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PARATHËNIE 

Ky material është pjesë e Fazës së 3-të të studimit ''HARTIMI I PLANIT TË PËRGJITHSHËM 

VENDOR" të Bashkisë Mirditë. Dokumenti konsiston në rishikimin e pikave më të rëndësishme të 

Planit të Zhvillimit të Territorit, sipas VKM-së nr. 686, datë 22.11.2017 "Për miratimin e 

rregullores së planifikimit të territorit". 

Për studimin "Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkitë: MIRDITË, PUKË", u 

nënshkrua një kontratë më 04.07.2017 ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe GAIA SA, 

ndërsa, në të njëjtën kohë, u nënshkrua marrëveshja trepalëshe ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit 

Urban, Bashkisë Mirditë dhe kompanisë GAIA SH.A. STUDIME, më 06.07.2017. 

Në këtë pikë dëshirojmë të falenderojmë kryetarin e Bashkisë së Mirditë z. Ndrec Dedaj për 

bashkëpunimin dhe sigurimin e informacionit të vlefshëm për vizionin e qytetit.  

Gjithashtu, do të donim të falenderonim të gjithë stafin e Bashkisë, z. Pjetër Pjetri, Kryetar i 

Këshillit Bashkiak, z. Mëhill Paçuku, Ing. dhe N/Kryetari i Bashkisë, z. Altin Marashi, Ing. dhe 

Drejtor i PZHTS, z. Albian Mark, Ing. Arkitekt i DPZHTS, z. Klajdi Dodaj, Ing Specialist i 

Kadastrës, z. Gjovalin Nikolli, Ing. Përgjegjës Sektori për Pyjet, z. Gjok Vuka, Administrator i 

Njësisë Administrative Rrëshen, z. Malvina Marku, Juriste në DPZHTS dhe në veçanti z. Blenard 

Dudi, Ing. Specialist GIS në DPZHTS, mbikëqyrës i studimit në emër të Bashkisë, me të cilët kemi 

pasur një komunikim të vazhdueshëm, bashkëpunim dhe shkëmbim të të dhënave dhe pikëpamjeve 

në të gjitha fazat e studimit. 

Gjatë gjithë zhvillimit të përgatitjes në të gjitha Fazat e studimit, kishte një bashkëpunim të plotë 

dhe komunikim të dyanshëm me AKPT dhe z. Taulant Dano dhe z. Ermal Pashollari, të cilët janë 

mbikëqyrësit e përgjithshme dhe koordinatorët e planit «Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor 

për bashkitë: MIRDITË, PUKË", të cilin do të dëshironim ta falënderonim për kontributin e tij të 

rëndësishëm në hartimin e studimit gjatë gjithë Fazave të tij. 

Së fundi, do të donim të falënderonim të gjithë anëtarët e Grupit të Studimit GAIA SH.A. 

STUDIME dhe veçanërisht partnerët vendorë: 

znj. Diana Bardhi, Inxhiniere Civile, Udhëheqëse e Ekipit, Zyra Vendore e Tiranës 

znj. Boriana Golgota, Arkitekte & Urbaniste, Zyra Vendore e Tiranës 

z. Elton Toska, Arkitekt, Koordinator i të gjitha Ekipeve Vendore në bashkitë Pukë dhe   

Mirditë 

znj. Etmira Kanani, Eksperte Ligjore 
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1. SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE PLANI I ZONIMIT 

1.1. Ndarja e territorit në sisteme territoriale 

Strategjia territoriale e propozuar ka për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm dhe të balancuar të 

Bashkisë Mirditë. Objektivat strategjike të përcaktuara në aksin e prioriteteve dhe politikave, sipas 

rradhës së tyre, përkthehen në projekte dhe ndërhyrje specifike të propozuara. Ndërhyrjet e 

propozuara mund të shoqërohen me ndryshime në masën dhe gjendjen e sistemeve ekzistuese 

territoriale, siç përcaktohet në VKM nr. 686 datë 22.11.2017 "Për miratimin e rregullores së 

planifikimit të territorit", dhe janë reflektuar në  fazën e I-rë. Në shumicën e rasteve, ndryshimet në 

sistemet territoriale janë të pritura, dhe korrespondojnë direkt me objektivn e ndërhyrjeve duke 

shërbyer për:  

a) ruajtjen/mbrojtjen e mëtejshme të sistemit territorial, 

b) zgjidhjen e konflikteve midis sistemeve territoriale,  

c) sigurimin e pajtueshmërisë / plotësueshmërisë  midis sistemeve territoriale 

Në disa raste, ndryshimi i karakterit dhe përdorimit të një siperfaqje toke mund të shkaktojë efekte 

negative në ndonjë nga sistemet, kryesisht në atë natyror. Në këtë kuadër, VSM-ja do të vlerësojë 

ndikimet e mundshme mjedisore dhe do të propozohen masa për të monitoruar dhe për zbutur këto 

ndikime. 

Ndryshimet sipërfaqësore/sasiore në sistemet territoriale lindin si për shkak të sipërfaqes që 

kërkohet për zhvillimin e një vepre, ashtu edhe prej kushteve që duhet të plotësohen në zonën 

përreth (mbrojtja, distanca minimale etj) duke u bazuar në legjislacionin aktual (si edhe angazhimin 

dhe dëshirën institucionale). Duke pasur parasysh se një projekt mund të përfshijë një zonë të 

caktuar, e cila ndryshon karakterin – përdorimin dhe kalon më pas nga një sistem territorial në një 

tjetër, mund të bëjmë një vlerësim të përafërt të ndryshimeve nga sistemi në sistem, në bazë të 

krahasimit të përqindjes së shpërndarjes aktuale të sipërfaqes të përgjithshme të Bashkisë në pesë 

sistemet territoriale dhe të raportit që hartohet pas implementimit të projekteve të propozuara në 

planin e veprimit të propozuar. Theksojmë se ky është një vlerësim paraprak, pasi në zonat të cilat 

janë përcaktuar për zhvillimin e sistemeve do të duhet një studim më të detajuar. 

Gjithashtu, pavarësisht nga ndryshimet në zonën e zënë nga sistemet territoriale, dalin dhe 

ndryshime cilësore, ndryshime në cilësinë e mjedisit urban, bujqësor, natyror etj. Përmirësimi i 

karakteristikave të cilësisë së territorit, është një element bazë dhe i synuar për ndërhyrjet. Për çdo 

ndikim negativ do të bëhet një vlerësim përkatës në nivelin e Studimit Strategjik të Ndikimit në 

Mjedis dhe studime të detajuara. 

Sistemi natyror shtrihet në zonën më të madhe të Bashkisë dhe përfshin tokat pyjore, kullotat dhe 

zonat shkëmbore. Përveç kësaj, pjesë të sistemit natyror janë edhe zonat e përshtatshme për të 

zhvilluar aktivitete që lidhen me ekoturizmin, si dhe rrugët këmbësore dhe për biçikleta. Mjedisi 

natyror është i larmishëm, i mrekullueshëm dhe përfshin shumë zona natyrore të mbrojtura me 

vlerë estetike, ekologjike dhe ekonomike. Zona rurale e Bashkisë përfshin prodhime dhe struktura 

të përhershme, sezonale që përdoren për të mbështetur aktivitetet bujqësore dhe blegtorale, si dhe 

infrastrukturën përkatëse të ujitjes dhe kullimit. Sipërfaqet bujqësore të Bashkisë shtrihen në të dyja 

anët e lumenjve Fan, Fan i Vogël dhe Fan i Madh dhe degët e tij, me tokën bujqësore në pjesën më 



7 
 

të madhe të përqëndruar në Njësitë Administrative të Rrëshenit dhe Kthellës. Përveç kësaj, zona e 

përzier rezidenciale dhe e kulturave bujqësore dhe zonat e zhvillimit të agroturizmit janë zona të 

rëndësishme bujqësore, të cilat do të kontribuojnë ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të zonave dhe  

si rrjedhojë edhe të Bashkisë. 

Mbrojtja e mjedisit natyror, e tokës bujqësore dhe burimeve ujore cilësohen si prioritare për këtë 

plan. Objektiv është ruajtja e tyre, trajtimi, menaxhimi i burimeve që kanë impakt negativ në mjedis 

dhe përdorimi racional i tyre duke pasur parasysh se këto përbëjnë burime financiare për zonën. 

Ndryshimet që ndodhin në sistemin territorial  natyror dhe rural kanë të bëjnë me projektet kryesore 

të infrastrukturës teknike dhe të transportit, të propozuara kryesisht pranë zonave urbane Rrëshen 

dhe Rubik, për shkak të gjeomorfologjisë së butë, pozicionit qëndror dhe aftësisë për t'u lidhur me 

rrjetin rrugor kombëtar (E 851). Gjithashtu kanë të bëjnë me ndërhyrje rreth zonave të mëdha të 

banimit që zgjerojnë përdorimet dhe funksionet urbane, siç janë banesat, aktivitetet profesionale 

dhe ekonomike në mënyrë që ato t'i përgjigjen rolit të tyre të ri si qendra të zhvillimit ekonomik 

dhe të turizmit.   

Bëhet fjalë për ndërhyrje të rëndësishme, të cilat nuk cënojnë sipërfaqet e mëdha proporcionale, 

shumë prej të cilave do të kenë përfitime kompensuese, pozitive për sistemin natyror dhe bujqësor 

(p.sh aktivitetet ekonomike të organizuara). Sistemi ujor nuk ndikohet në aspektin e shtrirjes 

hapësinore,  sepse synohet mbrojtja sa më e mirë e tij, duke shtuar sipërfaqet e zonave natyrore e të 

gjelbra në të dy anët e trupave ujorë (p.sh. lumenjve Fan, Fan i Vogël dhe Fan i Madh). Duke 

miratuar udhëzimet përkatëse për planifikimin territorial kombëtar dhe për të forcuar më tej pozitën 

kyçe të qytetit, propozohet ngritja e një hekurudhe përgjatë autostradës kombëtare dhe kalimi i 

rrjetit të tubacionit të gazit IAP. Projektet e tjera infrastrukturore që lidhen me territorin natyror dhe 

rural janë stacionet e propozuara të trenave dhe qendrat logjistike në dy zonat urbane  Rubik dhe 

Rrëshen. Theksojmë se rritja e dukshme e përqindjes në sistemin e infrastrukturës bazohet në 

vlerësimin e bërë, pasi pozicionet e sakta dhe sipërfaqet e veprave teknike do të përcaktohen nga 

studimet e detajuara.     

Shtrirja e kufizuar e sistemit territorial urban në perimetrin e qytetit të Rreshenit, ka për qëllim 

mbulimin e nevojave të ardhshme për strehim dhe zhvendosjen ose pranimin e aktiviteteve të reja 

profesionale dhe ekonomike. Zona urbane e Rrëshenit ka dendësi të konsiderueshme të popullsisë,  

shërbime të shumta, veprimtari dhe shërbime biznesi. Fushat e reja ekonomike, sidomos në 

vendbanimet Rrëshen dhe Rubik, mund të ndihmojnë në uljen e mbipopullimit dhe rehabilitimin e 

zonave urbane të dendura, për të zbutur fenomenet e përplasjes së përdorimit të tokës (p.sh. 

strehimi dhe vështirësitë për biznesin), në lidhjen organike të zonave urbane dhe në organizimin e 

grupeve të integruara me strukturat industriale dhe të tjera ekonomike. Zgjerimi i strukturës urbane 

në qytetin e Rreshenit,  konsiderohet i nevojshëm në kontekstin e forcimit të funksioneve urbane 

dhe aktivitetit ekonomik, në mënyrë që të forcohet roli i qytetit si një qendër urbane dhe ekonomike 

shërbimi, edhe për zonën më të gjerë përreth. Theksojmë se pjesë e përqindjes të ndryshimit të 

sistemin territorial urban është gjithashtu për shkak të proçesit të rregullimit të kufijve të të gjitha 

vendbanimeve në strukturën ekzistuese.      

Në përgjithësi, ndryshimet kanë të bëjnë kryesisht me sistemin territorial rural në zonën qëndrore 

dhe deri në një farë mase, me vendosjen e infrastrukturave të nivelit kombëtar mbizotërues.  



8 
 

1.2. Kategoritë dhe nënkategoritë kryesore 

Bazuar në neni 76 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 686 dt. 22.11.2017, “Për miratimin e 

rregullores së planifikimit të territorit ”, zona është pjesë përbërëse e sistemit territorial që detajohet 

në nivelin e kategorisë së përdorimit të tokës dhe mund të përmbajë disa kategori përdorimi toke, 

pjesë të një sistemi të vetëm territorial. Gjatë procesit të zonimit do të përcaktohen kategoritë 

përdorimit të tokës, që do të lejohen në secilën zonë, një ose më shumë, (përdorim të përzier). 

Zonimi merr parasysh, sipas nenit 79, kriteret si më poshtë: 

- Harmonizimin e përdorimeve të tokës, brenda një zonë ose midis zonave fqinjë.  

- Ruajtjen dhe përmirësimin e karakterit të një zonë dhe harmonizimin e interesave publike dhe 

private në zhvillimin e saj.  

- Përmirësimin e lëvizshmërisë, rregullimin e trafikut dhe sigurimin e aksesit të barabartë për të 

gjithë.  

- Zhvillimin e qëndrueshëm të gjithë territorit.  

Territori i Bashkisë së Mirditës u nda në zona, ku secila zonë u nda në njësitë përkatëse. Në çdo 

njësi do të lejohet një ose disa kategori bazë e përdorimit të tokës (përdorim të përzier). Të gjitha 

kategoritë bazë të përdorimit të tokës, prej të cilave do të zgjidhen, parashikohen në nenin 80 të 

Vendimit të Këshillit të Ministrave nr 686, dt. 22.11.2017 “Për miratimin e rregullores së 

planifikimit të territorit” me kodet dhe përmbajtjen përkatëse si më poshtë:  

- Kategoria “Banim (A)”, përfshin territore dhe struktura ku kryhen funksione dhe aktivitete të 

banimit. 

- Kategoria “Shërbime (S)”, përfshin territore dhe struktura ku kryhen funksionet dhe aktivitetet 

e shërbimeve tregtare, akomoduese dhe zyre. 

- Kategoria “Industri ekonomi (IE)”, përfshin territore dhe struktura ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e industrisë së lehtë e të rëndë, si dhe funksione ekonomike komplekse. 

- Kategoria “Institucione (IS)”, përfshin territore dhe struktura ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e administrimit publik, shërbimeve publike, sociale, diplomatike, financiare dhe 

fetare. 

- Kategoria “Arsim (AS)”, përfshin territore dhe struktura ku kryhen funksionet dhe aktivitetet e 

arsimit në të gjitha nivelet: parashkollor, i ulët, i mesëm dhe i lartë, sipas legjislacionit përkatës. 

- Kategoria “Shëndetësi (SH)”, përfshin territore dhe struktura ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e shërbimit ambulator dhe spitalor, sipas legjislacionit përkatës. 

- Kategoria “Aktivitete shoqërore dhe argëtimi (SHA)”, përfshin territore dhe struktura në 

shërbim të aktiviteteve kulturore e sportive, parqe dhe hapësira publike. 

- Kategoria “Monumente kulturore (M)”, përfshin territore dhe struktura, pjesë të trashëgimisë 

kulturore dhe historike. 

- Kategoria “Zona ushtarake (ZU)”, përfshin territore dhe struktura ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet ushtarake, sipas legjislacionit përkatës. 

- Kategoria “Varreza (V)”, përfshin territoret dhe strukturat në shërbim të varrezave. 

- Kategoria “Infrastrukturë transporti (INT)”, përfshin infrastrukturat e transportit rrugor, 

hekurudhor, ujor, ajror dhe multimodal; rrjetet e përbëra nga linjat, stacionet dhe struktura të 

tjera në shërbim të tyre. 
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- Kategoria “Infrastrukturë energjitike (IEN)”, përfshin infrastrukturat e prodhimit, 

transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike nga burime hidrike, lëndë djegëse, eolike e 

diellore, si dhe infrastrukturat e gazifikimit, përfshirë linjat dhe strukturat mbështetëse. 

- Kategoria “Infrastrukturë telekomunikacioni (ITK)”, përfshin rrjetet, antenat dhe strukturat 

që mundësojnë telekomunikacionin. 

- Kategoria “Infrastrukturë e ujësjellës – kanalizimeve (IUK)”, përfshin rrjetet dhe strukturat 

në shërbim të furnizimit me ujë, kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza. 

- Kategoria “Infrastrukturë menaxhimi mbetjesh (IMB)”, përfshin strukturat në shërbim të 

grumbullimit, depozitimit dhe trajtimit të mbetjeve të ngurta. 

- Kategoria “Bujqësi (B)”, përfshin tokat bujqësore me kultura të përhershme apo sezonale 

bujqësore, si dhe tokat djerrë, sipas legjislacionit përkatës. 

- Kategoria “Infrastrukturë bujqësore (IB)”, përfshin infrastrukturën në shërbim të aktivitetit 

bujqësor që mundëson vaditjen dhe kullimin e tokave bujqësore. 

- Kategoria “Ekonomi bujqësore (EB)”, përfshin strukturat dhe infrastrukturat në funksion të 

ekonomisë bujqësore e blegtorale, si dhe shërbimet e agroturizmit. 

- Kategoria “Bujqësi - Banim (BA)”, përfshin banimin në funksion të aktivitetit bujqësor. 

- Kategoria “Tokë natyrore (N)”, përfshin territoret natyrore, si: pyje, kullota, livadhe, shkurre e 

të tjera, të paprekura nga aktiviteti njerëzor. 

- Kategoria “Natyrë dhe argëtim (NAR)”, përfshin territoret natyrore, infrastrukturat ekologjike 

në funksion të aktivitetit njerëzor në natyrë, si: parqe, plazhe, shtigje dhe strukturat në funksion 

të ekoturizmit. 

- Kategoria “Ujëra (U)”, përfshin të gjithë trupat ujorë: dete, laguna, këneta, liqene, lumenj, 

përrenj e burime ujore, sipas legjislacionit përkatës. 

Për disa prej kategorive të lartpërmendura u përcaktuan nënkategoritë, të cilat propozojmë të 

zbatohen në njësitë e formuara nga ky plan, në përputhje me karakterin, veçoritë dhe qëllimin për 

mbrojtje ose mënyrën e zhvillimit të tyre.  

Nënkategoritë, dallojnë në përmbajtjen e tyre, pra, nëse lejohen apo ndalohen disa përdorime të 

kategorisë bazë apo vendosen disa kufizime. Në tabelën e mëposhtme parashtrohen nënkategoritë e 

përdorimeve të tokës sipas kategorive bazë: 
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Nr. KODI KATEGORI KODI NËNKATEGORI PËRSHKRIM 

1.  

A Banim 

A1 Banim 
Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksione të 

banimit. 

2.  A2 Banim dhe Shërbime 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksione të 

banimit dhe shërbime të cilat 

nevojat e përditëshme të 

banorëve. 

3.  

S Shërbime 

S1 
Shërbime 

Akomodimi dhe 

Argëtimi 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e shërbimeve 

argëtimi dhe akomoduese. 

4.  S2 
Shërbime Tregtare 

dhe Biznesi 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e shërbimeve 

tregtare, dhe zyre. 

5.  

IE 
Industri 

Ekonomi 

IE1 Industri e Lehtë 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e industrisë së lehtë, 

si ushqimore, magazinë 

industriale, përpunme 

materialesh. 

6.  IE2 Industri e Rëndë 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e industrisë së 

rëndë, si nxjerrje 

inertesh,gurore, depo 

karburanti etj. 

7.  IE3 
Aktivitet Ekonomik 

Kompleks 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet ekonomike 

komplekse si zonat 

ekonomike- tregëtare dhe 

parqe industriale. 

8.  

IS Institucione 

IS2 Shërbim Publik 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e administrimit 

public dhe shërbimeve 

publike. 

9.  IS3 Shërbim Social 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet sociale si azil, 

shtëpi fëmije etj. 
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10.  IS4 
Shërbim 

Diplomatik 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet diplomatike si 

ambasadë, konsulatë etj. 

11.  IS5 
Institucione 

Financiare 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet financiare si bankat. 

12.  IS6 Institucione Fetare 
Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet fetare. 

13.  

AS Arsim 

AS1 Arsim Parashkollor 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e arsimit të nivelit 

parashkollor, si çerdhe, 

kopësht. 

14.  AS2 Arsim i Ulët 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e arsimit të nivelit të 
Arsimit të Ulët si shkollë fillore 

dhe 9-vjeçare.  

15.  AS3 Arsim i Mesëm 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e arsimit të nivelit të 
Arsimit të Mesëm si shkollë e 

mesme etj. 

16.  AS4 Arsim i Lartë 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e arsimit të nivelit të 
Arsimit të Lartë si univeristet. 

17.  

SH Shëndetësi 

SH1 Shërbim Ambulator 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e shërbimit 

ambulator si qëndrat 

ambulatore dhe shëndetësore, 

sipas legjislacionit përkatës. 

18.  SH2 Shërbim Spitalor 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet e shërbimit spitalor, 

sipas legjislacionit përkatës. 

19.  

SHA 

Aktivitete 

Shoqërore & 

Argëtimi 

AR1 Hapësira Publike 

Përfshin territore dhe struktura 

në shërbim të hapësira publike 

si parqe urbane dhe hapësira të 

gjelbra. 

20.  AR2 Aktivitete Kulturore 
Përfshin territore dhe struktura 

në shërbim të aktiviteteve 

kulturore si qëndër kulturore 
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dhe muzeume. 

21.  AR3 Aktivitete Sportive 

Përfshin territore dhe struktura 

në shërbim të aktiviteteve 

sportive si kopleks sportiv dhe 

stadium. 

22.  M Monumente M1 Monument Kulture 

Përfshin territore dhe 

struktura, pjesë të trashëgimisë 

kulturore dhe historike si kala, 

kulla etj. 

23.  ZU 
Zonë 

Ushtarake 
ZU1 

Infrastrukturë 

Ushtarake 

Përfshin territore dhe struktura 

ku kryhen funksionet dhe 

aktivitetet ushtarake si reparte 

ushtarake, sipas legjislacionit 

përkatës. 

24.  

V Varrezë 

V1 Varrezë 

Përfshin territoret dhe 

strukturat në shërbim të 

varrezave catlike, muslimane, 

ortodokse, laike. 

25.  V2 Varrezë Dëshmorësh 
Përfshin Territoret dhe 

strukturat në shërbim të 

varrezave të dëshmorëve. 

26.  V3 Memorial 
Përfshin Territoret dhe 

strukturat në shërbim të 

varrezave memoriale. 

27.  

INT 
Infrastrukturë 

Transporti 

INT1 
Infrastrukturë 

Rrugore 

Përfshin infrastrukturat e 

transportit rrugor si autosradë, 

rrugë interurbane, rrugë lokale 

etj. dhe struktura të tjera në 

shërbim të tyre. 

28.  INT2 
Infrastrukturë 

Hekurudhore 

Përfshin infrastrukturat e 

transportit hekurudhor si linjat 

dhe stacionet hekurudhore dhe 

struktura të tjera në shërbim të 

tyre. 

29.  INT3 
Infrastrukturë 

Transporti Ujor 

Përfshin infrastrukturat e 

transportit ujor si porte 

marinash, mole dhe struktura 

të tjera në shërbim të tyre. 

30.  INT4 
Infrastrukturë 

Transporti Ajror 

Përfshin infrastrukturat e 

transportit ajror si aerportet 

dhe struktura të tjera në 

shërbim të tyre. 

