMEN
Bashkia Vlorë në bashkëpunim me komunitetin synon jo 
vetëm të mirëmbajë ndërhyrjen në të gjithë komponentët e 
tij por dhe ta pasurojë me elementë të tjerë bashkëkohorë 
për të ofruar sa më shumë mundësi dhe shërbime për 
qytetarët dhe turistët.

Kjo eksperiencë e mirë kategorizohet tek funksioni:
Infrastruktura dhe shërbimet publike, zhvillimi ekonomik vendor 
me kontribut në punësimin, zhvillimin ekonomik turistik.

PROFILI 
Njësitë administrative: (5) Vlorë, Orikum, Novoselë, 
Shushicë dhe Qendër Vlorë
Sipërfaqja: 617 km2 
Popullsia: 203.000 banorë
Numri i punonjësve: 984

Kryetar i Bashkisë Vlorë është Z. Dritan Leli 

Vlora, qyteti ku çdo turist 
rikthehet sërish! 

EKSPERIENCË SUKSESI
Rehabilitimi dhe ndërtimi i Lungo Mares, shëtitores 
buzë detit.

Zona e plazhit të ri është një nga nyjet kryesore lidhëse të 
qytetit të Vlorës me bregdetin jugor të vendit. Ndodhur 
shumë pranë qendrës së qytetit dhe portit të Vlorës kjo 
lagje është një nga pikat e para të vizituara nga turistët e 
huaj. Për shkak të afërsisë me detin, panoramës dhe klimës 
që ofron, vitet e fundit ka tërhequr vëmëndjen e sektorit të 
ndërtimit për të investuar në objekte banimi dhe tregtimi. 

PROBLEMI
Rritja e vrullshme e numrit të ndërtimeve, shtimi i 
banorëve dhe zhvillimi tregtar në zonë nuk ishte shoqëruar 
në të njëjtin rritëm edhe në shërbime publike. Kanalizimet 
e ujërave të bardha dhe të zeza, rrjeti i furnizimit me ujë 
të pijshëm si dhe infrastruktura rrugore kishin shumë 
mangësi. Hapësirat rekreative dhe gjelbërimi ishin shumë 
të pakta. Mungesa e shërbimeve publike kishte rënduar 
dhe mbi cilësinë e detit dhe hapësirave publike, pasojat e 
të cilave reflektoheshin në aktivitetin e subjekteve turistike 
në zonë. 
 

BASHKIA VLORË

Foto pas ndërhyrjesFoto para ndërhyrjes