31.  INT5 
Infrastrukturë 

Multimodale 
Përfshin infrastrukturat e 

transportit multimodal si 
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stacionet e transportit 

multimodal dhe struktura të 

tjera në shërbim të tyre. 

32.  

IEN 
Infrastrukturë 

Energjetike 

IEN1 
Infrastrukturë 

Elektrike 

Përfshin infrastrukturat e 

prodhimit, transmetimit dhe 

shpërndarjes së energjisë 

elektrike nënstacion elektrik, 

kabinë elektrike dhe shtylla 

elektrike, përfshirë linjat dhe 

strukturat mbështetëse. 

33.  IEN2 
Infrastrukturë 

Hidrike 

Përfshin infrastrukturat e 

prodhimit, transmetimit dhe 

shpërndarjes së energjisë 

elektrike nga burime hidrike,si 

hidroçentral me basen 

ujëmbledhës, përfshirë linjat 

dhe strukturat mbështetëse. 

34.  IEN3 Hidrokarbure 

Përfshin infrastrukturat e 

prodhimit, transmetimit dhe 

shpërndarjes së energjisë 

elektrike nga burime hidrike, 

përfshirë linjat dhe strukturat 

mbështetëse. 

35.  IEN4 Eolike 

Përfshin infrastrukturat e 

prodhimit, transmetimit dhe 

shpërndarjes së energjisë 

elektrike nga burime eolike si 

parqe eolike, përfshirë linjat 

dhe strukturat mbështetëse. 

36.  IEN5 Diellore 

Përfshin infrastrukturat e 

prodhimit, transmetimit dhe 

shpërndarjes së energjisë 

elektrike nga burime diellore 

si parqe fotovoltaike, përfshirë 

linjat dhe strukturat 

mbështetëse. 

37.  

ITK 

Infrastrukturë 

Telekomunika

cioni 

ITK1 
Stacion 

Telekomunikacioni 

Përfshin rrjetet, dhe strukturat 

që mundësojnë 

telekomunikacionin. 

38.  ITK2 Antena 

Përfshin antenat telefonike dhe 

të TV dhe strukturat që 

mundësojnë 

telekomunikacionin. 

39.  IUK 
Infrastrukturë 

Ujësjellës - 
IUK1 Ujësjellës 

Përfshin rrjetet dhe strukturat 

në shërbim të furnizimit me 

ujë, si impjantin e trajtimit të 
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Kanalizime ujit të pijshëm, depot e ujit dhe 

ujëmbledhësit. 

40.  IUK2 Kanalizime 

Përfshin rrjetet dhe strukturat 

në shërbim të kanalizimeve 

dhe trajtimit të ujërave të zeza, 

si impjantin e trajtimit të UB 

dhe UZ. 

41.  

IMB 

Infrastrukturë 

Menaxhimi 

Mbetjesh 

IMB1 Trajtim Mbetjesh 

Përfshin strukturat në shërbim 

të depozitimit dhe trajtimit të 

mbetjeve të ngurta, si landfillet 

dhe pikat e kompostimit. 

42.  IMB2 Depozitim Mbetjesh 
Përfshin strukturat në shërbim 

të depozitimit dhe trasferimit 

të mbetjeve të ngurta. 

43.  

B 
Tokë 

Bujqësore 

B1 
Kultura të 

Përhershme 

Përfshin tokat bujqësore me 

kultura të përhershme si 

ullishte, vreshta, frutore etj. 

sipas legjislacionit përkatës. 

44.  B2 Kultura Sezonale 

Përfshin tokat bujqësore me 

kultura sezonale bujqësore, si 

drithëra, perime, aromatike/ 

erëza, sipas legjislacionit 

përkatës. 

45.  B3 Tokë Djerrë 
Përfshin tokat bujqësore 

djerrë, sipas legjislacionit 

përkatës. 

46.  IB 
Infrastrukturë 

Bujqësore 
IB3 

Infrastrukturë Vaditje 

dhe Kullimi 

Përfshin infrastrukturën në 

shërbim të aktivitetit bujqësor 

që mundëson vaditjen me anë 

të kanaleve vaditës dhe 

rezervuarëeve dhe kullimin e 

tokave bujqësore. 

47.  

EB 
Ekonomi 

Bujqësore 

EB1 
Struktura në 

Funksion të 

Bujqësisë 

Përfshin strukturat dhe 

infrastrukturat në funksion të 

ekonomisë bujqësore me anë 

të magazinave frigoriferike, 

fermave etj. 

48.  EB2 
Struktura në 

Funksion të 

Blegtorisë 

Përfshin strukturat dhe 

infrastrukturat në funksion të 

ekonomisë blegtorale me anë 

të stallave, pularive, bletarive 

baxhove etj. 

49.  EB3 Agroturizëm 
Përfshin strukturat dhe 

infrastrukturat në funksion të 

shërbimeve të agroturizmit,  
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50.  BA 
Bujqësi - 

Banim 
BA1 Bujqësi - Banim 

Përfshin banimin në funksion 

të aktivitetit bujqësor. 

51.  

N Tokë Natyrore 

N1 Pyje 

Përfshin territoret natyrore, si: 

pyjet e dendura ose të rralla, të 

paprekura nga aktiviteti 

njerëzor. 

52.  N2 Kullotë 

Përfshin territoret natyrore, si: 

kullota dhe bimë medicinale, 

të paprekura nga aktiviteti 

njerëzor. 

53.  N3 Livadh 
Përfshin territoret natyrore, si: 

livadhe, të paprekura nga 

aktiviteti njerëzor.. 

54.  N4 Shkurre 
Përfshin territoret natyrore, si: 

shkurre, të paprekura nga 

aktiviteti njerëzor. 

55.  N5 Tokë Pa Frut 
Përfshin territoret natyrore, si: 

tokë pa frut, të paprekura nga 

aktiviteti njerëzor. 

56.  

NAR 
Natyrë dhe 

Argëtim 

NAR1 Park Natyror 

Përfshin territoret natyrore, 

infrastrukturat ekologjike në 

funksion të aktivitetit njerëzor 

në natyrë, si: parqe rajonale 

dhe bashkiake.  

57.  NAR2 Plazh 

Përfshin territoret natyrore, 

infrastrukturat ekologjike në 

funksion të aktivitetit njerëzor 

në natyrë, si: plazhe natyrore 

dhe të shërbyera nga 

infrastruktura. 

58.  NAR3 Shtigje 

Përfshin territoret natyrore, 

infrastrukturat ekologjike në 

funksion të aktivitetit njerëzor 

në natyrë, si: shtigje 

këmbësoresh dhe biçikletash 

59.  NAR4 Ekoturizëm 

Përfshin territoret natyrore, 

infrastrukturat ekologjike në 

funksion të aktivitetit njerëzor 

në natyrë, si: strukturat në 

funksion të ekoturizmit. 

60.  U1 Det 

Përfshin të gjithë trupat ujorë: 

si deti, sipas legjislacionit 

përkatës. 
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61.  U2 Lagunë 

Përfshin të gjithë trupat ujorë: 

si laguna, sipas legjislacionit 

përkatës. 

62.  U3 Kënetë 
Përfshin të gjithë trupat ujorë: 

si këneta, sipas legjislacionit 

përkatës. 

63.  U4 Liqen 

Përfshin të gjithë trupat ujorë: 

si liqene natyrale dhe 

artificiale, sipas legjislacionit 

përkatës. 

64.  U5 Lumë 
Përfshin të gjithë trupat ujorë: 

si lumenj, sipas legjislacionit 

përkatës. 

65.  U6 Përrua 

Përfshin të gjithë trupat ujorë: 

si përrenj të përhershëm ose 

sezonalë, sipas legjislacionit 

përkatës. 

66.  U7 Burim ujor 

Përfshin të gjithë trupat ujorë: 

si burime ujore me ujë të 

freskët apo gjeotermal, sipas 

legjislacionit përkatës. 

             Tabela 1.2.1: Shpjegimi i kodevetë përdorura për nënkategoritë 

1.3. Ndarja e territorit në zona 

Zonat sipas VKM nr. 686, datë 22.11.2017, "Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të 

Territorit" formojnë një entitet të vetëm që analizohet në nivel të kategorisë së përdorimit të tokës. 

Brenda kufijve të një zone, lejohen një ose më shumë kategori përdorimi të tokës që i përkasin të 

njëjtit sistem territorial. Kodi i çdo zone duhet të jetë unik, i dallueshëm dhe në përputhje me 

Shtojcën II të vendimit të lartpërmendur,  kodi i zonës duhet të përfshijë emrin e Bashkisë, pa qenë 

e nevojshme të duket i gjithë emri, por vetëm dy shkronjat e saj (prsh. Mirditë-MR), kodi i sistemit 

territorial dhe kodi i kategorisë së përdorimit të tokës, i cili mbizotëron ndaj të tjerëve brenda kësaj 

zone dhe numri rendor i zonës. Kodet e përdorura të sistemeve territoriale dhe kategorive për këtë 

emërim të zonave janë siç përcaktohen nga Shtojca I e VKM nr. 686, dt. 22.11.2017, "Për 

miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit". Për shembull, një zonë e cila i përket sistemit 

urban, në të cilin kategoria kryesore e përdorimit të tokës është banimi do të ketë kod: 

MR_UB_A/1. 

Për përcaktimin e zonave në Bashkinë e Mirditës u morrën parasysh, përveç kritereve të 

përmendura në nenin 76, si edhe :  

 Shtrirja dhe gjendja e sistemeve ekzistuese të tokës, përdorimet ekzistuese të tokës dhe 

aktivitetet.  

 Veprimtaria aktuale ekonomike dhe specializimi.  
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 Plani strategjik i propozuar me objektivat për mbrojtjen, rritjen dhe menaxhimin e 

qendrueshëm të zonave natyrore dhe bujqësore, të burimeve ujore dhe të territorit urban. 

Në territorin e Bashkisë dallohen zonat e mëposhtme për çdo sistem territorial: 

Zonat e Sistemit Urban, përfshijnë të gjitha zonat e banuara që rrethohen nga vija e gjelbër si dhe 

industrisë të rrëndë. Këto zona kanë një ose më shumë njësi. Kështu, në varësi të njësisë të cilës i 

takon një zonë, propozohen zona për banim, shërbime sociale dhe argëtimi, industriale ekonomike, 

arsimi, shëndetësie, infrastrukturës teknike etj. Në sistemin urban ekzistojnë zona të kategorive të 

ndryshme. Ekzistojnë zona me karakter specifik sic janë zonat ushtarake ose zonat në të cilat 

përfshihen monumentet kulturore, ose shërbime shëndetësore, si dhe zona me karatker të përzier të 

cilat përmbajnë aktivitete të lidhura me veprimtarinë ekonomike dhe profesionale në të cilat 

ndodhen ndërmarrje dhe shërbime industriale etj.  

Konkretisht në Bashki gjenden zonat e mëposhtme: 

- Zonë me përdorim kryesisht banim, me kod MR_UB_A_1,2, 3 etc.  

- Zonë me karakter të përzier, me kode MR_UB_IE_1, 2, 3 etc., MR_UB_IS_1, 2, 3 etc., 

MR_UB_S_1, 2, 3 etc., MR_UB_SHA_1, 2, 3 etc. 

- Zonë me karakter specifik, me kode MR_UB_V_1, 2, 3 etc., MR_UB_ZU_1, 2, 

MR_UB_SH_1, 2, 3 etc., MR_UB_M_1, 2, 3 etc., MR_UB_AS_1, 2, 3 etc. 

Zonat e Sistemit Infrastrukturor, përfshijnë zona që propozohen për vendosjen e infrastrukturës 

inxhinierike për t'i shërbyer nevojave të banorëve dhe mbështetjes ekonomike të Bashkisë. Në 

Bashki ekzistojnë pesë zona të infrastrukturës:  

- Zonë e infrastrukturës së transportit, me kod MR_IN_INT_1, 2, 3 etc.  

- Zonë e infrastrukturës energeitike, me kod MR_IN_IEN_1, 2, 3 etc. 

- Zonë e infrastrukturës së telekomunikacionit, me kod MR_IN_ITK_1, 2, 3 etc.  

- Zonë e infrastrukturës së ujësjellësit – kanalizimeve, me kod MR_IN_IUK_1, 2, 3 etc.  

- Zonë e infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve, me kod MR_IN_IMB_1  

Zonat e Sistemit Bujqësor, të cilat përfshijnë zonat që kultivohen në Bashki. Bëhet fjalë për zona 

pjellore të cilat shtrihen në periferinë e afërt të lumenjëve Fan, Fan i Madh, Fan i Vogël, të cilat 

mbështesin ekonominë vendase. Propozohen aktivitete ekonomike në ndihmë të bujqësise dhe të 

blegtorisë, bujqësore, agroturizmi dhe infrastrukturë teknike dhe strehimi me kushte të caktuara 

ndërtimi në tokë bujqësore duke synuar mbrojtjen maksimale dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të 

tokës bujqësore. Në Bashki ekzistojnë katër zona: 

- Zonë me karakter bujqësor, banim dhe aktivitete ekonomike bujqësore, me kod 

MR_B_BA_1, 2, 3 etc. 

- Zonë me karakter bujqësor, aktivitete ekonomike bujqësore dhe infrastrukturë mbështetëse, 

me kod MR_B_EB_1, 2, 3 etc. 

- Zonë me karakter bujqësor dhe aktivitete ekonomike bujqësore, me kod MR_B_B_1, 2, 3 

etc. 

- Zonë me karakter bujqësor dhe infrastrukturë mbështetëse, me kod MR_B_IB_1, 2, 3 etc. 

Zonat e Sistemit Natyror, përfshijnë zonat natyrore të Bashkisë, si pyjet, kullotat, shkurret dhe 

zonat të cilat janë të përshtatshme për zhvillimin e strukturave mikpritëse dhe argëtuese në 

kontekstin e ekoturizmit. Në Bashki ka dy zona: 

- Zonë e tokës natyrore, me kod MR_N_N_1, 2, 3, etc. 

- Zonë e ekoturizmit, me kod MR_N_NAR_1, 2, 3 etc. 
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 Zonat e Sistemit Ujor, përfshijnë zonat ujore të Bashkisë, si liqenet, lumenjtë, burimet dhe 

përrenjtë. Në sistemin ujor ekziston një zonë: 

Zonë e aseteve ujore, me kod MR_U_U_1, 2, 3 etc. 

1.4. Ndarja e territorit në njësi 

Zonat, që pamë në kapitullin e mëparshëm 1.2, dallohen në një ose më shumë njësi, që i 

korrespondojnë një sistemi të vetëm territorial. Ndarja e territorit në njësi është kryer në bazë të 

kritereve si p.sh. përdorime, zhvillimi i synuar, etj. Në çdo njësi përcaktohen një ose më shumë 

kategori përdorimesh të tokës (përdorim i përzier) sipas nënkategorive/ funksioneve përkatëse. 

Kodi për çdo njësi strukturore do të duhet të jetë unik dhe i dallueshëm. Sipas përcaktimeve nga 

Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit kodi i njësisë administrative do të duhet të përfshijë 

emrin e bashkisë, pa qenë e nevojshme të duket i gjithë  emri, por mjaftojnë dy shkronja prej tij 

(prsh. Mirditë-MR), kodin e zonës në të cilën përket, kodin e nënkategorisë e cila mbizotëron 

brenda njësisë, numërin e zonës në të cilën përket dhe numrin rendor të njësisë. Kodet e 

nënkategorive të përdorimit të tokës të cilat janë përdorur për emërtimin e njësive përcaktohen nga 

Shtojca I e VKM nr.686 dt. 22.11.2017, "Miratimi i rregullores së planifikimit të territorit". Për 

shembull, një njësi e cila i përket sistemit urban ku kategoria themelore e zonës të së cilës i përket 

është banimi dhe nënkategoria kryesore është banimi me shërbimedhe zona në të cilen përket është 

zona 1, do të marrë kod: MR_UB_A2_1/1. 

Sistemi Urban përfshin të gjitha zonat e banuara. Bëhet fjalë për zonat që rrethohen nga Vija e 

Gjelbër si dhe zonat e industrisë të rrëndë. Kështu, në varësi të njësisë së cilës i përket një zonë, 

propozohen aktivitetet qendrore të qytetit, të banimit, të shërbimeve, sociale dhe rekreative, 

industriale dhe ekonomike, të arsimimit, të shëndetit, të kulturës, të hapësirave të gjelbëruara, të 

infrastrukturës inxhinierike, etj. Në sistemin urban bëjnë pjesë 3 kategori zonash të cilat grupohen 

në kategori njësi si më poshtë:  

«Zonë me përdorim kryesisht banim» përbëhet nga një kategori njësish me përdorim kryesor banim 

dhe shërbime, me kod MR_UB_A1_nr. zone/nr. njësie. 

«Zonë me karakter specifik» përbëhet nga njësi secila prej të cilave ka një karakter të veçantë. 

Nënllojet kryesore të përdorimeve të tokës që gjenden në këtë zonë janë të përbashkëta dhe terrene 

sportive, njësi të arsimit primar, përdorime komerciale dhe zona ekonomike, rekreative dhe të 

akomodimit, objekte ushtarake, varreza dhe monumente të kulturës. Në këto zona gjenden njësi me 

kode MR_UB_AS1_nr.zone/nr.njësie, MR_UB_AS1_nr.zone/nr.njësie, MR_UB_AS3_nr. 

zone/nr.njësie, MR_UB_M1_nr.zone/nr.njësie, MR_UB_SH1_nr.zone/nr.njësie, MR_UB_SH2_nr. 

zone/nr.njësie, MR_UB_V1_nr.zone/nr.njësie, MR_UB_V2_ nr. zone/nr. njësie, MR_UB_ZU1_nr. 

zone/nr. njësie. 

«Zonë me karakter të përzier» kjo zonë përbëhet nga 11 kategori njësi të cilat paraqesin një 

karakter të përzier. Përdorimet më të rëndësishme që hasim në këtë zonë janë banimi, përfshirë 

shërbimet që i shërbejnë nevojave të përditshme të banorëve, hapësira publike dhe atletike, objekte 

të arsimit primar dhe mirëqenies, shërbime publike dhe objekte fetare, përdorime komerciale, 

objekte të kohës së lirë dhe akomodimit. Në njësitë në të cilat janë propozuar për të funksionuar si 
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zona industriale aktivitetesh propozohen si aktivitete prodhuese industriale jo shqetësuese, 

receptorë të organizuar ekonomik, parqe industriale dhe park logjistik. Në njësinë me 

nënkategorinë IE2-Industri e rrëndë lejohen industri shqetësuese si miniera (p.sh. Industri 

përpunimi metalesh, gurore, miniera), objekte të përpunimit të burimeve minerale dhe depo 

industriale. Në këto zona gjenden njësi me kode MR_UB_A2_nr.zone/nr. njësie, MR_UB_AR1_nr. 

zone/nr.njësie, MR_UB_AR2_nr.zone/nr.njësie, MR_UB_AR3_nr.zone/nr.njësie, 

MR_UB_IE1_nr.zone/nr.njësie, MR_UB_IE2_nr.zone/nr.njësie, MR_UB_IE3_nr.zone/nr.njësie, 

MR_UB_IS2_nr. zone/nr. njësie, MR_UB_IS6_nr. zone/nr. njësie, MR_UB_S1_nr. zone/nr. njësie, 

MR_UB_S2_nr. zone/nr. njësie. 

Sistemi infrastrukturor përbëhet nga 7 kategori të zonave të organizuara në njësi si më poshtë: 

«Zonë e infrastrukturës energjitike» përfshin të gjithë infrastrukturën e nevojshme për të plotësuar 

nevojat energjitike të një zonë. Kjo zonë është e kategorizuar në dy kategori njësie, në të cilat 

propozohet të ketë si përdorime kryesore, respektivisht, infrastrukturat elektrike dhe 

hidroenergjitike. Në këto zona gjenden njësi me kode MR_IN_IEN1_nr.zone/nr.njësie, 

MR_IN_IEN2_nr.zone/nr.njësie. 

«Zonë e infrastrukturës të menaxhimit të mbetjeve» përfshin një kategori njësi në të cilën 

propozohet të ketë infrastrukturë për grumbullimin dhe menaxhimin e mbeturinave. Në këtë zonë 

gjendet njësi me kod MR_IN_IMB1_1/1. 

«Zonë e infrastrukturës  të transportit» është kategorizuar në 2 kategori njësi dhe përfshin 

përdorime që lidhen me infrastrukturën e transportit rrugor dhe hekurudhor. Në këto zona gjenden 

njësi me kode MR_IN_INT1_nr. zone/nr. njësie, MR_IN_INT2_nr. zone/nr. njësie. 

«Zonë e infrastruκtures të telekomunikacionit» përbëhet nga një kategori njësi e cila përfshin 

përdorimin e infrastrukturës së nevojshme telekomunikuese, siç janë antenat e stacioneve televizive 

dhe kompanitë e telekomunikacionit. Në këto zona gjenden njësi me kod MR_IN_ITK2_nr. 

zone/nr.njësie. 

«Zonë e infrastrukturës të ujësjellësit /kanalizimeve» është kategorizuar në 2 kategori njësi, të cilat 

kryesisht shfrytëzojnë infrastrukturën e ujit dhe kanalizimit. Në këto zona gjenden njësi me kode 

MR_IN_IUK1_nr. zone/nr. njësie, MR_IN_IUK2_ nr.zone/nr.njësie. 

Sistemi Bujqësor përbëhet nga katër kategori zonash bujqësore të cilat përqendrohen kryesisht në 

njësitë administrative Rrëshen dhe Kthellë. Këto zona përfshijnë zona që kultivojnë dhe mbështesin 

ekonominë vendase. Janë propozuar përdorime që lidhen me aktivitetet bujqësore të kombinuara 

me strehimin, infrastrukturën teknike, si dhe njësitë për përpunimin e produkteve bujqësore dhe 

projektet e rikuperimit të tokës që synojnë mbrojtjen maksimale dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të 

tokës bujqësore. Zonat e sistemit bujqësor ndahen në njësi si më poshtë: 

«Zonë me karakter bujqësor, banim dhe aktivitete ekonomike bujqësore» kjo zonë përfshin një 

kategori njësie, me përdorimin mbizotërues banimin rural dhe infrastrukturën e nevojshme 

mbështetëse për ekonominë rurale. Në këto zona gjenden njësi me kod MR_B_BA1_nr.zone/nr. 

njësie. 

«Zonë me karakter bujqësor, aktivitete ekonomike bujqësore dhe infrastrukturë mbështetëse» kjo 

zonë përfshin njësi, me përdorime mbizotëruese që mbështesin aktivitetet ekonomike rurale dhe 
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infrastrukturën rurale si rrjetet e ujitjes dhe kullimit dhe agroturizmi. Në këto zona gjenden njësi me 

kod MR_B_EB1_nr. zone/nr. njësie. 

«Zonë me karakter bujqësor dhe aktivitete ekonomike bujqësore» është kategorizuar në 1 kategori 

njësie e cila ka përdorim kryesor toke me qëllim mbështetjen e aktiviteteve ekonomike rurale. Në 

këto zona gjenden njësi me kod MR_B_B3_ nr. zone/nr. njësie. 

«Zonë me karakter bujqësor dhe infrastrukturë mbështetëse» kjo zonë përfshin një kategori njësie, 

e cila përfshin infrastrukturen e nevojshme për mbështetjen e kulturave bujqësore. Në këto zona 

gjenden njësi me kod MR_B_ IB3_nr. zone/nr. njësie. 

Sistemi Natyror përfshin 2 kategori zonash të cilat janë të organizuara në pesë kategori njësi. 

Kategorizimi i njësisë është realizuar me qëllim menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe zonave 

me vegjetacion të ulët dhe grupohen në kategori njësi si më poshtë: 

«Zonë e tokës natyrore» është kategorizuar në katër kategori njësi, përdorimet e të cilëve 

mbizotëruese janë pyjet, kullotat, shkurret dhe tokë pa frutë. Në këto zona gjenden njësi me kode 

MR_N_N1_nr.zone/nr.njësie, MR_N_N2_nr.zone/nr.njësie, MR_N_N4_nr.zone/nr.njësie, 

MR_N_N5_nr.zone/nr.njësie.  

«Zonë e ekoturizmit» është kategorizuar në një kategori njësi. Kjo zonë lejon aktivitete sociale dhe 

aktivitete rekreative (si hotelet, kampet, fermat e ekoturizmit, infrastrukturat e veçanta turistike nën 

liçensimin mjedisor). Në këto zona gjenden njësi me kod MR_N_NAR4_nr. zone/nr. njësie. 

Sistemi i ujit përfshin një zonë që kategorizohet në katër kategori njësi të cilat kanë si përdorim 

liqene, lumenj, përrenj dhe burime. Në këto zona gjenden njësi me kode MR_U_U4_nr. zone/nr. 

njësie, MR_U_U5_nr.zone/nr.njësie, MR_U_U6_nr.zone/nr. njësie, MR_U_U7_nr. zone/nr. njësie. 

1.5. Pozicionimi i shërbimeve dhe rrjeteve kryesore të infrastrukturave 

Duke analizuar situatën aktuale të Bashkisë lindin disa nevoja, mbulimi i të cilave do të çojë në 

përmirësimin e standardeve të jetesës së banorëve vendas. Për më tepër, duke marrë parasysh 

objektivat strategjike të përcaktuara për zhvillimin e qëndrueshëm dhe të balancuar të bashkisë, 

propozohen një seri veprimtarish të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e shërbimeve dhe rrjetit të 

infrastrukturës me qëllim trajtimin e e problemeve siç ato edhe janë identifikuar. 

Për sa i përket infrastrukturës sociale të bashkisë propozohet të forcohen  vendbanimet që kanë 

përqendrimin më të madh të popullsisë, si për shembull qendrat e ish komunave të Bashkisë. Duke 

njohur vendbanimet e lartpërmendura si pole të mundshme ekonomike brenda kufijve të bashkisë 

dhe duke marrë parasysh pozitën gjeografike në lidhje me rrjetin kryesor rrugor dhe të banimit. 

Vendosja e departamenteve të shërbimit për qytetarët dhe e infrastrukturës sociale do të ndihmojë 

që ish-qendrat e komunave të funksionojnë si vendbanime satelite që lidhen me vendbanimet rurale 

përreth, duke zvogëluar kështu distancat e udhëtimit të banorëve të këtyre zonave për të marrë 

shërbimin e nevojshëm të përditshëm të tyre. Në këtë mënyrë krijimi i poleve të vogla brenda 

bashkisë do të kontribuojë në forcimin e aftësisë konkurruese të rajoneve pasi ato do të jenë mjedisi 

i përshtatshëm për tërheqjen e njerëzve dhe të sipërmarrjeve. Duke pasur parasysh se vendbanimet 

Rrëshen, Rubik, Reps, Kurbnesh, Perlat Qendër, Klos, Orosh dhe Kaçinar grumbullojnë shumicën e 
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popullsisë së përgjithshme të bashkisë propozohet forcimi dhe pozicionimi i  infrastrukturës sociale 

dhe i shërbimit për qytetarët, krijimi i hapësirave publike dhe hapësirave të gjelbra me  synim 

përmirësimin e funksionimit të shërbimeve, shërbimit të nevojave të tyre ditore dhe përmirësimin e 

cilësisë së jetës së banorëve. 

Në selinë e bashkisë janë vendosur infrastruktura sociale e shërbimeve administrative dhe shërbime 

të mirëqenies sociale e cila do ti shërbejë të gjithë banorëve të bashkisë dhe do të kontribuojë në 

mënyrë të konsiderueshme në zhvillimin e aktivitetit ekonomik dhe në përthithjen e investimeve në 

rajon. Vendosja e shërbimeve dhe e infrastrukturës për mirëqenien sociale zhvillohet në një mënyrë 

të tillë që ti shërbejë të gjithë banorëve, ndërsa paralelisht përqëndrimi i tyre është në qendër me 

synim reduktimin e distancës për banorët e qytetit. Ndërtimi i një tregu të mbyllur në qendrën e 

Bashkisë do të mundësojë organizimin e aktiviteteve ekonomike në lidhje me shërbimin e 

përditshëm të banorëve. Përveç kësaj, përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës që strehon 

shërbimet administrative dhe ato shëndetësore do të japë një kontribut të rëndësishëm në 

përmirësimin e shërbimit të qytetarëve dhe në forcimin e rolit të funksionimit të infrastrukturës në 

bashki. Së fundi, në tërësi për territorin e bashkisë, propozohen shërbime elektronike,  shëndetësore 

dhe arsimore me synim shërbimin sa më të mirë të vendbanimeve të largëta dhe atyre të izoluara. 

Në lidhje me rrjetet kryesore të infrastrukturës teknike, projekt i rëndësishëm në zonën e studimit 

është ndërtimi i objektit të trajtimit të ujërave të zeza në qytetet Rrëshen, Rubik dhe Reps. Objekti i 

trajtimit të ujërave të zeza duhet të ndërtohet në një pozicion të favorshëm, me qëllim që në këtë 

objekt të trajtohen ujërat e zeza të cilat do të përfundojnë në të përmes tubacionit të ujërave të zeza. 

Në vazhdim pasi mbetjet të jenë trajtuar dhe të jenë larguar prej tyre substanca e dëmshme do të 

disponohen tek pranuesi fqinj. Objekti i trajtimit të ujërave të zeza do të ndërtohet pasi të përgatitet 

studimi përkatës, i cili do të përfshijë kërkesat mjedisore, zhvillimin e ardhshëm të popullsisë, 

bazuar në standarde bashkëkohore dhe standardet për projekte të tilla. Gjithashtu, tubacioni i 

programuar i IAP i cili përshkon bashkinë do të kontribuojë ndjeshëm në plotësimin e nevojave për 

energji të banorëve të bashkisë. Lidhur me hekurudhat, rrjeti operativ ekzistues ndalon në Milot, ku 

Strategjia Kombëtare e Transportit do të shqyrtojë mundësinë e krijimit të një qendre logjistike. 

Kjo strategji nuk parashikon ndonjë projekt hekurudhor për lidhjen e Milotit me Rrëshenin, 

Kukësin dhe Kosovën; megjithatë, Plani i Përgjithshëm Kombëtar propozon që kjo infrastrukturë 

hekurudhore të zhvillohet deri në vitin 2030. 

Gjithashtu një projekt me rëndësi të madhe për zonën Rrëshen dhe zonën Rubik është mbrojtja nga 

përmbytjet e lumit Zmeja dhe Fan. Kjo mbrojtje mund të realizohet  me krijimin e përshtatshëm të 

shpateve të shtratit të lumit. Disa nga metodat e aplikuara për këto mbrojtjen janë përmes realizimit 

të mureve prej gabioni, mbushja e shpateve me mure betoni mbrojtëse, pastrimi i pjesës së poshtme 

të lumit, etj. Në çdo rast, zgjidhja e saktë do të rezultojë pas përgatitjes së një studimi përkatës për 

mbrojtjen nga përmbytjet, qëllim të i cilit do të jetë përcaktimi në mënyrë sa më të mirë të jetë e 

mundur rrjedhën përmbytëse të lumenjve Fan dhe Zmeja në bazë të reshjeve dhe të dhënave 

klimatike të zonës. 

Sektori i bujqësisë është një aktivitet i rëndësishëm ekonomik i bashkisë dhe për këtë arsye është 

propozuar forcimi i prodhimit bujqësor me vendosje të qendrave të informimit dhe mbështetjes për 

fermerët në komunitetet lokale të Rrëshenit dhe Kthellës. Përveç kësaj, rindërtimi dhe zgjerimi i 

sistemit të ujitjes janë projekte themelore të infrastrukturës për aktivitetet rurale.  Aktiviteti turistik 
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është gjithashtu një sektor i rëndësishëm i ekonomisë së Bashkisë. Promovimi dhe forcimi i 

turizmit do të realizohet, ndër të tjera, edhe me ndërtimin dhe hapjen e qendrave të informacionit 

për vizitorët në njësitë bashkiake Rrëshen, Orosh dhe Selitë dhe përmes krijimit të rrugëve turistike 

të çiklizmit në njësitë bashkiake të Kthellës, Oroshit dhe Rubikut. 

1.6. Zonat e mbrojtura të rëndësisë kombëtare 

Bashkia e Mirditës ka një mjedis të pasur natyror dhe kulturor të cilat mund të klasifikohen me 

rëndësi kombëtare. Për sa i përket zonave të mbrojtura natyrore të tilla si ato të identifikuara në 

përputhje me Ligjin 8906/2002 "Për zonat e mbrojtura" dhe VKM 102/1996 "Per miratimin e 

Strategjisë për zbatimin e projektit për vlerësimin mjedisor nga zbatimi i projektit të pyjeve", 

brenda kufijve administrativë të Bashkisë është dhe zona e mbrojtur e Resurseve të Menaxhuara 

Bjeshka e Oroshit që i përket Kategorisë IV të rrjetit kombëtar të zonave të mbrojtura. Bashkia 

fqinjësohet edhe me zona të tjera të mbrojtura të tilla Parku Kombëtar i Lurës (Kategoria II) (VKM 

102 datë 15/01/1996) Parku Natyror  Rajonal i Liqenit të Ulzës (Kategoria IV) (VKM 16, datë 

03/04/2013 ) Rezervati natyror i Menaxhuar i Bërzanës (kategoria IV) (Rreg. MB nr.1, datë 

27/07/1977) dhe Monumenti Natyror Vlashaj (Kategoria III) (VKM 102, datë 15/01/1996). 

Gjithashtu, me Vendim të Këshillit të Qarkut është shpallur Parku Natyror Rajonal "Kthellë '(PNR) 

për të cilin pritet të miratohet Plani i Menaxhimit, i cili do të përcaktojë qartë fushat dhe prioritetet 

e zhvillimit. Jashtë zonave të mbrojtura në rajon takohen dhe 10 monumente natyrore të shpallura 

sipas VKM 676, datë 20.12.2002 "Për shpalljen Zonë e Mbrojtur e monumenteve të natyrës 

Shqiptare", ku përfshihen kanione, shpella, pemë dhe zona me karakteristika të rëndësishme 

ekologjike dhe peizazhe të bukurisë së rrallë. Sipas të dhënave të marra nga Instituti i 

Monumenteve të Kulturës dhe nga të dhënat përkatëse nga interneti, monumentet Kulturore që 

ndodhen në autoritetin territorial të Bashkisë së Mirditës janë si më poshtë: 

EMRI I 

MONUMENTIT 

NJËSIA 

ADMIN. 
FSHATI K. 

INSTITUCIONI I 

SHPALLJES  

Nr. 

VEND. 

VITI I 

SHPALLJES 

KALAJA ANTIKE 

E RUBIKUT  
RUBIK RUBIK I 

Ministria e Arsimit 

dhe e Kulturës  
1886 10.06.1973 

KISHA E 

MANASTIRIT TË 

RUBIKUT 

RUBIK RUBIK I 
Aprov. Ligj. Nr. 609, 

dt. 24.05.1948 

586,   

4874 

17.03.1948  

23.09.1971 

PICTOGRAMET 

NË STREHËN 

SHKËMBORE 

PRANË RUBIKUT 

RUBIK RUBIK I Ministria e Kulturës 366 09.10.2015 

BANESA E ABAT 

PREND DOCIT 
RUBIK RUBIK ΙΙ Ministria e Kulturës 7 08.01.2015 

GRADISHTA NE 

DOMGJONIT 
FAN DOMGJON I 

Minis. e Arsimit dhe 

e Kulturës (D.K) 
786/1 05.11.1984 

UJESJELLËSI I 

DOMGJONIT 
FAN DOMGJON I 

Minis. e Arsimit dhe 

e Kulturës (D.K) 
786/1 05.11.1984 

BANESA E DOD 

NIKOLLIT  
SELITË KURBNESH I 

Ministria e Arsimit 

dhe e Kulturës  
1886 10.06.1973 
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BANESA E PRENG 

LLESHIT  
OROSH MASHTËRKOR I 

Ministria e Arsimit 

dhe e Kulturës  
1886 10.06.1973 

BANESA 

PËRDHESE DHE 

KULLA E ZEF 

NOCAJT  

OROSH KODËR - SPAC I 
Ministria e Arsimit 

dhe e Kulturës  
1886 10.06.1973 

BURGU I SPAÇIT OROSH SPAÇ II MTKRS 656 05.12.2007 

BANESA E GJET 

MARKUT  
KTHELLË 

PERLAT I 

SIPËRM 
I 

Ministria e Arsimit 

dhe e Kulturës  
1886 10.06.1973 

SHPELLA E 

NEZIRIT 
KTHELLË LAÇ I 

Ministria e Arsimit 

dhe e Kulturës  
266/1 16.02.1979 

SHPELLA E 

PELLUMBAVE 
KTHELLË LAÇ I 

Ministria e Arsimit 

dhe e Kulturës  
266/1 16.02.1979 

SHPELLA E 

BLAZIT 
KTHELLË LAÇ I 

Ministria e Arsimit 

dhe e Kulturës  
266/1 16.02.1979 

Tabela 1.6.1: Monumentet e Natyrës në bazë të VKM nr.676, datë 20.12.2002, Bashkia Mirditë 

Drejtimi bazë shumdimensional i planifikimit të territorit (Plani i Përgjithshëm Kombëtar, 

Dokumenti i Parë Kombëtar për Planifikimin e Territorit 2015-2030) për mirëmbajtjen dhe 

përmirësimin e sistemit natyror territorial, është rritja e zonave të mbrojtura natyrore në nivel 

kombëtar, në mënyrë që të mbulojnë 20% të sipërfaqes tokësore dhe 12-15% të asaj detare. 

Synimet në fjalë parashikohen në Strategjinë dhe Planin e Veprimit të Biodiversitetit të Ministrisë 

së Mjedisit dhe  formohen respektivisht në mbulimin e 17% të sipërfaqes së tokës dhe të 5% të 

sipërfaqes së zonave bregdetare detare në nivel kombëtar nga zona të mbrojtura deri në vitin 2020. 

Në zonën e studimit propozohen për t'u bashkuar me rrjetin kombëtar të zonave të mbrojtura, sipas 

ligjit 81/2017 «Për Zonat e Mbrojtura», Mali i Munellës, Lugina e Rubikut dhe zona Kunore-Kroi i 

Bardhë (Rrjeti Emerald), si edhe të hartohen planet për menaxhimin e tyre. Gjithashtu, ekzistojnë 

tetë elementë të propozuara që të shpallen si monumente natyrore të mbrojtura, ku përfshihen 

shpella dhe zona me interes natyror, të cilat kanë florë dhe faunë të pasur. Në përgjithësi, mjedisi 

natyror është në gjendje të mirë dhe nuk ka fenomene të theksuara degradimi. PPK favorizon 

gjithashtu integrimin e zonave të mbrojtura në rrjete të gjera si rrjeti NATURA 2000, fakt që do të 

ketë efekt akumulues për ruajtjen e biodiversitetit dhe shkallën e mbrojtjes se tyre. Përkatësisht, 

integrimi i pasurive të mbrojtura natyrore të bashkisë në rrjetin Evropian NATURA 2000, do të 

forcojë kornizën për mbrojtjen e peizazhit dhe biodiversit. Monumentet natyrore të propozuara  

janë renditur në tabelën e mëposhtme: 

 

EMRI I MONUMENTIT NJËSIA ADMINISTRATIVE FSHATI 

QARRI I VERDHË  RRËSHEN SHESHAJ (NOKAJ) 

SHPELLA E PASHËS  OROSH FUSHË LUGJË 

SHPELLA VERTIKALE E 

STERQOKUT 
OROSH FUSHË LUGJË 

SHPELLA E ΑKULLIT  OROSH FRASHË 
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BJESHKA DHE KANIONI I 

KAÇINARIT 
KAÇINAR KAÇINAR 

SHPELLA E VALIT SELITË PERLAT I EPËR 

SHPELLA E MERKURTHIT SELITË MERKUTH 

SHPELLA VERTIKALE E DIDHES SELITË DIDHË 

Tabela 1.6.2: Monumentet e Natyrës të propozuara, Bashkia Mirditë 

Elementi kulturor është shumë i theksuar në të gjithë hapësirën gjeografike të bashkisë dhe 

pasqyrohet në shumëllojshmërinë e vendeve fetare, ambjenteve arsimore, kështjellave, banesave e 

peronazheve historikë të zonës dhe shtëpitë e tipit Kulla, të cilat tregojnë zhvillimin historik të 

zonës dhe arkitekturën vendase të hapësirave të strukturuara. Sipas Ligjit 9048/4.7.2003 «Për 

trashëgiminë kulturore», objektet e mbrojtura të trashëgimisë kulturore kategorizohen në objekte në 

mbrojtje, objekte në mbrojtje paraprake, monumente kulture të kategorisë II dhe monumente 

kulture të kategorisë I. Pjesa më e madhe e monumenteve të shpallura të bashkisë Mirditë i 

përkasin Kategorisë I të mbrojtjes me përjashtim Burgu i Spaçit dhe Banesa e Abat Prend Doçit, të 

cilat i përkasin Kategorisë II të mbrojtjes. Për disa nga monumentet kulturore janë përcaktuar zonat 

buferike mbrojtëse. 

1.7. Zonat kryesore të zhvillimit ekonomik dhe urban 

Rol vendimtar në realizimin e vizionit dhe zbatimin e objektivave strategjike luajnë zonat kryesore 

ekonomike dhe të banimit. Në to janë përqëndruar pjesa më e madhe e popullsisë dhe aktiviteteve 

ekonomike, krijojnë mundësi të reja dhe janë bazë për rigjallërimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm 

të Bashkisë. Propozohet që këto zona të jenë të shumëllojshme, me karakter dhe intensitet të 

ndryshëm, që të sigurohet një zhvillim sa më fleksibël dhe t’i përshtatet sfidave të së ardhmes duke 

qenë elastike ndaj ndryshimeve të mëdha të mundshme (p.sh. mjedisore, ekonomike). 

Zona ekonomike përfshin zonën e organizuar për aktiviteteve biznesi, zona të gjera me karakter të 

veçantë (me kontroll më të madh ose më të vogël) dhe akset e infrastrukturës që tërheqin sasi të 

konsiderueshme të investimeve dhe kontribuojnë në mënyrë vendimtare në rigjallërimin ekonomik 

dhe promovimin e Bashkisë. Në bashki ndeshen zona të karakterit ekonomik me prioritet zhvillimi 

dhe në mënyrë të veçantë në pjesën lindore të Rrëshenit, ku gjendet zona ekonomike në të cilën 

propozohet krijimi i një zone të organizuar për aktiviteteve prodhuese dhe industriale, të tilla si 

qendra biznesi, magazina dhe njësi përpunimi prodhuese. Ndahet në dy seksione, në varësi të 

shkallës së ndotjes së aktiviteteve. Zona përreth nyjes së hyrjes në qytetin e Rrëshenit propozohet të 

funksionojë si një pol ekonomik, duke përdorur pozicionin kyç të saj (E-851 dhe stacionin 

hekurudhor) dhe afërsinë me qendrën urbane të Rrëshenit, me theks të veçantë tek aktivitetet 

tregtare dhe transite, të shërbimeve akomoduese dhe të argëtimit, të tilla si qendra tregëtare, 

restorante dhe hotele. Pranë qytetit të Rubikut propozohet zonë e organizuar për aktiviteteve 

ekonomike dhe tregtare, si edhe industri e lehtë tek ish-zona industriale si edhe në zonën jugore dhe 

në vazhdim të saj. E gjithë zona do të shërbehet nga rruga E-851 dhe në të ardhmen nga rrjeti i ri 

hekurudhor që do të kalojë përmes Bashkisë. Në Njësinë administrative Fan propozohet krijimi i 

një poli ekonomik nga njëra anë me përqëndrimin e aktiviteteve tregtare dhe shërbimeve dhe nga 
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ana tjetër me krijimin e zonave me shërbime rekreative dhe akomoduese. Ky pol do të ktë zhvillim 

linear përreth kryqëzimit në disnivel së E-851 në Fan/Klos. 

Për më tepër, vendosja e zonave ekonomike, në territorin e Bashkisë do t'i japin një shtysë forcimit 

të aftësisë konkurruese të sipërmarrjeve, pasi do të ketë infrastrukturë më të përshtatshme 

(furnizimi me ujë, menaxhimi i mbeturinave, etj.), në sigurimin dhe mbrojtjen e mjedisit dhe në 

përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve në zonat fqinje. Vlen të përmendet se zhvillimi dhe 

funksionimi i një sërë aktivitetesh ekonomike përmes infrastrukturës të organizuar mund të 

kontribuojë në mënyrë të rëndësishme në mbështetjen e bizneseve ekzistuese dhe në tërheqjen e 

nisjen e investimeve të reja. Përdorimi dhe aktivitetet e lejuara specializohen sipas zonave në varësi 

të vendndodhjes së tyre (p.sh. afërsia me zonat urbane, zonat e mbrojtura), në raport me akset 

infrastrukturore dhe distancat e sigurisë.  

Aktiviteti ekonomik i Bashkisë së Mirditës gjatë dekadave të fundit ka qenë i njohur për aktivitetin 

minerar, veçanërisht në zonën industriale të Rubikut dhe në zonën e industrisë të pasurimit të bakrit 

në Rrëshen. Në këtë bashki, theks i veçantë i kushtohet rigjenerimit të aktiviteteve minerare dhe 

industriale nga drejtimet e përcaktuara në PPK dhe nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë e cila 

hartoj një ofertë tekniko-tregëtare përmes të cilës do të siguroje zhvillim e plotë të aktivitetve 

industriale dhe një rritje shkalle përpunimi të mineralit të bakrit në Shqipëri. Kështu, propozohet 

rihapja uzinës së pasurimit të bakrit në zonën e Rubikut dhe Rrëshenit. Përveç ndërhyrjeve në 

zonën industriale të Rubikut dhe të Rrëshenit, në mënyrë që të rihapen impiantet e pasurimit të 

bakrit, jepet prioritet edhe në zonat që funksionojnë guroret në shtratet e Fanit, ku ushtrohet 

aktivitet nxjerrës inertesh  nga lumi. Zonat që grumbullojnë aktivitetet e nxjerrjes së inerteve janë të 

vendosura në zonën Fang-Rubik, ndërsa në të njëjtën zonë gjenden edhe gurore. Aktiviteti minerar 

ndeshet edhe në zonat në veri të vendbanimit Kodër Spaç në Njësisë Administrative të  Oroshit dhe 

në jug të vendbanimit Klos në Njësinë administrative të Fanit. 

Përveç vendosjes së zonave të aktivitetit të organizuar ekonomik, ka disa vendbanime dhe zona më 

të vogla që mund të tërheqin aktivitete ekonomike dhe një numër të madh vizitorësh për shkak të 

karakterit të tyre rural apo turistik. Zona të tilla janë, zonat përgjatë Luginës të Rubikut, 

vendbanimet të cilat gjenden në territorin e Bjeshkës të Oroshit, Bukmira dhe Kodër Spaçi, ku në 

zonën e Bukmirës shënohet një zhvillim i prodhimit të verës dhe agroturizmit. Me rëndësi të 

paraqitet edhe liqeni artificial i krijuar nga ndërtimi i digës së hidrocentralit, ndërsa vendbanimi i 

Kodër Spaçit është një pikë tërheqjeje vizitorësh për shkak të burgut politik të Spaçit. Në kuadër të 

Strategjisë ndërsektoriale për zhvillimin rural dhe bujqësor dhe të «Programit të Integruar për 

Zhvillimin Rural (PIZHR)- Programi i 100 fshatrave» prioritet për zhvillimin e agroturizmit dhe 

ekonomisë rurale jepet në zonën e Oroshit (fshatrat Grykë Orosh, Mashtërkor dhe Nënshejt) dhe në 

vendbanimin e Kryezezës në njësinë Adnimistrative të Rubikut. Në zonat e sipërpërmendura i jepet 

përparësi zhvillimit të aktiviteteve që lidhen me agroturizmin, ekoturizmin dhe formave të tjera 

alternative të turizmit. Më konkretisht, këto zona propozohen aktivitete rekreative që lidhen me 

zonat rurale dhe natyrën, shërbime akomoduese dhe argëtimi (p.sh. restorantet, hotelet, bujtinat), si 

edhe infrastruktura të informimit mjedisor dhe ndërgjegjësimit. Për më tepër, në njësitë 

administrative Rrëshen dhe Orosh ka shumë ndërtesa të tipit kulla të cilat mund të konvertohen në 

hapësira mikpritjeje duke sjellë përfitime ekonomike pronarëve të vet, ndërsa do të reklamohet dhe 

promovohet kultura dhe arkitektura e këtyre zonave. Si zona të zhvillimit ekonomik janë 
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konsideruar edhe zonat e propozuara në rrjetin  kombëtar të zonave të mbrojtura, të tilla si zona e 

Kroit të Bardhë dhe kanioni i Shehut të Keq, të cilat përmes menaxhimit të qëndrueshëm mund të 

jenë pika të rëndësishme për të tërhequr vizitorët.Rol ndihmës do të kenë dhe monumentet e 

veçanta natyrore dhe kulturore, nëse mirëmbahen, promovohen dhe integrohen në rrjetin e gjerë të 

turizmit të Qarkut. Tek tabela me poshtë gjenden monumentet natyrore të Bahkisë. 

Nr. EMËRTIMI I ZM 
Sip. 

Ha 
KAT MIRATIMI BASHKIA 

1 
ZMBM "Bjeshët e 

Oroshit" 
4745 VI VKM Nr.102, datë 15.01.1996 Mirditë 

2 Rrobulli i Blacit   III VKM Nr.676, datë 20.12.2002 Mirditë 

3 Mrizi i Shenaprenes   III VKM Nr.676, datë 20.12.2002 Mirditë 

4 Rrapi i Kacinarit   III VKM Nr.676, datë 20.12.2002 Mirditë 

5 Lisat e Shpalit   III VKM Nr.676, datë 20.12.2002 Mirditë 

6 Lisat e Marpepes   III VKM Nr.676, datë 20.12.2002 Mirditë 

7 Kanioni i Shehut të Keq   III VKM Nr.676, datë 20.12.2002 Mirditë 

8 
Shpella Kusia e Nue 

Gjonit 
  III VKM Nr.676, datë 20.12.2002 Mirditë 

9 Guri i Gjonit   III VKM Nr.676, datë 20.12.2002 Mirditë 

10 Guri i Nuses   III VKM Nr.676, datë 20.12.2002 Mirditë 

11 Kroi i Bardhë   III VKM Nr.676, datë 20.12.2002 Mirditë 

Table 1.7.1. Monumente natyror në Bashkinë Mirditë, bazuar në VKM nr. 676, datë 20.12.2000 dhe VKM nr.102, datë 15.01.1996. 

Së fundi, hidrocentralet konsiderohen me rëndësi kombëtare, sepse ato kontribuojnë në pavarësinë 

dhe mbizotërimin energjetik të vendit. Duke qenë se shumë nga zonat e mësipërme (zona 

ekonomike, HEC, vendbanimet e rëndësishme) janë të përqëndruara dhe të zhvilluara rreth aksit 

rrugor E-851 ai konsiderohet si boshti kryesor i zhvillimit të Bashkisë. Infrastruktura kryesore e 

gjendur në Bashki është Koridori VII (E-851), e cila nga mbikalimi i Rrëshenit deri në kufirin 

verilindor të Bashkisë (Tuneli i Kalimashit në Thirrë) ka karakteristikat e autostradës (2 korsi për 

secilin drejtim dhe trafikndarës, ndërsa pjesa e mbetur është rrugë e gjerë me një korsi për secilin 

drejtim dhe pa trafikndarës.  

Rruga SH-30 është aksi rrugor kryesor i rrugës kombëtare të vjetër që përshkon Bashkinë, para 

ndërtimit të rrugës së lartpërmendur dhe ka një shtrirje paralele me Koridori VII deri në Blinisht, ku 

ndryshon drejtim, duke shkuar në veri për në Bashkinë më të afërt, Pukë. Kjo rrugë i ofron akses 

shumë vendbanimeve. Janë duke u kryer punime për përmirësimin e gjendjes së saj, por pa 

ndryshuar gjerësinë. 

Rruga SH-34 ka drejtim nga qyteti i Rrëshenit drejt Qarkut Diber (Burrel dhe Lurë), duke lidhur 

qendrën e Bashkisë me njësitë administrative Selitë dhe Kthellë (vetëm segmenti deri në Prosek 

është i asfaltuar). 

Në qytetet e Rrëshenit dhe Rubikut regjistrohen nevojat më të rëndësishme të Bashkisë për zona të 

reja të banimit. Këto arriten ose përmes përfshirjes së zonave të pastrukturuara brenda zonave të 
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banimit dhe dendësimit të tij, ose përmes rizhvillimit të sipërfaqeve joaktive/të braktisura, ose 

përmes urbanizimit të zonave të reja, zonave individuale, gjithmonë në lidhje me qendrat 

ekzistuese. 

Qyteti i sotëm i Rrëshenit zhvillohet në jug të rrugës dhe përbëhet nga dy njësi hapësinore: (a) atë 

qendrore ku janë përqëndruar shërbimet kryesore dhe infrastrukturat sociale, dhe e cila përbëhet, 

kryesisht nga një numër pallatesh me shumë kate (4-10) dhe (b) nga zona periferike në pjesën  

perëndimore ku përdorim dominant kanë banimi dhe ndërtimi është më e ulët dhe ka formen e 

Vilave. 

Pjesa e parë, ajo qendrore, është pothuajse plotësisht e strukturuar dhe kështu popullsia rezidente 

është faktike, me një hapësirë të vogël rritjeje të saj (psh banim i  apartamenteve të pashitura në 

pallatet shumëkatëshe). Forma e zhvillimit në vitet e fundit ka si rezultat dendësinë shumë të lartë 

(të shkallës rreth 500-1000 banorë/ha) në krahasim me nivelin në hierarkinë e banimit të vendit dhe 

karakteristikat e vendbanimit (p.sh. zona urbane, qendra rrethinash rurale). 

Zhvillimi i propozuar i kësaj zone qendrore është i orientuar tashmë bazuar tek propozimet e këtij 

PPV nga njëra anë në rigjenerim dhe konsolidimin e ndërtesave ekzistuese (p.sh. efikasitet të 

energjisë, infrastrukturë më të plotë dhe moderne) dhe nga ana tjetër në rizhvillimin e ndërtesave 

më të vjetra apo të braktisura me kushte më të lehta (p.sh. lartësi deri në 5 kate, Ksht në 60%) për 

ndërtesat e reja. 

Njësia e dytë, ajo periferike, tashmë është ndërtuar në një përqindje të konsiderueshme nga vila. 

Pjesa tjetër e pastrukturuar ka mundësi të kufizuara në lidhje me pritjen e një popullsie të re, duke 

marrë parasysh, nga njëra anë, kushtet e propozuara të ndërtimit (deri në 2 kate lartësi, deri në 3 

kate tek të tjerat, vila si tipologji e propozuar) dhe nga na tjetër gjeomorfologjinë, pasi përshkohet 

nga përrenj dhe pjerrësitë janë të shumëllojta dhe në disa zona më të theksuara, duke tejkaluar 15°. 

Karakteristikat relativisht jo të favorshme gjeo-morfologjike janë faktorë përcaktues dhe kufizues 

për zhvillimin urban e mëtejshëm të zonës, duke  e bërë: (a)ndërtimin e infrastrukturës inxhinierike 

të nevojshëm (psh ujësjellës-kanalizimeve) më të vështirë teknikisht dhe me kosto më të lartë, (b) 

qasjen në qendrën e qytetit (si qasjen ndaj shërbimeve kryesore sociale dhe ekonomike) më pak të 

drejtpërdrejtë dhe të lehtë (zona më në perëndim dhe në lartësi më të madhe ka qasje më të 

vështirë), (c) reduktuar hapësirën e favorshme për zhvillim. 

Për arsyet e mësipërme, përzgjidhet zhvillimi i vendbanit në një zone të re që sot është e degraduar 

dhe jo e frutëshme. Karakteristikat e favorshme të kësaj vendodhje është fqinjësia direkte, e cila do 

të lehtësohet me ndërtimin e urës për këmbësorë, pamja drejt qytetit, qasja e drejtpërdrejtë pas 

përfundimit të hyrjes së re të qytetit që është duke u ndërtuar, lehtësia e shërbimit nga rrjete 

komunitare të infrastrukturës (p.sh. furnizimi me ujë, kanalizimet). Shënohet se, përveç përdorimit 

të banimit, parashikohet dhe një numër i madh shërbimesh dhe aktivitetesh tregëtare (parashikohet 

se 20% e sipërfaqes së strukturuar të përgjithshme do të mbulohet nga përdorime të tjera përveç 

atyre rezidenciale). Kushte për zhvillimin e qytetit të ri janë: (a) miratimi i PDV i cili duhet të 

hartohet në nivel Njësie, (b) ndërtimi i veprave për mbrojtjen nga përmbytjet në gjithë pjesën e 

zonës përgjatë lumit, (c) ndërtimi i një ure të re e  cila do të lidh dy anët e lumit, duke siguruar 

kështu lidhje të drejtpërdrejtë dhe lëvizje të pandërprerë të këmbësorëve dhe biçikletave dhe (d) 

ndërtimi i infrastrukturës së transportit, furnizimit me ujë, kanalizimeve dhe menaxhimit të 

mbetjeve para urbanizimit të tij.  



28 
 

Territori për sipërfaqen e propozuar të zonës urbane të Rubikut gjendet në vazhdim të vendbanimit 

ekzistues dhe në pjesën jugore të tij. Bëhet fjalë për një riorganizim dhe shfrytëzim të një pjese të 

frontit lumor pas përfundimit të ndërhyrjeve të nevojshme (mbrojtja nga përmbytjet, largimi i 

nënstacionit të transmetimit të energjisë elektrike).  

Së fundi, është propozuar konsolidimi dhe rizhvillimi i qendrave të njësive administrative. 

Organizimi dhe forcimi i tyre, në mënyrë që banorët e tyre të shërbehen në mënyrë sa më të mirë 

nga infrastruktura inxhinierike, hapësira të gjelbra dhe infrastrukturë sociale dhe shërbimeve 

moderne, do të ketë si rezultat rritjen e popullsisë, si edhe përmbajtjen e popullsisë në këto zona. 

1.8. Evidentimi i produkteve bujqësore  

Në Qarkun e Lezhës kultivohen kryesisht drithëra (misër dhe grurë), foragjere, ndërsa në sasë më të 

vogla kultivohen perime, patate dhe fruta, pemë frutore, vreshta dhe ullinj. Gjithashtu, blegtoria e 

saj bazohet kryesisht në mbarështimin e krerëve të dhirta, derrave dhe pulave.
1
  Është një zonë me 

sipërfaqe të kufizuara bujqësore dhe mundësi të kufizuara të zhvillimit intensiv dhe ekskluziv të 

aktiviteteve të lartpërmendura(p.sh. 53,5% ka mundësi ujitjeje dhe në 2016 është ujitur vetëm 

32,2% e tokës bujqësore, numri i serave me kultura të ndryshme nuk është i madh).
2
 

Bazuar në referimet e PPK, kultivimi i vreshtarisë, ullinjve, drithërave dhe fasuleve duket të jenë 

produktet kryesore të prodhimit për Qarkun Lezhë.  

 

Imazh 1.8.1.: Rajonalizimi i produkteve bujqësore (burimi: PPK) 

 

                                                 
1
 http://www.instat.gov.al/al/temat/bujqësia-dhe-peshkimi/bujqësia/#tab2, http://www.instat.gov.al/al/temat/bujqësia-dhe-

peshkimi/blegtoria/#tab2, PPK - Dokumenti i parë Kombëtar për Planifikimin e Territorit 2015-2030 
2
 http://www.instat.gov.al/al/temat/bujqësia-dhe-peshkimi/bujqësia/#tab2 

http://www.instat.gov.al/al/temat/bujqësia-dhe-peshkimi/bujqësia/#tab2
http://www.instat.gov.al/al/temat/bujqësia-dhe-peshkimi/blegtoria/#tab2
http://www.instat.gov.al/al/temat/bujqësia-dhe-peshkimi/bujqësia/#tab2
http://www.instat.gov.al/al/temat/bujqësia-dhe-peshkimi/blegtoria/#tab2
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Imazh 1.8.2.: Produktet krzesore,  Qarku Lezhe (burimi: PPK) 

 

Duke u fokusuar në Bashkinë e Mirditës dhe sipas të dhënave të ofruara nga institucionet përkatëse 

bashkiake, shumica e kulturave bujqësore sot kanë të bëjnë kryesisht me kulturat e arave, të tilla si 

drithërat, misri dhe tërfili, të cilat kultivohen krzesisht në sipërfaqen më të madhe të njësive 

administrative Fan dhe Kthellë. Në mënyrë të konsiderueshme më të vogla janë sipërfaqet e 

vreshtave dhe pemishteve, të cilat gjenden kryesisht në njësitë administrative të Rrëshenit dhe 

Kthellës. Megjithatë, pamja e përgjithshme,  tregon kultura të përziera me përmasa të vogla dhe 

shpesh me ndarje natyrore. Kjo ndodh për shkak si të gjeomorfologjisë ashtu edhe për shkak se 

prodhimi ëeshtë në shkallë të vogël me qëllim të mbuloje nevojat familjare në kuadër të autonomisë 

dhe ekonomisë qarkore e cila është karakteristike në këto zona. Sipërfaqet e shumta bujqësore 

gjenden në njësitë administrative të Rëshenit dhe Kthellës (29% dhe 24% përkatësisht në total të 

sipërfaqes bujqësore), ndërsa në njësitë e tjera përqindja është e ngjashme midis 8-11%. Për sa i 

përket pozicionit së tyre, sipërfaqet e kultivueshme (dhe ato me potencial kultivimi)  identifikohen 

në zonat përgjatë brigjeve të lumenjve dhe përrenjve dhe në zonat malore, me shpate të sheshtë apo 

të butë. 

Si përfundim, produktet tradicionale për të cilat Bashkia ka qenë e specializuar dhe që janë 

promovuar në kuadër të zhvillimit kombëtar sipas AZHBR, janë vreshtat (me disa varietete të tyre), 

me theks të veçantë në varietetet vebdase, dhe vera e prodhuar nga këto vreshta, disa lloje frutash 

dhe frutat e thata, por edhe mbarështimi i troftës. Sot, përpunimi i produkteve të lartpërmendura si 

edhe prodhimi me synim tregtinë dhe disponimin e tyre në treg jashtë bashkisë janë të kufizuara, 

edhe pse të dhënat nuk janë të plota dhe në total të shfrytëzueshme. Ndërkohë, vihet re një interes i 

vazhdueshëm dhe intensiv për kultura të reja dhe investime në sektorin e produkteve të mësipërme. 

Krijimi i kushteve të favorshme dhe promovimi i këtyre produkteve tradicionale kanë përparësi tek 

objektivat strategjikë dhe plani i veprimit. 
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Vreshta Fruta  Arrore  Vere  Peshkim 

Kallmet,  

Tajga e Vinjollit 

 

Kumbull, Shege, Qershi Arra, lajthi Kallmet Trofte 

Tabela1.8.1.: Lista e produkteve tradicionale στο Δήμο Mirditë (απόσπασμα από το Αneksi 19 της Udhëzim 1, dt. 

19.2.2018 Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrit të Fondit të programit për bujqesinë dhe zhvillimin rural) 

1.9. Tipologjitë territoriale të propozuara 

Në këtë paragraf trajtohet analiza e morfologjisë urbane të territorit të Bashkisë Mirditë si dhe 

propozohen mënyrat e organizimit të tipologjive hapësinore, me qëllim krijimin e mjediseve të 

qëndrueshme. Me termin ‘tipologji hapësinore’ apo territoriale, nënkuptojmë një grupim 

strukturash që paraqesin karakteristika të përbashkëta. Kategorizimi i tipologjive territoriale është 

bazuar në kriteret e mëposhtme: 

 Mënyra e vendosjes së strukturave në njësinë strukturore lidhet me grupimin e banesave sipas 

pozicionimit të strukturave në truall, p.sh. vila të veçuara apo të bashkangjitura, banesa 

kolektive lineare.  

 Njëtrajtshmëria e llojit dhe volumit të strukturave. Ky kriter lidhet me grupimin e strukturave 

sipas tipologjive të banimit, p.sh. zonat me banesa tip vilash apo me banesa kolektive. 

Gjithashtu lidhet me mënyrën e vendosjes së strukturave në terren të sheshtë apo të pjerrët. 

Vëllimi i ndërtesave ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë me kushtet e ndriçimit, ajrimit, 

privatësisë. 

 Skema e organizimit të rrjetit rrugor dhe hapësirave publike. Ky kriter merr vlerë pasi mënyra 

e organizimit të rrjetit rrugor përcakton edhe shkallën e aksesueshmërisë së zonave dhe njësive 

strukturore.  

Tipologjitë e ndërtimeve të gjendura në Bashkinë Mirditë janë:  

 Banesat të tipit vilë (të veçuara ose të bashkangjitura). 

 Banesa të tipit kullë (të veçuara). 

 Banesa kolektive (lineare, tip kullë, me oborr të brendshëm, tip blloku). 

Banesat e tipit vilë evidentohen kryesisht në qendrën urbane të qytetit dhe pjesërisht në fshatra. Një 

tipologji e tillë, karakterizohet nga volume 1-2 kate, me banesa një ose disa familjare. Pjesa më e 

madhe e tyre gjenden të veçuara dhe të shtrira në territor të sheshtë dhe pjesërisht të pjerrët. 

Shumica e tyre janë të organizuara, të palidhura me njëra-tjetrën, duke mos funksionuar si një 

lokalitet i tërë. 

  

 



31 
 

 

Banesa kolektive janë të organizuara në forma lineare, tip kullë, me oborr të brendshëm apo tip 

blloku.  

 

  

  
 
 
Mënyrat e ndërhyrjes në territor, sipas përcaktimeve të VKM-së nr. 686 “Për miratimin e 

rregullores së planifikimit të territorit”: dendësim, rigjenerim, rizhvillim, konsolidim, konservim 

dhe urbanizim. 

Në qendrën urbane të qytetit propozohet: 

 konsolidimi i infrastrukturës dhe strukturës urbane ekzistuese duke nxitur ndërtimin brenda 

zonave të urbanizuara;  

 rigjenerim/përtëritje duke përmirësuar kushtet ekonomike, fizike, sociale dhe mjedisore të 

strukturave dhe territorit përreth;  

 rizhvillim për të rindërtuar zona të cilat kanë struktura të degraduara dhe shfaqin mungesa të 

funksioneve kryesore.  

Në qendrat e fshatrave propozohet:  

 konsolidimi i infrastrukturës dhe strukturave ekzistuese;  
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 rigjenerim/përtëritje duke përmirësuar kushtet ekonomike, fizike, sociale dhe mjedisore të 

strukturave dhe territorit përreth. 

 
Në zonat rurale periferike, propozohen:  

 konservim me qëllim ruajtjen dhe mbrojtjen e strukturave dhe ambjentit rrethues në formën e 

tij ekzistuese/aktuale; 

 rigjenerim/përtëritje duke përmirësuar kushtet ekonomike, fizike, sociale dhe mjedisore të 

strukturave dhe territorit përreth. 

 

Tipologjia territoriale e propozuar ka qëllim përcaktimin e standarteve urbane morfologjike, e cila 

do të kufizojë shumëllojshmërinë e formave gjeometrike ekzistuese dhe modeleve që shkaktojnë 

mospërputhje dhe konflikte. 

Komplekset e banimit përfshijnë dy ose më shumë ndërtesa në kontakt ose në distancë me njëra 

tjetrën, duke formuar një njësi të vetme arkitektonike. Lartësia e tyre përcaktohet në mënyrë të 

veçantë në pashaportat e çdo njësie. Ato përbëhen nga vëllime paralelepipede me pjesë të vogla që 

dalin apo pjesë të vogla të futura, me ballkone të kufizuara në numër dhe me mbulime me çati 

shumë të pjerrëta (përcaktimet e sakta do të bëhen në pasaportat e njësive). Për këto ndërtesa është 

e domosdoshme ndarja e tyre në vëllime të veçanta, të pavarura ose jo, edhe nëse bëhet fjalë për një 

ndërtesë të vetme. Ndërtesat vendosen lirshëm brenda truallit, me përjashtim të disa zonave në 

qytetin e Rrëshenit, të cilat do të trajtohen në mënyrë të detajuar në pashaportat e njësive përkatëse. 

Gjithashtu, ato do të vendosen në mënyrë të tillë, që midis tyre të krijohet një rrjet i vazhdueshëm 

hapësirash dhe rrugësh. Nëse një ndërtesë ka njërën brinjë më të gjatë se 40 m, duhet që në katin 

përdhe të krijohet një çarje në formë tuneli, për të mundësuar aksesin në truall dhe të arrihet lidhja 

me rrugët kryesore hyrëse.  

Banesa kolektive (pallati), përbëhet nga paralelpiped me vëllime me hyrje-dalje apo zfazime, 

mbulimi e të cilit bëhet me taracë ose me çati. Lartësia e banesave kolektive do të përcaktohet 

respektivisht sipas pashaportave të njësive përkatëse. Ndërtesa duhet të respektojë vijën e kuqe, 

distancat sipas legjislacionit në fuqi dhe kushtëzimeve të mundshme të vendosura në pasaportat e 

njësive përkatëse. 

Për kategoritë e komplekseve të banimit dhe të banesave kolektive (pallateve), duhet të shmanget 

përsëritja e volumeve të njëjta. Këshillohet ndryshimi i madhësisë së apartamenteve në zhvillim 

gjatësor, duke vendosur çdo herë hapësira të jashtme dhe ballkone në vende të ndryshme. Në këtë 

mënyrë do të shmanget standartizimi i plotë, ndërsa do të projektohen apartamente të barabarta por 

me ndryshime të vogla në vendosjen e hapësirave, duke prodhuar versione të ndryshme të të njëjtin 

lloj. Ndërthurja e mënyrave të menaxhimit në pjesë të ndryshme të ndërtesës do të sigurojë një 

morfologji interesante. 

Banesa individuale (shtepi private) është modeli i banimit gjerësisht i gjendur në bashki. Lartësitë 

e banesave individuale do të përcaktohen në pashaportat e njësive, ndërsa mbulesat e tyre mund të 

realizohen me çati ose me taracë. Ndërtesat vendosen lirshëm brenda truallit me përjashtim të 

rasteve të banesave individuale që do të ndërtohen pëgjatë vijës së kuqe, të cilat do të 

përshkruhen/përcaktohen në pasaportat e njësive.  
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Propozohet që në zonat ku do të zhvillohet ndërtimi i blloqeve të banimit nëpërmjet PDV të bëhet 

në mënyrë të organizuar, që të realizohet integrim harmonik i bllokut të banimit në mjedisin natyror 

dhe mjedisin e banimit të zonës, shfrytëzimi i hapësirave të lira të tokave dhe shërbimi për nevojat 

sociale të banorëve të njësisë së banimit.  

Në të gjitha vendbanimet tjera të Bashkisë lejohen tipologjitë e mësipërme territoriale, me 

përjashtim të pallateve, ndërsa lartësia maksimale e tyre do të përcaktohet në mënyrë të detajuar në 

pasaportat e njësive.  

Për ndërtesat njëkatëshe ndihmëse (p.sh depot) do të lejohet çatia me një pjerrësi. Ndalohet 

ndërtimi i një ndërtese të vetme me më shumë se një përshkallëzim kati. Lidhur me vendosjen e 

ndërtesës brenda fushës, ajo do të vendosen lirisht, me përjashtim të rasteve kur në objektin 

ekzistues krijohet një fasadë e vazhdueshme dhe për këtë arsye duhet ndjekur e njëjta.  

1.10. Njësitë që i nënshtrohen hartimit të PDV-së 

Njësitë për të cilat parashikohet të hartohet Plani i Detajuar Vendor (PDV) janë përcaktuar në bazë 

të nenit 22 të Ligjit nr. 107, datë 31.7.2014 «Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit», mund të 

përbëjnë zona me njësi strukturore, disa njësi strukturore bashkë ose çdo zonë me prioritet për 

zhvillim, e përcaktuar si e tillë në planin e përgjithshëm vendor të territorit. Sipas VKM nr.686, 

datë 22.11.2017 «Për miratimin e rregullorës së planifikimit të territorit» objekti PDV-së është të 

detajojë përcaktimet e PPV-së, për: 

 zhvillimin dhe/ose rizhvillimin e një njësie 

 rigjenerimin/ripërtëritjen urbane 

 përdorimet e tokës dhe kushtet e zhvillimit 

 investimet publike në infrastrukturë apo shërbimet publike, që ndikojnë në ndryshimin ose 

rishpërndarjen e kushteve të zhvillimit 

 programet e drejtimit të zhvillimit nëpërmjet instrumenteve, në përputhje me nenet 30 dhe 31 të 

ligjit nr. 107, datë 31.7.2014 «Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit». 

Sipërfaqja minimale për realizimin e PDV përcaktohet në secilën pasaportë të njësisë për të cilën 

propozohet hartimi i PDV. Shkalla maksimale për realizimin e PDV është tërësia e njësisë. 

Nisma private duhet të mbështetet nga pronarët që kanë në pronësi, jo më pak se 51 % të sipërfaqes 

së zonës së zhvillimit, për të cilën propozohet Plani i Detajuar Vendor. 

Njësitë e propozuara për hartimin e PDV kanë këto karakteristika: 

 Përdorimet kryesore, të cilat ndeshen në këto zona, janë të lidhura me zhvillimin e ekoturizmit, 

me zonat e reja të banimit për përmbushjen e nevojave të strehimit dhe shërbimeve 

bashkëkohore, të aktiviteteve industriale, prodhuese, financiare dhe komerciale dhe shërbimeve 

urbane dhe të tregtisë tranzite, si edhe infrastrukturës bazë të transportit. 

 Zona në të cilat janë propozuar ndërhyrje me rëndësi lokale, rajonale ose kombëtare. Projektet të 

cilat propozohen në këto zona duhet të jenë në përputhje edhe me strategjitë në fuqi, siç 

përcaktohen në PPK dhe në plane të tjera strategjike kombëtare. 

 Zonat e propozuara të cilat i përkasin sistemit natyror kanë lidhje me zona të pastrukturuara ku 

ndërhyrjet e propozuara janë të kufizuara dhe në përputhje me sistemin dhe realizohen përmes 
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konsolidimit. Propozohet të kenë aktivitete turistike dhe shërbime argëtimi dhe akomodimit, të 

cilat kanë lidhje direkt me mjedisin natyror. 

 Zonat e propozuara që i përkasin sistemit urban kanë lidhje me zona që janë të pastrukturuara 

ose kanë ndërtime të pashfrytëzuara dhe infrastrukturë teknike të degraduar. Organizimi i këtyre 

zonave realizohet përmes rizhvillimit, urbanizimit dhe konsolidimit. Gjithashtu këto zona 

grumbullojnë përdorime që nuk lejohen në njësitë përreth, me qëllim për të parandaluar 

konflikte të mundshëme me përdorimet e tjera të propozuara të tokës në ato njësi. 

Më konkretisht, njësitë, për të cilat propozohet hartimi i PDV-së, janë si në vijim: 

 Zonat e dy stacioneve të propozuara hekurudhore Rrëshen dhe Rubik (MR_IN_INT2_10 / 2, 

MR_IN_INT2_98 / 1), të cilat do të përfshijnë infrastrukturë shërbimi si për pasagjerët ashtu 

edhe për transportin e mallrave. 

 Zona përreth liqenit artificial të krijuar në digën në rrugën për në Bukmire 

(MR_N_NAR4_12/1, MR_N_NAR4_12/2, MR_N_NAR4_12/3, MR_N_NAR4_12/4, 

MR_N_NAR4_12/5, MR_N_NAR4_12/6). Qëllimi është zhvillimi i integruar i saj me aktivitte 

rekreative, sportive dhe ujore, por edhe krijimi i njësive të shërbimit të gastronomisë dhe 

akomodimit të përshtatura me peizazhin e veçantë dhe relievin e terrenit. 

 Një zonë në pjesën malore në veri të Klosit (MR_N_NAR4_19/1) dhe brenda zonës së 

Munellës, e propozuar si zonë e mbrojtur, ku propozohet zhvillimi i njësive ekoturistike në 

përputhje edhe me interesin e investitorëve vendorë. 

 Një zonë lineare (MR_UB_S1_98/1), në kontakt me stacionin e propozuar në Rubik, e cila do 

të ketë karakter tregtar dhe ekonomik. Ajo ka lidhje të drejtpërdrejtë nëpërmjet E-851 dhe qasje 

të lehtë nëpërmjet kalimi në disnivel të Rubikut. 

 Një zonë ekonomike në jug të kalimi në disnivel në Rrëshen  (MR_UB_S1_139/1, 

MR_UB_S1_139/2, MR_UB_S1_139/3) e cila do të përmbajë aktivitete prioritare ekonomike 

në sektorin e mikpritjes (p.sh. hotele), dhe të gastronomisë (p.sh. restorante, qendra argëtuese 

dhe eventesh), tregtisë dhe shërbimeve (p.sh. zyra, stacione karburanti etj.). 

 Një zonë ekonomike në veri të kalimit në disnivel në Rrëshen  (MR_UB_S1_143/1, 

MR_UB_S1_149/1) e cila do të përmbajë aktivitete prioritare ekonomike të sektorit të tregtisë 

tranzit dhe asaj me shumicë, magazinimit dhe shërbimeve. 

 Një zonë ekonomikë në lindje të Rrëshenit (MR_UB_IE1_364/1, MR_UB_IE1_364/2, 

MR_UB_IE1_364/3, MR_UB_IE3_364/1, MR_UB_IE2_364/1). Është propozuar rehabilitimi 

dhe rigjenerimi i njësive ekzistuese industriale. Pjesë e saj, si njësia që gjendet në distncë më të 

largët nga qyteti, mund të përmbajë industrinë e rëndë, ndërsa aktivitete të industrisë të lehtë 

dhe çdo lloj zhvillimi të organizuar industrial ose zonë të kombinuar të industries dhe tregtisë. 

 Ish uzina e rafinimit të bakrit në Rubik (MR_UB_IE1_98/3) e përfshirë në planifikimin e 

Ministrisë përkatëse për ripërdorim të saj në lidhje me aktivitete industriale. 

 Një zonë ekonomike në Rubik (MR_UB_IE1_98/1, MR_UB_IE1_98/2) e cila do të funksionojë 

si njësi me aktivitet prodhuese dhe përpunuese industriale. Ajo është e vendosur në vazhdim të 

zonës së lartpërmendur (MR_UB_IE1_98/3). 
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 Pjesa e re e qytetit të Rrëshenit (MR_UB_A2_120/1, MR_UB_A2_120/2, MR_UB_A2_120/3, 

MR_UB_A2_120/4, MR_UB_A2_120/5, MR_UB_A2_120/6, MR_UB_A2_120/7) e cila do të 

zhvillohet në veri të qendrës së sotme të qytetit dhe të lumit Zmeja. Zë një zonë të zgjatur, atje 

ku më parë ekzistonin instalimet e vjetra hekurudhore. 

 Hapësira për ndërtimin e objekteve të reja sportive të mbyllura qytetin e Rrëshenit 

(MR_UB_AR3_120/1). Projekti do të zhvillohet për të zëvendësuar palestrën aktuale të 

mbyllur. Ajo është e vendosur në qytetin e ri, i cili do të zhvillohet në veri të atij ekzistues. 

1.11. Shpërndarja e popullësisë në territor 

Pas analizimit të të dhënave, siç pamë edhe në fazat e mëparshme të studimit, për bashkinë Mirditë 

është vlerësur se do të ketë  një rritje të popullsisë çka që do të ndihmojë në zhvillimin e 

përgjithshëm të rajonit me projekte të reja të propozuara (projekte rrugësh, infrastrukturë të tjera) 

dhe me aktivitete ekonomike të cilat do të stimulojnë zonën dhe do  të tërheqin investime të reja. Si 

rezultat pritet hapja e vendeve të reja të punës dhe zhvillimi i zonës.  Këto veprime, siç e kemi parë 

do të financohen nga programe të ndryshme investimesh, duke përfshirë programet evropiane (të 

tilla si IPA 2014-2020, Ballkan Med etj), programet e investimeve publike, investime të reja direkte 

(p.sh. Banka Botërore, investime greko-shqiptare apo italo-shqiptare etj), investime të bashkisë që 

do të rezultojnë nga të ardhurate e veta (p.sh. përmes reciprocitetit). 

Kështu, siç u përmend në fillim të kapitullit, përkundër faktit se në vitet e fundit si për Qarkun e 

Lezhës ashtu edhe për bashkinë e Mirditës dallohet një tendencë rënëse të popullsisë në nivelin e 

Bashkisë dhe të Qarkut, e cila justifikohet nga problemet akute si edhe nga mungesa e 

infrastrukturës bazë dhe fondeve të investimeve, si në nivel kombëtar ashtu edhe në nivel të zonës 

së studimit. Megjithatë, ne besojmë se pas rritjes që do të ndodh në zonën e studimit dhe pas 

realizimit të projekteve të reja do të ketë zhvillim, përmirësim të kushteve për banorët dhe si 

rrjedhim supozohet se do të ketë një rritje të vogël dhe graduale të popullsisë. Kështu, gjatë fazës së 

mëparshme të studimit, janë kryer disa parashikime të popullsisë për Njësitë Administrative dhe u 

vlerësua një rritje e saj prej +0.5% deri në 1%. Në mënyrë të veçantë, për shumë njësi të vogla 

administrative u parashikua një rritje vjetore prej +0.5%, për njësitë administrative të Fan, Kthellë, 

Rubik dhe Selitë, që vlerësohet se kemi rritje më të madhe ekonomike dhe pritet të materializohen 

projekte dhe investime, në përputhje me vizionin dhe objektivat e studimit, u përllogarit rritje 

vjetore prej + 0.8% dhe së fundi për  selinë e bashkisë, Rrëshenin u vlerësua rritje vjetore prej + 

1%. Selia e bashkisë, ka një popullsi të konsiderueshme, në krahasim me njësitë e tjera 

administrative dhe ndryshon nga ana ekonomike dhe sociale nga njësitë e tjera, ndërsa vlerësohet se 

në të ardhmen do të jetë një qendër e rëndësishme ekonomike e bashkisë duke grumbulluar një 

shumëllojshmëri të shërbimeve dhe aktiviteteve ekonomike. 

Për përllogaritjen e shtimit të popullsisë janë marrë në konsideratë dy versione. Sipas njërit version 

(Versioni A) është bërë një vlerësim i popullsisë bazuar në ndërtesat sipas njësive administrative, 

në versionin e dytë (Version B) u bë vlerësim i popullsisë duke marrë parasysh nxënësit e shkollave 

9-vjeçare. Arsyeja që bëmë vlerësimet e mësipërme - versionet ishin pasi shifra që rezultoi nga 

regjistrimi i popullsisë nga INSTAT në vitin 2011 ishte larg nga shifra e popullatës së dhënë nga 



36 
 

regjistri civil. Bazuar në Versionin A është vlerësuar se popullsia e bashkisë së Mirditës për vitin 

referues 2017 arrin shifrën e  29.000 banorë. 

Ndërsa bazuar në Versionin B, popullata në bashkinë e Mirditës për vitin referues 2017 arrin 

shifrën e 22,300 banorë. 

Për vlerësimin e popullatës së synuar për vitin, janë bërë disa supozime, të cilat janë bazuar në 

kriteret e mëposhtme: 

 U regjistruan të gjitha ndërtesat e banuara në zonën e studimit . 

 Është marrë parasysh shkalla  person/ekonomi familjare e INSTAT, e cila ka pësuar një rënie 

të vogël për projeksionet e popullsisë. 

 Kemi ekzaminuar të dhënat e popullsisë të ofruara nga bashkia, per çdo njësi administrative. 

 U vlerësua dhe u përllogarit një rritje e vogël e popullsisë në zona të pastrukturuara, të cilat 

propozohen të përfshihen në zonat urbane. 

Bazuar në sa më sipër, planifikimi i zonës, siç do të shihet në paragrafët e mëposhtëm, do të 

bazohet në përmasat programore të popullsisë të 32,927 banorëve të Bashkisë në tërësi. Analitikisht 

për çdo Njësi Administrative popullsia e ardhshme e bashkisë vlerësohet të shpërndahet si më 

poshtë: 

Bashki/ Njësi Administrative Parashikimi i Popullsisë 2032 

FAN 4,884 

KAÇINAR 1,578 

KTHELLË 3,781 

OROSH 3,224 

RRËSHEN 11,834 

RUBIK 5,779 

SELITË 1,847 

BASHKIA MIRDITË 32,927 

1.12. Plani i strehimit 

Bazuar në parashikimet e popullsisë për vitin 2032, kapacitetit ekzistues të zonave urbane siç 

përcaktohet nga ky studim (vija e gjelbër) dhe vlerësimi i cilësisë e gjendjes së mjedisit të ndërtuar 

në përputhje me analizat përkatëse, është hartuar plani i strehimit. Ky plan përcakton drejtimet 

kryesore të zhvillimit urban të vendbanimeve, në përputhje me nenet 57.2.f, 2.6, 14, 25, 27 të 

VKM-së nr. 686, datë 22.12.2017 "Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit". 

Për sa i përket vendbanimeve të Bashkisë, ndjehet nevoja për konsolidimin e të gjitha 

vendbanimeve. Në përgjithësi të gjitha vendbanimet paraqesin pamje të ngjashme të strukturave 

hapësinore (zona të ndara e të distancuara që nuk lidhen organikisht midis tyre), dendësisë (zonat 

janë ndërtuar në mënyrë të shpërhapur e të rrallë, me tokë të punueshme midis tyre), madhësisë 

(sipërfaqe dhe të popullësi e vogël) dhe nivelit të shërbimeve (pothuajse ekzistojnë vetëm banesa 

dhe objekte bujqësore e blegtorale). Zona urbane ekzistuese është e mjaftueshme për të pranuar 

popullsinë e parashikuar. Propozohet rigjenerimi në zonat e identifikuara me probleme degradimi 

apo zona jo-aktive, si p.sh. ish kapanonet ushtarake apo industriale të cilat mund të ripërdoren për 

banim. Përgjithësisht propozohet konsolidim, për të përmirësuar dhe për të forcuar infrastrukturën 
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sociale dhe teknike, si dhe kushtëzime në lidhje me ndërtimet e banesave të reja, përgjithësisht 

brenda kufijve ekzistues të zonave të urbanizuara. Gjykohet i nevojshëm përdorimi i dendësimit 

vetëm në qendrën urbane të qytetit, për të plotësuar parashikimet për një rritje të mundshme të 

popullsisë; por jo shtimin e zonave të reja të urbanizuara. Vihet re kërkesë e kufizuar për zgjerimin 

e zonave të banimit në qytet, dhe më pak në fshatra, dhe gjithashtu vërehet mungesa e strukturave 

moderne.  

Në lidhje me banesat sociale, në Bashkinë e Mirditës është propozuar rikonstruksioni i ish Zyrave 

të Ujësjellësit të cilat do të marrin fuknksionin e rri, me sipërfaqe rreth 440 m
2
, në qëndër të qytetit, 

projekt i hartuar nga Bashkia. Përfshihen 8 apartamente, me sipërfaqe 27 m
2
 deri 37 m

2  
sipas rastit. 

Në lidhje me plotësimin e nevojave për strehim, mund të shfrytëzohet instrumenti i intensitetit me 

kushte, duke kërkuar shtimin e sipërfaqes ë ndërtimit, me kusht dhënien e një pjese të sipërfaqes 

për përdorime publike (banim për të pastrehët, kopesht-çerdhe, shërbim shëndetësor etj). Mënyrë 

tjetër për plotësimin e nevojave për strehim mund të jenë dhënia e kredive të buta apo dhënia e 

truallit për infrastrukturë. Megjithatë, problem i përgjithshëm evidentohet mungesa e trojeve 

publike dhe e fondeve të përshtatshme për zhvillimin e programeve të strehimit.  

1.13. Instrumentet për drejtimin e zhvillimit 

Ligji nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” formulon një kornizë 

gjithëpërfshirëse për menaxhimin e tokës, siguron instrumentat e planifikimit (p.sh. PDV, plane 

sektoriale, plane të zonave të rëndësisë kombëtare), mjetet rregullatore (p.sh. rregullat e zhvillimit, 

përcaktimi i përdorimit të tokës, intensitetet e ndërtimit etj.) dhe mjetet ekonomike për realizimin e 

tyre. Në veçanti, në nenet 30-36 të këtij Ligji përshkruhen instrumentet për drejtimin e zhvillimit, 

si: 

 Intensiteti i ndërtimit me kushte 

 Transferimi i së drejtës për zhvillim 

 Zhvillimi i detyrueshëm i tokës 

 Pezullimi i zhvillimit 

 Servituti publik 

 E drejta e transferimit 

 E drejta e preferimit 

Mënyra dhe proçedura e zbatimit të dy pikave të para analizohet më tej në Vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, i 

ndryshuar.  

Të gjithë instrumentet e sipërpërmendura janë të ndryshëm midis tyre, por mund të funksionojnë së 

bashku. Zbatimi i tyre i mundëson bashkisë menaxhimin më të mirë të burimeve që menaxhon dhe 

financimeve përkatëse, duke u bërë pjesëmarrëse aktive në zhvillimin e qytetit në të mirë të 

qytetarëve. Dy instrumentat e parë lidhen me hartimin e PPV-së, sepse duhet të përcaktohen zonat e 

aplikimit të instrumentit (për të parin) dhe zonat e pranimit dhe marrjes të së drejtës së zhvillimit 

(për të dytin).   

Në veçanti për Bashkinë është propozuar të përdoret instrumenti “Intensiteti i ndërtimit me kushte”, 

i cili mund të realizohet me forma të ndryshme p.sh: ofrimin e së drejtës së ndërtimit të kateve 
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shtesë dhe në gjerësi, nëse zhvilluesi plotëson disa kushte shtesë për investimet publike të llojeve të 

ndryshme si banesa sociale, hapësira të gjelbra, objekte sociale dhe shëndetësore, rrugë dhe 

infrastrukturë tjetër teknike, etj. Ky instrument mund të aplikohet: 

(a) Në zonën tashmë të urbanizuar të qytetit, zhvillimi i së cilës është sygjeruar të arrihet përmes 

rizhvillimit dhe mbushjes urbane (filling), për ti shërbyer edhe plotësimit të boshllëqeve në zonat 

urbane. 

(b) Në zonat, të para me prioritet për zhvillimin në të ardhmen, si zona ekonomike, të shërbimeve, 

turiztike etj. 

Transferimi i së drejtës për zhvillim është një instrument potencialisht i dobishëm për të mbrojtur 

zonat zhvillimi është pak apo aspak i dëshirueshëm. Megjithatë, kushtet e përcaktuara sipas nenit 

31, të Ligjit nr. 107, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” (i ndryshuar) 

dhe nenit 44, pika 2, e VKM-së nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të 

territorit”, i ndryshuar, cakton zbatimin e transferimit të së drejtës për zhvillim vetëm për 

intensitetin e ndërtimit dhe vetëm për përdorimin “banim”. Për këtë arsye, ky instrument nuk 

këshillohet të përdoren në zonën në studim. Pushteti vendor, mund të ruajë apo krijojë hapësirë 

publike, në pronat private, përmes përdorimit të instrumentave si: servituti publik, shpronësimit për 

qëllime publike.  

2. PLANI I MBROJTJES SË MJEDISIT 

Plani i Mbrojtjes së Mjedisit përfshin masat për të trajtuar ndikimet mjedisore të përmendura në 

Vlerësimin Strategjik të Ndikimit në Mjedis shoqëruese me Hartimin të Planit të Përgjithshëm 

Vendor. Në të është paraqitur një informacion i hollësishëm i projektit që do të realizohet, 

përshkrimin e qytetit dhe mjedisi fiziko-kimik e biologjik i tij, ndikimet pozitive dhe negative në 

mjedis të Planit të Përgjithshëm Vendor të Mirditës dhe masat që zbatuesi do të marrë për 

plotësimin e kritereve të nevojshme për mbrojtjen dhe administrimin sa më racional të mjedisit. 

2.1. Propozime, drejtimet dhe masat për trajtimin e ndikimeve në mjedis të Planit 

2.1.1.  Hyrje 

Objektivi i këtij kreu në VSM është të bëhen propozimet për masat në lidhje me trajtimin e 

ndikimeve të mësipërme mjedisore, për çdo faktor mjedisor dhe u konstatua se pritet të ndikohet 

negativisht. Është e qartë se masat e propozuara për trajtimin e ndikimeve mjedisore do të duhet të 

harmonizohen me Akset e Prioritetit të propozuara nga PPV dhe të jenë, nga pikëpamja ekonomike, 

në gjendje për t'u zbatuar. 

2.1.2.  Trajtimi i ndikimeve në terren  

Toka ka të ngjarë të preket negativisht nga modernizimi dhe forcimi i prodhimit primar. Koncepti i 

forcimit  mund të interpretohet si një intensifikim i praktikave bujqësore me sezone kultivimi të 

njëpasnjëshme, ngarkimi i tokës bujqësore me plehra kimike dhe mbrojtjen e bimëve me pesticide 

të fuqishme. Një ndihmë dhe forcim i tillë është nga njëra anë produktive, por me një kosto të lartë 
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për fermerin dhe sidomos në lidhje me dëmtimin e burimeve të tokës. Në periudhë afatgjatë toka 

kërkon më shumë plehërim dhe më shumë ujë për të plotësuar kërkesat në rritje të kultivimeve dhe 

përfundimisht bëhet e  padobishme. Në këtë kuptim toka humbet pjellorinë e saj dhe degradohet. 

Që të ketë ndikim pozitiv në tokë nga forcimi dhe modernizimi i prodhimit primar do të duhet,  në 

parim, të ofrohet  një mbështetje e duhur shkencore, për fermerët dhe për të gjithë ata që 

angazhohen profesionalisht në sektorin primar, nga ana e agronomëve dhe specialistëve të tjerë të 

cilët të jenë në gjendje për të analizuar problemet dhe ndikimet nga praktikat e ndryshme të 

kultivimit dhe të sigurojnë dhe të japin mundësi dhe zgjidhje alternativave fitimprurëse për 

fermerin të tilla si kultura të përshtatshme në lidhje me tokën dhe terrenin, mbrojtjen e tokës nga 

erozioni, metodat biologjike të pjellorisë dhe mbrojtjes, përdorimit të pesticideve dhe plehrave 

kimike etj. Gjithashtu organizimi i fermerëve në kooperativa lejon zgjidhjen e problemeve në  

bashkëpunim, lejon të bëhet transmetimi me lehtësi i praktikës së mirë bujqësore dhe nuk ka 

konkurrencë që neutralizon prodhuesit e vegjël të cilët janë dhe më të shumtët duke përfituar të 

paktët. 

Nëse në Aks përfshihen efektet negative në terren të shkaktuara nga aktivitetet e minierave 

(guroret, marrjen e materialeve inerte nga lumenjtë), masat mbrojtëse do të përfshijnë vendosje të 

kontrolluar licencim, por edhe rehabilitimin e burimeve territoriale pas skadimit të lejes së ushtrimit 

të aktivitetit të tyre. 

2.1.3. Trajtimi i ndikimeve në ajër  

Ajri pritet të ndikohet negativisht nga rritja e lëvizjeve të cilat do të ndikojnë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë në zhvillimin e turizmit në rajon. Për shkak se zhvillimi i turizmit do të kontribuojë 

në prioritetet që lidhen me mbrojtjen dhe promovimin e monumenteve arkeologjike dhe kulturore 

të bashkisë dhe forcimin, zhvillimin dhe shfrytëzimin e hapësirave të reja kulturore dhe aktiviteteve 

kulturore, efekti negativ i tyre në ajër konsiderohet dytësor. Negativ pritet të jetë ndikimi në ajër i 

dhtimit të trafikut për shkak të lëviujes tranzite të automjeteve të rënda të cilat janë edhe më 

ndotëse. Në lidhje me ndotësit nga transporti kthyeshmëria e efekteve në ajër bazohet vetëm në disa 

kushte të caktuara, për shembull, në përdorimin e automjeteve të teknologjisë së re jo ndotëse si 

edhe kalimi në zonë i një treni elektrik, organizimi i tregtisë tranzite përmes veprimtarive logjistike. 

Lëvizja e turistëve në monumentet historike të qytetit, numri i të cilëve është parashikuar të rritet, 

trajtohet me planin e lëvizshmërisë së qëndrueshme që do të parashikojë sa më shumë që të jetë e 

mundur përdorimin e biçikletave në qytet dhe lëvizjen e sigurt dhe atraktive të këmbësorëve përmes 

pedonaleve të këmbësorëve. Së fundi ndikimet përkatëse negativ që priten nga rritja dhe forcimi i 

turizmit (agroturizmi, turizmi mjedisor, kulturor, konferenca, etj) janë gjithashtu e trajtueshme nga 

kushtet që u përmendën më lart. Për më tepër, qasja në qendrat urbane, por edhe në vendbanimet  e 

vogla  të agroturizmit, do të jetë më e lehtë dhe me konsum më të pakët të karburantit dhe si 

rrjedhim të ndotësve atmosferikë, për shkak të përmirësimit të infrastrukturës së transportit rrugor. 

Së fundi, mbrojtja e ekosistemeve pyjore nga zjarret, prerjet ilegale etj., do të kompensojë efektet 

negative të ndotësve të shtuar të ajrit. 
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2.1.4.  Trajtimi i ndikimeve tek faktorët klimatikë 

Faktorët e klimës nuk priten të ndikohen negativisht nga propozimet e Projektit. Rrjedhimisht, nuk 

propozohen kundërmasa. Në të vërtetë ndikimi i propozimeve të Planit do të jetë pozitiv kryesisht 

për mikroklimën në vende të ndryshme të Bashkisë, të tilla si afër ekosistemeve pyjore dhe qendrat 

urbane. 

2.1.5.  Trajtimi i ndikimeve në ujëra 

Uji pritet të ndikohet negativisht: a) nga intensifikimi dhe fuqizimi i aktiviteteve turistike dhe të 

sektorit tercial, b) nga promovimi i sektorit dytësor me shtim të njësive të përpunimit të produkteve 

të sektorit primar të prodhimit dhe c) nga zhvillimi dhe promovimi i sektorit primar të prodhimit. 

Rritja e konsumit të ujit nga zhvillimi i aktiviteteve turistike dhe turizmit rural do të rezultojë nga 

uji për ujitje që do të përdoret për qëllime që lidhen me njësitë e turizmit rural, si edhe nga uji 

pijshëm që do të konsumohet nga turistët, por edhe nga shërbimet që do tu ofrohen në të gjitha 

objektet turistike. Për ujin për ujitje, është e mundur të zbatohen masat që përmenden më poshtë për 

sektorin primar. Për furnizimin me ujë të pijshëm, është e mundur ulja e konsumit nëpërmjet 

aplikimit p.sh. të sistemit të kursimit në ambientet sanitare të dhomave, në kuzhinë, etj. Gjithashtu, 

ndërgjegjësimi i vizitorëve me informacion të matur, të vendosur nëpër dhomat etj, është mjaft i 

dobishëm për të shmangur keqpërdorimin e ujit që ata përdorin. 

Konsumi i ujit nga aktivitetet e përpunimit mund të kontrollohet në mënyrë parandaluese: me 

ushtrimin e një politike të përshtatshme faturimi për ujin, në mënyrë që të mos inkurajohet 

keqpërdorimi i tij, organizimi hapësinor dhe përqëndrimi i njësive të përunimit në zonat 

ekonomike, në mënyrë që të ketë një menaxhim kolektiv të ujit dhe një përgjegjësi kolektive të 

përbashkët në aspektin e konsumit të tij, përmes kontrollit të shpimeve individuale të njësive, në 

mënyrë që të jetë e mundur zbatimi i një plani të qëndrueshëm të menaxhimit të burimeve ujore të 

Bashkisë, dhe me përdorimin e makinerive bashkëkohore nëpër njësitë e përpunimit, në mënyrë që 

të mos konsumohet sasi e madhe uji dhe të ketë kursim të tij. Në të ardhmen, adaptimi nga këto 

njësi i Sistemeve të Menaxhimit Mjedisor p.sh. ISO 14000, EMAS, etj. do të kontribuojë gjithashtu 

pozitivisht në kursimin e ujit. 

Për sa i përket angazhimit të ujërave sipërfaqësorë për prodhimin e energjisë, studimet për basenet 

lumore që do të përcaktojnë përdorimin e ujit për shembull ujësjellës, ujitja, prodhimi i energjisë 

etj., do të përcaktojnë gjithashtu edhe sasitë që do të përdoren nga hidrocentralet në mënyrë që të 

mos mungojë uji për përdorime të tjera të tilla si vaditja në sipërfaqet bujqësore në rrjedhën e 

poshtme të termocentralit hidroelektrik. 

Intensifikimi i konsumit të sasive të mëdha të ujit për ujitje nga fuqizimi i prodhimit primar, është e 

mundur të trajtohet në mënyrë parandaluese kryesisht, me ndihmën: 

 E zbatimit të një plani të qëndrueshëm të menaxhimit të ujit për ujitje, siç edhe  propozohet në 

Aksin e Prioritetit 8. 

 E mbështetjes së fermerëve nga agronomët dhe specialistët e  tjerë me qëllim për të zgjedhur 

kultura që nuk kërkojnë sasi të mëdha të ujitjeje. 
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 E ndërtimit të rrjeteve moderne të ujitjes kolektive, në mënyrë që të minimizohet  sasia e ujit 

për ujitje që humbet me anë të avullimit dhe të ujitet bima direkt e në rrënjë, e cila thith ujin, në 

mënyrë që të ketë maksimizim të efikasitetit të sistemeve të ujitjes. 

 E ndërtimit të rezervuarëve dhe digave, për të mbështetur ujitjen dhe minimizimin e pompimit 

të ujërave nëntokësore. 

 E kontrollit të shpimeve të shpërndara të fermerëve, në mënyrë që të mund të bëhet i mundur 

zbatimi i një plani realist të menaxhimit të ujit për ujitje. 

2.1.6.  Trajtimi i ndikimeve në biodiversitet 

Situata për tu ndikuar negativisht  biodiversiteti nga përmirësimi/modernizimi i rrjeteve të 

shërbimeve urbane në qytet kryesisht fokusohet në objektet e energjisë dhe menaxhimit të 

mbeturinave. 

Në lidhje me objektet energjitike përmenden linjat ajrore të transmetimit të energjsië  dhe 

nënstacionet e tensionit të ulët të cilat duhet të rindërtohen ose përmirësohen/ modernizohen siç 

kërkohet nga Aksi Prioritar 11. Ndikimi negativ në biodiversitet rezultojnë si gjatë fazës së 

ndërtimit, ashtu edhe gjatë fazës operacionale me efektet e fazës së ndërtimit të jenë më intensive, 

por të shkurtra dhe jo të përhershme, ndërkohë që efektet e fazës së funksionimit  jan të ulëta por  të 

përhershme. 

Lidhur me menaxhimin e mbeturinave, kjo nënkupton përcaktimin e zonës së vendosjes dhe 

instalimin e hapësirave të trajtimit të mbetjeve urbane  dhe të mbetjeve të lëngëta, hapësirë që zë 

një sipërfaqe të konsiderueshme të tokës, larg zonave të banuara dhe kështu në zona rurale ku 

biodiversiteti është faktori më i rëndësishëm. 

Sidoqoftë zgjidhja e problemit qëndron në përcaktimin e vendodhjes së duhur të trajtimit të 

mbetjeve urbane, larg ekosistemeve të ndjeshme. Për më tepër, këto efekte mjedisore do të 

vlerësohen në më shumë detaje nga Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis që do të hartohet për cdo 

projekt, në varësi të karakteristikave të ndërtimit ato operative, si edhe vendin e konkret në bashki.   

2.1.7. Trajtimi i ndikimeve tek mbetjet  

Mbetjet pritet të ndikohen negativisht nga zhvillimi i aktiviteteve turistike dhe nga zhvillimi i 

sektorit dytësor, pasi shtimi i konsumit do të krijojë edhe përkatësisht shtim të mbetjeve.  

Në thelb, krijimi i mbetjeve nga aktivitetet prodhuese, turizmi dhe aktivitetet e tjera të sektorit 

tretësor  do të zgjidhet përmes  infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve që do të ndërtohet në 

vitet e ardhshme në të gjitha qarqet e Shqipërisë, dmth, me vendndodhjen, ndërtimin dhe 

funksionimin e landfilleve të përshtatshme, si edhe promovimin e riciklimit të materialeve të 

ndryshme dhe kompostimit të bio-mbetjeve - biosolide (<40% lagështi). Kështu, nuk do të ketë 

problem në sektorin e mbetjeve. Për më tepër, veçanërisht për njësitë e turizmit rural, si pjesë e 

aktiviteteve të tyre, është e mundur të zhvillojnë edhe aktivitete të kompostimit në hapësirat e tyre. 

Mbetjet nga gatimi, mbetjet nga ushqimi, mbetjet e "gjelbra" nga krasitja e pemëve dhe kositja dhe 

prerja e bimëve etj, është e mundur të përbëjnë lëndën e parë për kompostim brenda njësisë së 

agroturizmit, në mënyrë që të prodhohet kompost cilësor, të cilin më pas mund ta përdorin në 
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aktivitetet e tyre bujqësore. Kështu, me zhvillimin e turizmit rural, është e mundur që në këto njësi 

të minimizohen depozitimet e mbetjeve urbane dhe grumbullimin e tyre në hapësira të 

përshtatshme të organizuara. 

Τheksohet nevoja e informimit të banorëve në lidhje me çështjet e mbetjeve. Është e dobishme që 

të kuptohet nga të gjithë se ndërtimi dhe funksionimi i landfilleve sanitare kërkon një kosto dhe një 

pagesë e cila do të mbulohet nga ekonomitë shtëpiake të Bashkive dhe Bashkitë dhe Agjencisë së 

Menaxhimit të Mbetjeve. Dhe për shkak se kjo kosto do të varet nga sasia e mbetjeve që do të 

rezultojnë për varrosje në zonën zyrtare të organizuar për këtë qëllim, është shumë i dobishëm 

zhvillimi i procesit të riciklimit të materialeve të ndryshme psh letër, metale, bateri, plastike, etj 

(dhe për arsye, gjithashtu, të ndikimit të tyre në mjedisit). Këto detaje do të duhet të bëhen të ditura 

tek komunitetet vendase, në mënyrë që të pranohen nga gjithë komuniteti gjithë infrastrukturat për 

menaxhimin e mbetjeve që do të ndërtohen në të ardhmen, por të bëhet edhe të kuptohet se në 

Bashkitë e vogla me më pak se 500,000 banorë nuk është ekonomikisht i mundshëm   ndërtimi i 

projekteve me shkallë të gjerë për menaxhimin e mbetjeve për shkak se kostot e tyre operative janë 

të mëdha dhe të papërballueshme për qytetarët. Si rrjedhim, informimi dhe pjesëmarrja aktive e 

komuniteteve lokale për reduktimin, parandalimin, riciklimin, kompostimin dhe depozitimi (ose 

djegien) i mbeturinave është shumë i nevojshëm për sigurimin e suksesit të menaxhimit të 

qëndrueshëm të mbetjeve të ngurta. 

Së fundi, po aq e rëndësishme është edhe miratimi i Sistemeve të Menaxhimit të Mjedisit nga 

njësitë industriale të përpunimit të lëndëve të para, qofshin produkte bujqësore apo burime 

minerale. Miratimi mund të bëhet në vazhdim të një iniciative private të një sipërmarrjeje, por është 

e domosdoshme që të ketë një Kuadër Ligjor të së Drejtës Mjedisore që do të imponojë 

menaxhimin e mbeturinave nga vetë kompanitë në bazë të Parimit të Qëndrueshmërisë ''Ndotësi 

Paguan''.  

2.1.8. Trajtimi i ndikimeve në mjedisin akustik/zhurma 

Mjedisi akustik/zhurma pritet të ndikohet negativisht nga aktivitetet e përpunimit dhe në përgjithësi 

nga sektori sekondar, si edhe nga promovimi i turizmit siç ai do rezultojë ndërmjet të tjerash edhe 

me vlerësimin e monumenteve arkeologjike dhe kulturore por edhe të hapësirave kulturore.  

Zhurma nga aktivitetet prodhuese nuk do të përbëjë shqetësim për mjedisin urban, pasi makineritë e 

ndryshme do të jenë jashtë ndërtesave dhe janë të pozicionuara larg zonave të banuara, në zonat 

ekonomike të posaçme. Si rrjedhim, vendndodhja e propozuar e njësive përpunuese industriale 

jashtë zonave të banuara nga PPV përbën zgjidhjen për mjedisin akustik të vendbanimeve.  

Shtimi i lëvizjeve që shkaktohet në zona turistike të zhvilluara, aty ku ka monumente arkeologjike, 

kulturore dhe natyrore, objekte kulturore, të kohës së lirë dhe qendra argëtuese, krijon zhurma si në 

zonat e banuara ashtu edhe në fshat. Kufizimi i këtyre zhurmave në këto raste arrihet përmes 

propozimeve të Aksit Prioritar 12 dhe 14 të cilët synojnë përmirësimin e lëvizshmërisë brenda dhe 

jashtë zonave të banimit duke përmirësuar rrugët, duke bërë rrugë të reja dhe duke promovuar 

mënyra alternative të transportit të tilla si çiklizmi etj. Përveç kësaj, në hapësirat e ndërtesave 

mjedisi akustik i përdoruesve mund të përmirësohet duke përdorur pajisje dhe mjete të izolimit të 

zhurmës. 
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2.1.9. Trajtimi i ndikimeve mbi popullsinë dhe mbi asetet aktive 

Popullsia dhe asetet aktive nuk pritet të preken nga propozimet e Planit. Për këtë arsye, nuk 

propozohet ndonjë masë zbutëse. Në të vërtetë efekti i propozimeve të Planit do të jetë pozitiv dhe 

për popullatën e Bashkisë dhe për asetet aktive. 

2.1.10. Trajtimi i ndikimeve  në trashëgiminë kulturore  

Trashëgimia kulturore, monumentet, vendet arkeologjike nuk pritet të preken nga propozimet e 

Planit. Përkëtë arsye, nuk propozohet ndonjë masë zbutëse. 

2.1.11. Trajtimi i ndikimeve në peizazh  

Peisazhi pritet të ndikohet negativisht nga aktivitetet e përpunimit të produkteve bujqësore dhe nga 

njësitë industriale.  

Për njësitë e përpunimit të produkteve bujqësore dhe për forcimin e sektorit sekondar merret 

parasysh propozimi i PPV për vendosjen e tyre në zonat ekonomike të propozuara. Këto zona do të 

jenë zona të organizuara të pritjes së biznesit dhe njësive prodhuese dhe përqëndrimi i tyre në zona 

të caktuara ka një tjetër avantazh: do të jetë e mundur zbatimi i një hapësire periferike të gjelbër në 

çdo zonë ekonomike, dhe madje me pemë të larta dhe me gjelbërim, me qëllim që të ketë izolim 

vizual nga rrugët aty pranë dhe nga zonat e banuara. Si rrjedhim, për çdo shqetësim vizual dhe 

ndikim mbi peizazhin ekziston mundësia të minimizohen.  

Përveç kësaj, dispozita për rigjenerimin e peizazhit pas përfundimit të aktiviteteve të tilla si nxjerrja 

e mineraleve do të thotë një ndryshim i përkohshëm negativ në peizazh. 

Theksohet se ndikimi vizual dhe ndikimi në peizazh ka lidhje gjithmonë me nëse një ndërhyrje e 

njeriut në mjedisin natyror është e dukshme tek shumë njerëz apo tek disa apo pothuajse tek asnjë. 

2.1.12. Parashtrimi i varianteve për zgjidhje të problematikes të hotspot-eve  

Një zonë dhe rrjedhimisht edhe banorët e saj mund të jenë të ekspozuar ndaj rreziqeve të origjinës 

natyrore dhe atyre antropogjene. Kur ndodhin rrëshkitje të dheut, erozion i tokës, përmbytje, zjarre, 

fenomene intensive meteorologjike, tërmete, epidemi, aksidente teknologjike, të gjitha kanë një 

ndikim negativ në mjedisin natyror dhe antropogjen, por edhe në ekonomi. 

Disa nga rreziqet karakterizohen nga mungesa e kohës që mund të ndikojë përgjithmonë në 

zhvillimin e zonës. Vendet me rreziqe të tilla, me ekspozim të vazhdueshëm ndaj banorëve dhe 

habitateve, konsiderohen Pikat e nxehta (Hot Spot) dhe kanë nevojë për trajtim të menjëhershëm 

dhe efektiv.  

Korniza legjislative e vendit për mbrojtjen e mjedisit dhe përballimin e fatkeqësive natyrore dhe 

teknologjike është pasuruar pas ndryshimit të regjimit duke përfshirë në të edhe Direktivat 

Europiane dhe komponentë të Marrëveshjeve Ndërkombëtare. Në nivel ndërkombëtar, ka pasur një 

ndryshim në lidhje me perceptimin e sigurisë nga rreziqet natyrore dhe ato teknologjike. Ndjenja e 

sigurisë nuk vjen nga gatishmëria për tu përballur me vet fatkeqësitë që mund të shkaktohen, por 
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nga kufizimi dhe parandalimi i shfaqjes së rreziqeve. Kjo është perceptuar në Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction 2015-2030 të miratuar nga Konferenca Ndërkombëtare e Tretë e 

Kombeve të Bashkuara në Sendai, Japoni, në Mars 2015
3
. Sendai Framework është pasardhësi i 

Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015: Building the Resilience of Nations and 

Communities to Disasters. Përbën tashmë një instrument të fundit me parime udhëzuese dhe 

veprime prioritare që mund të miratohen si nga organet kompetente lokale ashtu edhe nga ato 

kompetente qeveritare me synim për të reduktuar rreziqet dhe fatkeqësitë.  

Brenda këtij kuadri për mbrojtjen e mjedisit të Bashkisë, ekziston nevoja për të kufizuar Hot Spots 

që ndodhen brenda kufijve të Bashkisë. 

 

Rreshqitje   Bllokim Debore  Zjarr  Brejtesit    P.Neglectus 

Skema 2.1.12.1: Fragment nga Google Earth ku shënohen pozicionimet e HOTSPOTS sipas  

http://albmaps.asig.gov.al/hotspotalbania/#16/42.0399/19.8981 

 

Sipas gjeoportalit ASIG në lidhje me Hot Spots në Shqipëri, në bashkinë e Mirditës, rreziqet që 

ekzistojnë dhe paraqiten kanë lidhje me zjarret, rënien intensive të borës, rrëshqitjet e tokës dhe 

shfaqjen e epidemive për shkak të pranisë së brejtësve dhe insekteve që mund të transmetojnë 

sëmundjet ngjitëse në bimë, kafshë dhe njerëz. 

Për sa i përket rrezikut të bllokimit të vendbanimeve malore për shkak të kushteve të motit të keq 

(dëborës dhe shiut) kjo është për pasojë jo vetëm e kushteve të këqia të motit, por edhe rrjetit 

rrugor jo të përsshtatshëm, i përbërë nga akse rrugore të pakalueshme, rrugë të pashtruara, kalime 

përrenjsh pa ura etj. Çështja e qasjes në vendbanime trajtohet në përputhje me Fazën II të PPV, 

                                                 
3
 Teksti është përkthyer në shqip http://www.mbrojtjacivile.al/index.php/publikime/kuadri-sendai-r-r-f-2015-2030 

http://www.mbrojtjacivile.al/index.php/publikime/kuadri-sendai-r-r-f-2015-2030
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përmes Objektivit Strategjik 4 / Prioriteti 12, ku propozohen projekte dhe masa për  modernizimin e 

akseve rrugore me punime shtrimi, ndërtimi, përmirësimi të karakteristikave gjeometrike, 

mirëmbajtjeje, dhe për të përmirësuar dhe modernizuar sistemin e transportit me rrugëtime më të 

shpeshta të mjeteve të transportit publik në mes të fshatrave dhe lidhje akoma edhe të zonave më të  

largëta. Megjithatë, është e dobishme të theksohet se banorët e këtyre vendbanimeve të largëta të 

bllokuara nga dëbora e dimrit, janë përshtatur dhe kanë formuar një mënyrë jetese të vetë-

mjaftueshme. 

Lidhur me zonat me rrëshqitjet e dheut, të cilat janë konstatuar të shpërndara në gjithë hapësirën e 

Bashkisë, nënvizohet se janë shkaktuar për shkak të gjeologjisë së zonës dhe janë të motivuara nga 

gjeomorfologjia dhe kushtet e motit. Si fenomene të tilla ato nuk mund të trajtohen në tërësinë e 

tyre, por pasi të përzgjidhen zonat që prekin zonat e banuara dhe rrjetet e infrastrukturës.  

Prandaj është e nevojshme të përcaktohen me saktësi këto zona përmes një studimi të përshtatshëm 

gjeologo-gjeoteknik që do të përgatitet nga organi kompetent shtetëror ose nga studiues privatë për 

llogari të Bashkisë dhe pas sugjerimit të bërë prej saj. Studimi gjeologo-gjeoteknik do të propozojë 

masat për sigurinë e zonës dhe parandalimin e fenomenit. Përveç kësaj, çdo projekt teknik që 

ndërtohet si për shembull një aks i ri rrugor madje edhe një përmirësim i një aksi ekzistues duhet të 

shoqërohet nga një studim gjeoteknik përkatës, i cili do të ruhet edhe në arkivat e Bashkisë. Në 

projektet teknike përfshihen gjithashtu punime për ujësjellësin, vaditjen, ndërtim i liqeneve/ 

rezervuare dhe ndërtimi i digave. Gjithashtu, edhe  infrastruktura për telekomunikacion dhe 

energjinë elektrike duhet të jetë nën kushte të sigurta, pasi roli i tyre në trajtimin e fatkeqësive të 

tjera natyrore është shumë i rëndësishme. Kufizimi i rrezikut të rrëshqitjeve të dheut u mor 

parasysh gjatë Fazës II nga Objektivi Strategjik 4 dhe Aksi Prioritar 14 për mbrojtjen e mjedisit të 

banimit/të strukturuar. 

Rreziku i zjarrit, siç tregohet edhe nga geoportali ASIG në lidhje me Pika e nxehtë në Shqipëri, 

është i madh për Bashkinë. Sipërfaqet pyjore, me një rol mbrojtës dhe produktiv në të njëjtën kohë, 

gjenden në rrezik të madh. Mbrojtja e tyre si edhe eliminimi i rrezikut është një prioritet për 

zhvillimin e qëndrueshëm të Bashkisë. Zjarret brenda zonave të banuara, megjithëse në një nivel 

më të ulët, gjithashtu kërkojnë që bashkitë, aktorët shtetërorë dhe qytetarët të marrin masa 

parandaluese dhe përgatitjeje për t'i përballuar ato. 

Shkaqet e zjarrit kanë lidhje me fenomene natyrore dhe antropogjene. Rrufeja, kushtet e nxehta dhe 

të thata të motit me erërat e forta, neglizhenca njerëzore ose sjelljet e rrezikshme dhe zjarrvënia 

janë shkaqet më të zakonshme të zjarrit. 

Masat parandaluese për shmangien dhe eliminimin e rrezikut janë si më poshtë: 

 Përcaktimi, monitorimi dhe kontrolli i aktiviteteve në zonat pyjore. 

 Zhvillimi i sistemeve paralajmëruese në rast të kushteve të rrezikshme të motit. Sistemet e tilla 

janë shumë të zakonshme në vendet e zhvilluara dhe do të thotë situata të gatshme për organet 

kompetente dhe tërheqin vëmendjen e qytetarëve. Këto sisteme zhvillohen kryesisht nga 

organet shtetërore kompetente dhe institucionet. Informimi bëhet përmes spoteve televizive 

dhe radiofonike, tabelave paralajmëruese elektronike në rrugë, mesazheve paralajmëruese 

nëpërmjet operatorëve të telefonisë celulare, shpërndarjes së materialeve të shtypura dhe atyre 

elektronike (e-mail) informacioneve për shkollat dhe shërbimet publike, duke tërhequr 

vëmendjen e qytetarëve. 
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 Instalimi i tabelave të përhershme paralajmëruese të zjarrit në shtigjet pyjore dhe akset rrugore 

dhe tabela ndaluese të ndezjes së zjarrit për qëllime rekreative në pyje. 

 Pastrimi i sipërfaqeve pyjore nga plehrat. 

 Krijimi i një observatori bazuar në punën vullnetare. 

 Ndryshimi në mendësinë e qytetarëve përmes spoteve televizive dhe stacioneve radiofonike, 

broshurave, tabelave, integrimit në procesin arsimor, organizimit të seminareve për ngritjen e 

vetëdijes për sensibilizimin dhe pjesëmarrjen në mbrojtjen nga zjarret. 

 Përmirësimi i rrjetit të rrugëve pyjore. 

 Zhvillimi i zonave të antizjarrit. 

 Zhvillimi i një rrjeti të hidranteve të fikjes së zjarrit në zonat pyjore dhe rezidenciale me lidhje 

me rezervuarët e mbledhjes së ujit për përdorim kundra zjarrit. 

Kategorizimi i pyjeve të bashkisë në bazë të rrezikut të zjarrit duhet të përditësohet periodikisht 

përmes kërkimeve përkatëse që do të hartohen për llogari të Bashkisë. 

Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i ekosistemeve pyjore, siç parashikohet nga Aksi 

Strategjik 3 dhe në veçanti nga Aksi Prioritar 7 përfshin mbrojtjen nga zjarret duke përfshirë masat 

parandaluese që përmenden këtu. 

Brejtësit janë pjesë e grupit të vogël të gjitarëve. Ata luajnë një rol të rëndësishëm si rezervuarë të 

viruseve, baktereve dhe patogjeneve të tjerë që shkaktojnë sëmundje serioze për njerëzit. Përhapja e 

tyre i kontribuohet aftësisë së tyre për t'u përshtatur me kushtet e ndryshme ekologjike dhe 

gjithashtu edhe zgjerimit të habitateve të tyre. Njohja e thellë e këtyre habitateve dhe shpërndarja e 

brejtësve në to janë elementë të rëndësishme për parandalimin e sëmundjeve infektive dhe 

kontrollin e brejtësve në bashki. 

Kufizimi rrezikut bazohet në masa të tilla si regjistrimi i popullsisë së brejtësve, kontrolle të llojeve 

të brejtësve për zbulimin e viruseve patogjene të rrezikshme dhe marrja e masave për shfarosjen e 

popullsisë së infektuar. Në llojin e brejtësve Apodemus flavicollis që ndeshet shpesh në shumë 

zona të vendit, është identifikuar ekzistenca e virusit  patogjen Dobrava, përgjegjës për ethet 

hemorragjike.
4
 

Në masat parandaluese janë raportuar gjithashtu edhe kontrolli i vendbanimeve të tyre,  dmth të 

zonave ku ata mund të rriten dhe të shumohen. Rajone të tilla si kanalizimet dhe deponitë e 

mbeturinave duhet të kontrollohen në mënyrë sistematike për praninë e brejtësve ose të pastrohen 

në mënyrë që të mos përbëjnë mjedise mikpritëse për brejtësit. 

Femra Phlebotomus neglectus është një nga transmetuesit kryesorë të Leishmania Infantum në 

njerëz, por kryesisht në qen. Ky protozoan (Leishmania Infantum) është përgjegjës për përhapjen e 

leshmaniozës viscerale, e njohur edhe si "kala-azar". Simptomat e sëmundjes janë ethe, dridhje, 

humbje peshe, dhimbje diarre në hipokondriac e djathtë etj. Sëmundja është vdekjeprurëse në 25% 

dhe 90% nëse nuk trajtohet respektivisht. 

Për të eliminuar rrezikun, është veçanërisht e rëndësishme  luftimi i transmetuesit. Zbulimi i 

vatrave dhe i kushteve të jetesës së kafshëve phlebotomine është shumë e vështirë dhe ky fakt bën 

                                                 
4
 Brejtesit e Shqiperise dhe mundesia e tyre per Transmetimin e Semundjeve Infektive 
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problematik procesin e minimizimit të tyre. E rëndësishme është ndihma e ofruar dhe e siguruar për 

aplikimin e  insekticideve. 

Parandalimi dhe trajtimi i sëmundjeve në nivel të popullsisë kërkon një sërë ndërhyrjesh 

strategjike: 

 Diagnostikimi në kohë dhe trajtimi efektiv i rasteve të personave të prekur, përmirësimi i 

prognozës dhe ndërprerja e zinxhirit të transmetimit në zonat me transmetim njerëzor, 

 Vëzhgimi epidemiologjik efektiv i sëmundjes, 

 Masat mbrojtëse personale kundër insekteve (gracka insektesh, rrjeta kundër mushkonjave) - 

informacion publik 

 Programet e kontrollit të mushkonjave (p.sh. spërkatje) dhe reduktimi i habitateve 

mbarështuese (menaxhimi i mjedisit), 

 Për të parandaluar transmetimin zoonotike: masa kontrolli dhe Parandalimi të sëmundjeve në 

kafshë ose kontroll i receptorëve (aplikim të veçantë i produkteve kundër insekteve tek qentë 

endacakë, kontroll të tyre të rregullt veterinar për sëmundje dhe trajtim në kohë të ekzeplarëve 

të sëmurë. 

 
Skema  2.1.12.2: Paraqitje e epidemive të Leshmanjozës npër botë. 

(Burimi : http://www1.med.auth.gr/depts/gpathologiki/mathimata/leismaniasi.pdf) 

Pë sa i përket rrezikut të epidemive prej brejtësve dhe insekteve siç është përshkruar më sipër, 

masat e parashikuara në Aksin Prioritar 11 për përmirësimin dhe modernizimin e rrjetit të 

menaxhimit të mbeturinave dhe rrjetin e kanalizimit, në mënyrë indirekte do të rezultojnë në ulje të 

rrezikut pasi ato do të ndihmojnë në reduktimin e habitateve të brejtësve dhe insekteve. Megjithatë, 

për trajtimin e menjëhershëm duhet të merren masat specifike të përmendura më lart. 

EEEpppiiidddeeemmmiiiooolllooogggjjjiiiaaa   

BREJTËSIT SI DEPOZITË QËNIET SI DEPOZITË 

NJERËZIT SI DEPOZITË 

ZONA ME EPEDEMI  
ZONA MJEDISORE  
RASTE SPORADIKE  

http://www1.med.auth.gr/depts/gpathologiki/mathimata/leismaniasi.pdf
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Përveç Hot Spots që shënohen në faqen ASIG duhet të theksohet se, si zona të tilla duhet të 

hulumtohen edhe vendet e deponimit të mbetjeve minerare, qoftë ato inerte qoftë kimikate të 

përpunimit dhe pasurimit të burimeve minerare të mbetura papërdorur nga periudha kur kjo industri 

minerare lulëzonte. Këto vende duhet të identifikohen me saktësi, të përcaktohet  shkalla e ndotjes 

së tyre në tokë dhe në ujë (nëntokë dhe në sipërfaqe) dhe në vazhdim të propozohen masat e duhura 

të rehabilitimit, heqjes së materialeve të rrezikshme dhe rihedhja e tyre në hapësira deponimi të 

veçanta.  

2.1.13. Parashikimet për shtimin dhe/ose zgjerimin e hapësirave të gjelbra 

Për sa i përket sipërfaqeve të gjelbra, PPV fokuson ndërhyrjet dhe parashikimet e tij në dy drejtime 

të përgjithshme: 

 në rritjen sasiore, me krijimin e zonave të reja të gjelbra në Rrëshen dhe Rubik 

 në përmirësimin e cilësisë, nëpërmjet rizhvillimit të hapësirave ekzistuese dhe të qendrave të 

të gjithë qyteteve dhe qendrave të mëdha rezidenciale dhe ekonomike. 

 

Në Rrëshen, pasurohet struktura ekzistuese me ndërhyrjen më të rëndësishme në parkun përgjatë 

shtratit të lumit, me sipërfaqe rreth 2.87 ha. Pas kryerjes së punimeve të nevojshme për mbrojtjen 

nga përmbytjet, parku do të rizhvillohet me materiale natyrore dhe bimësi të pasur për të ofruar 

shumëllojshmëri aktivitetesh në natyrë të tilla si ecje, aktivitete kulturore, sportive etj. Zë një pjesë 

të madhe të frontit të qytetit dhe lidh qytetin e vjetër me atë të ri. Parku do të jetë i lidhur me urë  

këmbësorësh me bregun tjetër dhe me pedonale të reja përmes muzeut dhe tregut me rrjetin 

ekzistues të këmbësorëve dhe sheshin kryesor dhe do të shtrihet në të dy anët dhe përgjatë lumit me 

një korridor për këmbësorë - çiklistë. Parqe me përmasa më të vogla propozohen për të krijuar vija 

lineare, përgjatë përroit, duke lidhur zonat e banuara të pjesës perëndimore me qendrën, duke 

përfunduar në një hapësirë më të madhe mbi rrugën kryesore dhe në krah të "memorialit të 

dëshmorëve". 

Gjithashtu, vlerësohet me rëndësi krijimi i një rrjeti lidhës i gjitha hapësirave publike të vogla e të 

shpërndara, ekzistuese dhe të propozuara nëpërmjet rrjetit rrugor dhe përrenjve.  Kështu, rezultojnë  

tre akse kryesore: një tërthor (përgjatë lumit) dhe dy gjatesorë të lidhur me të parin (një përgjatë 

përroit siç përshkruhet më sipër) dhe një përgjatë rrugës kryesore Rr. At Gjergj Fishta që  kalon 

edhe  nëpër sheshin qendror. 

Në Rubik, ndërhyrjet e propozuara për të shtuar hapësirat e gjelbra dhe publike janë të shumta dhe 

të fuqishme. Së pari, propozohet krijimi i një sheshi të ri për qytetin në hapësirën e nënstacionit të 

energjisë elektrike, duke shfrytëzuar hapësirën e degraduar përreth tij. Së dyti, propozohet krijimi i 

një hapësirë të re të gjelbër dhe rekreacioni në pjesën më veriore të vendbanimeve dhe më 

konkretisht në hapësirën e rehabilituar të uzinës së vjetër. Së treti, përgjatë gjithë lumit propozohet 

një zonë e gjelbër dhe shëtitore, paralele me unazën e qytetit, një pjesë e së cilës është propozuar 

për tu ndërtuar nga ky plan. Zbatimi i këtyre projekteve shoqërohet me kushtëzimet e realizimit të 

projekteve për mbrojtjen nga përmbytjet. Gjithashtu, rizhvillimi i propozuar i qytetit të Rubikut 

përfshin përmirësimin e hapësirave të vogla të gjelbra në zonën përreth ndërtesës të vjetër të 

bashkisë si dhe të rrjetit të hapësirave publike përreth pallateve në pjesën jugore të qytetit (qyteti i 

ri). 



49 
 

Së fundi, në vendbanimet Reps, Kaçinar, Klos dhe Perlat Qendër propozohen ndërhyrje urbane që 

do të përfshijnë, ndër të tjera, krijime të reja apo zgjerime të zonave ekzistuese të gjelbra dhe të 

hapësirave publike (p.sh. shesh lojërash); si edhe përmirësime cilësore të hapësirave publike 

qendrore (p.sh. përmirësimi dhe shtimi i gjelbërimit, vendosja e pajisjeve moderne urbane, 

ndriçimi). Në Kodër Spaç dhe Bukmirë, të cilat janë propozuar si qendra të veçanta zhvillimi, është 

propozuar krijimi i sheshit - hapësirës së përbashkët, ku do të jetë e mundur organizimi i eventeve 

kulturore (p.sh. blerje produktesh, festivale). 

Në fshatrat e tjera të bashkisë, nuk u gjykuan të nevojshme propozime specifike për hapësira të reja 

të gjelbra për shkak të karakteristikave urbane (si shpërndarja e banesave në terren, mungesë e 

funksioneve qendrore, hapësira të rrethuara të banesave, zona të gjera bujqësore dhe natyrore të 

bashkuara) dhe numrit të vogët të popullsisë në to. Gjithashtu, oborret e shkollave (ku në shumicën 

e rasteve propozohet  përmirësim i tyre) mund të funksionojnë si hapësira publike. Në çdo rast, 

sipas nevojave që do të dalin në pesëmbëdhjetë vjeçarin e ardhshëm, Bashkia mund të vazhdojë me 

ndërhyrje të një shkalle më të vogël. 

2.1.14. Konkluzion për trajtimin e ndikimeve mjedisore të propozimeve të Planit  

Theksohet se Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis që do të hartohet në të ardhmen për projekte të 

ndryshme të propozuara të infrastrukturës teknike apo për projekte zhvillimi në rajonin e Bashkisë, 

do të duhet të marrin parasysh këtë Vlerësim Strategjik Mjedisor (VSM), me qëllim që të jenë më 

efektiv në identifikimin, parashikimin dhe vlerësimin e ndikimeve mjedisore të planeve, si edhe në 

formulimin e masave për trajtimin e këtyre ndikimeve mjedisore. 

Është fakt, në përgjithësi i konstatuar, në komunitetin global shkencor se Studimet Strategjike të 

Ndikimit Mjedisor mund të sigurojnë kuadrin për hartimin e Vlerësimeve më të mira dhe më të 

sukseshme të Ndikimit Mjedisor në plane të ndryshme të propozuara në të ardhmen. Njëkohësisht, 

ky Vlerësim Strategjik i Mjedisit mund të funksionojë si një "mjet kontrolli" për Vlerësimet e 

ardhshme të Ndikimit në Mjedis që do të hartohen për projekte të ndryshme të propozuara, pasi 

komunitetet vendase dhe të gjitha palët e interesuara që do të marrin pjesë në procedurat e 

konsultimit të Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis, do të kenë mundësinë të përdorin këtë Vlerësimit 

Strategjik Mjedisor si një ndihmë. 

2.2. Program Monitorimi i Ndikimit në Mjedis 

Bazuar në sa u më lartë, në lidhje me vlerësimin e ndikimeve mjedisore të propozimeve të Planit të 

propozuar (PPV), si edhe për masat e propozuara për trajtimin e tyre, shumë prej të cilave në thelb 

janë masa parandaluese, përshkruhet Programi i Monitorimit të Ndikimit në Mjedis, i cili përfshin, 

sipas literaturës botërore, përcaktimin e personit përgjegjës për monitorimin dhe zbatimin e masave 

të trajtimit, kohën dhe shpeshtësinë e monitorimit, hartimin e raportit mbi harmonizimin e zbatimit 

të Planit të propozuar me angazhimet e Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM), në lidhje me masat e 

trajtimit që u përmendën në paragrafët e mësipërm. Ndikimet e parashikuara mjedisore dhe masat e 

propozuara të trajtimit janë përmbledhur në tabelën e mëposhtme 2.2.1, për secilin faktor mjedisor, 

për të cilat u vlerësuan efekte negative: 
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Faktorë 

mjedisorë  
Ndikime të parashikueshme negative Masa të propozuara të trajtimit  

Toka  

Ndotje të tokave nga pesticidet dhe 

plehrat kimike në kuadër të fuqizimit të 

sektorit primar,  Reduktimi i burimeve të 

tokës për shkak të aktiviteteve minerare 

 

 

 

 

Ndotja e tokës në pikat e nxehta (Hot-

Spot) nga materialet sterile të minierave 

ekzistuese dhe fabrikave të pasurimit të 

cilat janë depozituar në të kaluarën ose 

janë duke u depozituar sot ose do të 

depozitohen në të ardhmen në tokë,në 

vende të pa kontrolluara 

 

Mbështetje shkencore e fermerëve / 

Krijimi i kooperativave bujqësore / 

Adaptimi i praktikave dhe rregullave të 

drejta dhe nga Udhëzimet e Bashkimit 

Evropian / Vendosje e kontrolluar dhe 

licencimi i aktiviteteve minerare / 

Rigjenerim i burimeve territoriale pas 

skadimit të lejes  së aktivitetit 

 

Pёrgatitja e studimeve për hartat e të 

gjitha pikave të nxehta (Hot-Spot), 

heqja - menaxhimi i materialeve sterile 

dhe dekontaminimi i tokës. 

 

Ajri 

Ndotja e ajrit për shkak të zhvillimit të 

turizmit, me rritjen e lëvizjeve në dhe nga 

atraksionet turistike 

 

 

 

 

Ndotja e atmosferës nga shkarkimi i 

gazrave që vjen nga prodhimi dytësor dhe 

tregtia e tranzitit 

 

Zbatimi i një plani të qëndrueshëm 

lëvizshmërie për nxitjen  e  lëvizjes së 

këmbësorëve, në përdorimin e 

biçikletave dhe transportit publik / 

Mbrojtja e ekosistemeve pyjore nga 

zjarret, prerjet ilegale, përdorimet e 

papajtueshme / Rritja e hapësirave të 

gjelbra në mjedisin urban 

 

Përmirësimi i lidhjeve rrugore, duke 

ndërtuar ose modernizuar rrugët 

ekzistuese sipas standardeve 

bashkëkohore./ Organizimi i tregtisë 

tranzite përmes aktiviteteve logjistike/ 

Miratimi nga artizanati dhe industria i 

Sistemeve të Menaxhimit Mjedisor. 

 

Ujëra 

Ndotje dhe ndikim në sasinë e ujërave 

nëntokësore nga intensifikimi dhe forcimi 

i prodhimit primar 

 

 

 

 

 

 

Përdorim i ujit për promovimin e 

Zbatim i një plani të qëndrueshëm të 

menaxhimit të ujit për ujitje / 

Mbështetje shkencore e fermerëve / 

Ndërtim i rrjeteve moderne kolektive të 

ujitjes / Ndërtim të rezervuareve dhe 

digave / Kontrolli i shpimeve të 

shpërndara të fermerëve / Përcaktimi i 

sasisë së ujit sipërfaqësor për përdorim 

(ujitje, energji, furnizim me ujë) 

 

Ushtrim i politikës së përshtatshme të 

faturimit për ujin / Organizim hapësinor 
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Faktorë 

mjedisorë  
Ndikime të parashikueshme negative Masa të propozuara të trajtimit  

përpunimit të produkteve bujqësore dhe 

në përgjithësi të sektorit dytësor të 

prodhimit 

 

 

 

 

Përdorim të ujit nga zhvillimi dhe 

promovimi i turizmit dhe i agroturizmit 

 

dhe përqëndrim i njësive prodhuese në 

rajonet ekonomike me qëllim 

menaxhimin kolektiv të ujit / Kontroll i 

njësive individuale të shpimeve për ujë / 

Përdorim  të makinerive bashkëkohore 

tek njësitë prodhuese / Adaptim nga 

njësitë prodhuese të Sistemeve të 

Menaxhimit Mjedisor 

 

Reduktimi i konsumit të ujit, përmes 

zbatimit të sistemeve të kursimeve, 

duke informuar dhe sensibilizuar 

vizitorët, duke përmirësuar rrjetet e 

furnizimit me ujë. 

Biodiversiteti  

Ndërtimi dhe funksionimi i 

infrastrukturës energjitike 

(hidrocentraleve), landfilleve, impianteve 

të trajtimit të ujërave të zeza, punimet 

rrugore (ura, rrugë, kryqëzime rrugësh), 

zonave ekologjikisht të ndjeshme. 

Trajtim parandalues me vendosje të 

përshtatshme të rrjeteve dhe të 

infrastrukturave teknike dhe mjedisore 

 

Mbetje  

Rritja e mbetjeve nga veprimtaritë e 

prodhimit primar dhe sekondar 

 

 

 

 

 

Shtim të mbetjeve nga aktivitetet e 

turizmit dhe agroturizmit 

 

Ndërtimi i landfilleve / Promovimi i 

riciklimit të materialeve të ndryshme / 

Promovimi i kompostimit të 

mbeturinave bio dhe mbeturinave 

"jeshile" / Informimi i banorëve rreth 

çështjeve të menaxhimit të mbetjeve të 

ngurta / Adaptimi nga artizanati dhe 

industria i Sistemeve të Menaxhimit 

Mjedisor. 

Informim dhe ndërgjegjësim i 

vizitorëve për menaxhimin e mbetjeve 

dhe ndarja e tyre për përpunimin e tyre 

optimal dhe shfrytëzimin e tyre 

Mjedisi 

akustik/zhurma 

Shtimi i zhurmës me zhvillimin e sektorit 

sekondar (njësitë e përpunimit të lëndëve 

të para) dhe tregtia e tranzitit ( lëvizja e 

automjeteve të rënda të transportit të 

mallrave) 

Zhurma nga zhvillimi i turizmit. 

 

Izolimi akustik i ndërtesave / Organizim 

hapësinor i njësive të  përpunimit në 

zona ekonomike 

 

Përmirësimi i lëvizshmërisë nga dhe për 

në atraksionet turistike / Përmirësimi i 

rrjeteve të mobilitetit urban dhe 

përdorimi i mjeteve alternative të 

transportit. 

Peizazhi  

Ndryshimet në peizazh për shkak të 

zhvillimit të sektorit sekondar 

(vendndodhjes tё ndërtesave industriale, 

zhvillimit tё minierave) 

Organizimi territorial i impianteve 

përpunuese në zonat ekonomike / Zona 

periferike jeshile në secilën zonë 

ekonomike / Rivendosja e detyrueshme 

e peizazhit në kuadrin e licencimit të 
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Faktorë 

mjedisorë  
Ndikime të parashikueshme negative Masa të propozuara të trajtimit  

 
minierave dhe hidrocentraleve. 

Tabela 2.2.1: Përmbledhje e ndikimeve mjedisore negative të parashikuara drejt faktorëve mjedisorë dhe të masave të 

propozuara për trajtimin e tyre. 

 

Bazuar në tabelën 2.2.1, hartohet Tabela 2.2.2, ku paraqiten treguesit përkatës të përshtatshëm të 

monitorimit, frekuenca e përgatitjes së raportit informativ dhe organi përgjegjës për monitorimin: 

Faktorët 

mjedisorë  

Masa të 

propozuara të 

trajtimit   

Tregues 

monitorimi   

Shpeshtësia e 

hartimit të 

raportit    

Përgjegjësi i 

Programit të 

Monitorimit   

Toka  

Mbështetje 

shkencore e 

fermerëve / Krijimi 

i kooperativave 

bujqësore / 

Adaptimi i 

praktikave dhe 

rregullave të drejta 

dhe nga Udhëzimet 

e Bashkimit 

Evropian / 

Vendosje e 

kontrolluar dhe 

licencimi i 

aktiviteteve 

minerare / 

Rigjenerim i 

burimeve 

territoriale pas 

skadimit të lejes  së 

aktivitetit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numri i 

seminareve / vit 

Numri i 

kooperativave / vit 

Numri i anëtarëve 

të kooperativave / 

vit 

Numri i 

produkteve të 

çertifikuara 

organike / vit 

Numri i lejeve për 

aktivitete nxjerrëse 

minerare / vit 

Zonë e aktivitetit 

minerar 

Zona e rehabilituar 

e resursit tokësor 

 

 

 

 

 

 

Raport vjetor ku 

do të përshkruhet 

objekti i trajnimit 

për secilin 

seminar, numri i 

kooperativave dhe 

objekti i 

veprimtarisë së 

tyre, numri i 

anëtarëve të 

kooperativave me 

regjistrim të 

prodhimit bujqësor 

të gjithësecilit dhe 

numrin dhe llojin e 

produkteve 

organike. Numri i 

lejeve për 

aktivitete nxjerrëse 

minerare. 

Ndryshimi 

hapësinor i tokës 

së punueshme dhe 

i sektorit të 

minierave përmes 

një serie të 

ortofotohartave. 

 

 

Çdo kooperativë, 

në bashkëpunim me 

Bashkinë që do të 

ketë mbikëqyrjen e 

kooperativave / 

Bashkia në 

bashkëpunim me 

Ministrinë e 

Infrastrukturës dhe 

Energjetikës, 

Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë në 

bashkëpunim me 

Shërbimi 

Gjeologjik Shqiptar 

Drejtoria e 

Përgjithshme 
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Faktorët 

mjedisorë  

Masa të 

propozuara të 

trajtimit   

Tregues 

monitorimi   

Shpeshtësia e 

hartimit të 

raportit    

Përgjegjësi i 

Programit të 

Monitorimit   

 

Pёrgatitja e 

studimeve për hartat 

e gjitha pikave të 

nxehta (Hot-Spot), 

heqja - menaxhimi i 

materialeve sterile 

dhe dekontaminimi 

i tokës. 

 

Numri i pikave të 

nxehta (Hot-Spot) 

/ Vëllimi i 

materialit të 

menaxhuar / 

Vëllimi i materialit 

të mbetur / 

Parametrat kimike 

tё tokës. 

 

Raport çdo katër 

vjet me indeksimin 

e treguesve 

 

 

Ajri 

Zbatimi i një plani 

të qëndrueshëm 

mobiliteti në nxitjen  

e  lëvizjes së 

këmbësorëve, në 

përdorimin e 

biçikletave dhe 

transportit publik / 

Mbrojtja e 

ekosistemeve pyjore 

nga zjarret, prerjet 

ilegale, përdorimet 

e papajtueshme / 

Rritja e hapësirave 

të gjelbra në 

mjedisin urban 

 

 

 

 

 

 

Përmirësimi i 

lidhjeve rrugore, 

duke ndërtuar ose 

modernizuar rrugët 

ekzistuese sipas 

standardeve 

bashkekohore./ 

Organizimi i 

tregtisë tranzite 

përmes aplikimeve 

LOGISTICS/ 

Miratimi nga 

artizanati dhe 

industria i 

Sistemeve të 

Menaxhimit 

Mjedisor. 

Kilometra të rrjetit 

të rrugëve për 

bicikleta për vit  

Kilometra të rrjetit 

të trotuatëve për 

vit  

Përqindje të 

lëvizjes që 

shërbehen nga 

mjete të transportit 

publik në Bashki  

Zona e 

ekosistemeve 

pyjore,  

Zona e pyjeve të 

shfrytëzueshëm,  

Lejet e prerjes,  

Ζonat e djegura, 

ripyllëzimi 

Parametrat kimike 

atmosferike në 

qytete. 

 

Numri dhe lloji i 

njësive të 

shfrytёzimit  dhe 

përpunimit të 

lëndëve të para / 

Studime  tё 

ndikimit në mjedis 

për projekte dhe 

aktivitete / Numri i 

ndërmarrjeve me 

Sistemin e 

Menaxhimit 

Raporti vjetor me 

citim të dhënash 

për treguesit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raporti vjetor me 

citim të dhënash 

për treguesit 

 

Shërbimi Teknik i 

Bashkisë në 

bashkëpunim me 

departamentin 

kompetent pyjor 

përgjegjës të Zonës 

ose Ministrisë dhe 

me Universitetin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bashkia në 

bashkëpunim me 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë 
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Faktorët 

mjedisorë  

Masa të 

propozuara të 

trajtimit   

Tregues 

monitorimi   

Shpeshtësia e 

hartimit të 

raportit    

Përgjegjësi i 

Programit të 

Monitorimit   

 
Mjedisor. 

 

Ujëra  

Zbatim i një plani të 

qëndrueshëm për 

menaxhimit e ujit 

për ujitje / 

Mbështetje 

shkencore të 

fermerëve / Ndërtim 

i rrjeteve moderne 

kolektive të ujitjes / 

Ndërtim të 

rezervuareve dhe 

digave - Kontrolli i 

shpimeve të 

shpërndara të 

fermerëve / 

Përcaktimi i sasisë 

së ujit sipërfaqësor 

për përdorim (ujitje, 

energji, furnizim me 

ujë) 

 

 

 

 

 

 

Ushtrim i politikës 

së përshtatshme të 

faturimit për ujin / 

Organizim 

hapësinor dhe 

përqendrim i 

njësive prodhuese 

në rajonet 

ekonomike me 

qëllim menaxhimin 

kolektiv të ujit / 

Kontroll i njësive 

individuale të 

shpimeve për ujë / 

Përdorim  të 

makinerive 

bashkëkohore tek 

njëistë prodhuese / 

Kodifikim të 

propozimeve të 

planit të 

menaxhimit të ujit 

për ujitje 

Numri i 

seminareve / vit 

Kilometra të 

rrjeteve të ujitjes 

kolektive / vit 

Lloji i kulturave 

(ujitëse ose jo-

ujitëse) 

Nevoja e bimëve 

për ujë  

Vëllimi i ujit të 

rezervuarëve dhe 

digave 

Vendndodhja dhe 

sigurim të shpimve 

private të ujitjes 

Bilanci vjetor 

hidrologjik (reshjet 

- Filtrimi - kullimi, 

avullimi) 

 

Kostoja e ujit për 

ujitje / m3 në vit 

për konsumatorët 

Konsumi i ujit m3 

/ vit për 

përpunuesit  

Vendndodhja dhe 

sigurim i shpimeve 

private industriale 

Përshkrim i 

makinerive dhe 

pajisjeve në 

Studimet e 

Ndikimit në 

Mjedis 

Raport vjetor me 

përmbledhjen e 

propozimeve të 

planit të 

menaxhimit të ujit 

për ujitje, objektin 

e trajnimit në çdo 

seminar, evoluimin 

përmasave të 

rrjeteve të ujitjes, 

evoluimin e 

vëllimit të 

rezervuarëve të ujit 

dhe tabelë me 

vendndodhjen dhe 

sigurimin e puseve 

private të ujitjes / 

Ndarja e sasive të 

ujit sipas 

kategorisë së 

përdorimit, Ujitje-

Ujë i pijshëm-

Energji 

 

 

 

Raport vjetor me 

koston e ujit për 

ujitje/ m3 vit për  

konsumatorët, 

konsumin e ujit m3 

/ vit për 

përpunuesit, 

vendndodhjen dhe 

sigurimin e 

shpimeve private 

industriale, si edhe 

numri i kompanive 

me Sistemin e 

Menaxhimit të 

Mjedisit dhe 

Sistemet e 

Menaxhimit 

Mjedisor që 

ndjekin njësitë 

industriale.  

Bashkia në 

bashkëpunim me 

departamentin 

përgjegjës të 

Prefekturës apo 

Ministrinë e 

Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural 

dhe Shërbimin 

Gjeologjik të 

Shqipërisë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bashkia në 

bashkëpunim me 

shërbimin 

kompetent të 

ujërave të 

Prefekturës apo të 

Ministrisë 

Shënim: Në 

Vlerësimin e 

Ndikimit në Mjedis 

që do të miratohet 

nga agjencia 

kompetente 

licencimit mjedisor, 
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Faktorët 

mjedisorë  

Masa të 

propozuara të 

trajtimit   

Tregues 

monitorimi   

Shpeshtësia e 

hartimit të 

raportit    

Përgjegjësi i 

Programit të 

Monitorimit   

Adaptim nga njësitë 

prodhuese të 

Sistemeve të 

Menaxhimit 

Mjedisor 

 

Reduktimi i 

konsumit të ujit, 

përmes zbatimit të 

sistemeve të 

kursimeve, duke 

informuar dhe 

sensibilizuar 

vizitorët, duke 

përmirësuar rrjetet e 

furnizimit me ujë. 

 

Numri i 

ndërmarrjeve me 

Sistem Menaxhim 

të Mjedisit 

 

 

Përshkrimi i 

masave të 

menaxhimit të ujit 

në njësitë 

agroturistike në 

Vlerësimin e 

Ndikimit në 

Mjedis 

Numri i njësive 

agroturistike me 

sisteme të kursimit 

të ujit 

Numri i njësive të 

agroturizmit me 

Sistem  Menaxhim 

të Mjedisit 

 

Raport vjetor për 

konsumin e ujit m
3
 

/ vit për çdo njësi 

të Agroturizmit, 

numri dhe 

kapaciteti i njësive 

agroturistike dhe 

numri i njësive të 

agroturizmit me 

Sistemin e 

Menaxhimit të 

Mjedisit dhe 

Sistemet e 

Menaxhimit 

Mjedisor që 

ndjekin njësitë 

industriale.  

të shqyrtohen me 

kujdes makineritë. 

 

 

 

 

 

 

 

Bashkia në 

bashkëpunim me 

shërbimin 

kompetent të 

ujërave të 

Prefekturës ose të 

Ministrisë 

 

Biodeversiteti  

Trajtim parandalues 

me vendosje të 

përshtatshme të 

rrjeteve dhe të 

infrastrukturave 

teknike dhe 

mjedisore 

 

Zona të  

mbrojtura, Zona  

me ndjeshmëri 

ekologjike, Zona  

gjeologjike të 

përshtatshme për 

vendndodhjen e  

infrastrukturës 

energjitke  dhe  

mjedisore 

 

Nuk është e 

nevojshme të 

hartohet një raport, 

por të hartohet një 

Plan Rajonal për 

gjenerimin e 

mbeturinave (lloji, 

vëllimi) dhe 

përshtatshmërinë 

gjeologjike të 

planifikimit 

hapësinor të 

infrastrukturës 

teknike dhe 

mjedisore. Në të 

njëjtën kohë, dhe  

hartimi i 

Vlerësimit të 

Ndikimit në 

Mjedis për 

projektet e 

propozuara. 

 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjetikës në 

bashkëpunim me 

Qarkun 
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Faktorët 

mjedisorë  

Masa të 

propozuara të 

trajtimit   

Tregues 

monitorimi   

Shpeshtësia e 

hartimit të 

raportit    

Përgjegjësi i 

Programit të 

Monitorimit   

Mbetje  

Ndërtimi i 

landfilleve / 

Promovimi i 

riciklimit të 

materialeve të 

ndryshme / 

Promovimi i 

kompostimit të 

mbeturinave bio 

dhe mbeturinave 

"jeshile" / 

Informimi i 

banorëve rreth 

çështjeve të 

menaxhimit të 

mbetjeve të ngurta / 

Adaptimi nga 

artizanati dhe 

industria i 

Sistemeve të 

Menaxhimit 

Mjedisor. 

 

Informim dhe 

ndërgjegjësim i 

vizitorëve për 

menaxhimin e 

mbetjeve dhe ndarja 

e tyre për një 

përpunimin optimal 

 

Numri i landfilleve 

të mbetjeve  

Hapësirë e 

disponueshme e 

mbetur për 

depozitimin e 

mbetjeve  në çdo 

njësi 

Regjistrim të 

numrit të eventeve 

informative, të 

përmbajtjes dhe 

numri i 

pjesëmarrësve 

Numri i industria 

me Sistem 

Menaxhim të 

Mjedisit 

 

 

 

Sasia e mbetjeve 

organike që 

ndahen, me qëllim 

kompostimin e 

tyre  

Sasia e 

materialeve që 

ndahen për 

riciklim (qelqi, 

metali, plastike, 

letër, etj) 

Raport vjetor me të 

dhënat ku 

referohen 

treguesit, në lidhje 

me ambientet e 

landfilleve, por 

edhe të eventeve 

informative dhe 

Sistemet e 

Menaxhimit 

Mjedisor që 

ndjekin njësitë 

industriale.  

 

 

 

 

 

 

 

Raport vjetor mbi 

sasitë e mbetjeve 

sipas treguesve, 

sipas të dhënave të 

marra nga 

prodhuesit e 

mbetjeve 

 

Prefektura në 

bashkëpunim edhe 

me Bashkinë  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bashkia në 

bashkëpunim me 

Prefekturat, duke 

mbledhur të dhëna 

nga prodhuesit e 

mbetjeve dhe 

njësitë e 

menaxhimit të tyre 

 

Mjedisi 

akustik/zhurma 

Izolimi akustik i 

ndërtesave / 

Organizim 

hapësinor i njësive 

të  përpunimit në 

zona ekonomike 

 

 

 

 

Përmirësimi i 

Ekzaminimi i 

projekteve të 

ndërtimit për 

njësitë e 

përpunimit, në 

mënyrë për të 

kontrolluar pajisjet 

mekanike dhe 

masat izolimit 

akustik 

 

Numri i vizitorëve 

Nuk kërkohet 

hartim raporti  

 

 

 

 

 

 

 

Raporti vjetor me 

Institucionet 

kompetente të 

Bashkisë për 

liçencim do të 

marrin në 

konsideratë dhe do 

të shqyrtojnë 

studimet e 

ndërtimit të njësive 

të përpunimit 

 

Shërbimet e 
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Faktorët 

mjedisorë  

Masa të 

propozuara të 

trajtimit   

Tregues 

monitorimi   

Shpeshtësia e 

hartimit të 

raportit    

Përgjegjësi i 

Programit të 

Monitorimit   

lëvizshmërisë nga 

dhe për në 

atraksionet turistike 

/ Përmirësimi i 

rrjeteve të 

mobilitetit urban 

dhe përdorimi i 

mjeteve alternative 

të transportit. 

 

në atraksionet 

turistike. Numri i 

biçikletave publike 

dhe përdorimi i 

tyre nga turistët 

apo banorët, 

kilometrat e 

rrugëve të 

këmbësorëve që 

lidhin atraksionet 

turistike me zonat 

urbane. 

citim të dhënash 

për treguesit 

 

Bashkisë në 

bashkëpunim me 

Ministrinë e 

Kulturës. 

 

Peizazhi  

Organizim 

hapësinor i njësive 

të përpunimit në 

zona ekonomike - 

zonë periferike e 

gjelbër në çdo zonë 

ekonomike- 

Rivendosja e 

detyrueshme e 

peizazhit në kuadrin 

e liçencimit të 

minierave dhe 

hidrocentraleve. 

 

Numri i njësive të 

përpunimit në çdo 

zonë ekonomike 

dhe numri i 

pemëve të mbjellë 

për kilometër në 

pjesën rrethuese të 

zonës ekonomike. 

Numri i industria 

me Sistem 

Menaxhim të 

Mjedisit 

 

Raport vjetor me 

numrin e njësive të 

përpunimit dhe 

konstatim të 

gjendjes së mirë të 

mbjelljes rreth 

perimetrit të zonës 

ekonomike. 

Ndryshimi 

kronologjik i 

peizazhit përmes 

një serie 

ortofotomatesh . 

Νumri i 

kompanive me 

Sistemin e 

Menaxhimit të 

Mjedisit dhe 

Sistemet e 

Menaxhimit 

Mjedisor që 

ndjekin njësitë 

industriale. 

Bashkia në 

bashkëpunim me 

Autoritetin Drejtues 

të Zonës 

Ekonomike 

 

 

Tabela 2.2.2: Të dhëna bazë për Programin e Monitorimit të ndikimeve mjedisore dhe të masave për trajtimin e tyre. 
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3. INFRASTRUKTURA PUBLIKE DHE PLANI I SHËRBIMEVE 

3.1. Infrastruktura publike 

Një nga komponentët kryesorë të kësaj faze të studimit është programi i shërbimeve dhe 

infrastrukturës publike dhe ndikimi që ato kanë në territorin e Bashkisë. Planifikimi dhe menaxhimi 

i tyre është një pjesë integrale e planit hapësinor, i cili është një problem kompleks. Për këtë arsye, 

pozicionimi i tyre është i planifikuar për të shmangur ndërveprimet negative ndërmjet rrjeteve dhe 

ndikimeve negative mjedisore. Qëllimi i studimit është të plotësojë nevojat aktuale dhe të 

ardhshme, në varësi të popullsisë së vlerësuar për vitin 2032. 

Parimet themelore për sigurimin e infrastrukturës adekuate dhe efikase publike janë: 

 Shpërndarja hapësinore e balancuar. 

 Vendosja e duhur në mënyrë që të shmangen ndërveprimet e pafavorshme midis rrjeteve. 

 Plotësimi i nevojave të tanishme dhe të ardhshme (bazuar në parashikimet e vlerësimit për 

zhvillimin e popullsisë dhe synimin e zhvillimit) me çdo zgjerim të nevojshëm. 

 Përmirësimi i cilësisë dhe modernizimi i infrastrukturave ekzistuese. 

 Sigurimi i mbrojtjes së mjedisit. 

 Sigurimi i lidhjes dhe arritshmërisë. 

Nevojitet një qasje e integruar që optimizon efikasitetin e rrjetit, mbulon nevojat në mënyrë të 

përshtatshme, përmirëson standardet e jetesës dhe redukton ndikimet mjedisore. 

Infrastruktura teknike publike përfshin të gjithë zonën e bashkisë së Mirditës, objektet ekzistuese 

dhe të propozuara dhe synon zbatimin e shërbimeve publike në fushat e mëposhtme: 

 Transportet.  

 Energjia.  

 Menaxhimi i ujërave.   

 Telekomunikacioni dhe komunikimi elektronik.  

 Menaxhimi i mbetjeve dhe mbrojtja e mjedisit.  

 Menaxhimi i burimeve natyrore dhe kulturore.  

 Mbrojtja kombëtare: Urbane dhe zjarrfiksja etj. 

TRANSPORTI 

Kërkohet një sistem transporti gjithëpërfshirës dhe miqësor mjedisor, i përshtatur për modelin e ri 

të propozuar të zhvillimit hapësinor. Objektivi kryesor është të sigurohet aksesi dhe lidhja me të 

gjithë territorin e Bashkisë. Ndërhyrjet e propozuara bazohen në pesë akse: 

1. Në përmirësimin e rrugëve ekzistuese, me veprime të tilla si përmirësimin e karakteristikave 

gjeometrike (p.sh. zgjerim, ndërtim të anëve mbështetëse), mirëmbajtjen, shtrimin me asfalt, 

ndriçimin, etj. Propozohet: 

 Rikonstruksioni dhe përmirësimi i 40 seksioneve rrugore, me një gjatësi totale prej rreth 320 

km. 
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 Përmirësimi i rrugës lidhëse të autostradës A1 dhe qytetit të Fanit dhe mirëmbajtja e urës 

ekzistuese. 

2. Shtrirja e rrjetit rrugor me ndërtimin ose përfundimin e lidhjeve të reja rrugore dhe ndërtimin e 

punëve teknike të kërkuara. Propozohet: 

 Përfundimi i autostradës A1 Milot-Kukës-Morinë, me ndërtimin e seksionit Milot-Rrëshen. 

 Ndërtimi i një seksioni rrugor që anashkalon qytetin e Rubikut. 

 Ndërtimi i një nyjeje në qytetin Fan. 

 Ndërtimi i një lidhjeje të re në mes të qytetit të Rrëshenit dhe autostradës A1 në verilindje 

dhe krijimit të një anashkalimi të qytetit. 

 Ndërtimi i një lidhjeje rrugore midis Rëshenit dhe Ulëzës. 

3. Krijimin e rrugëve të përshtatshme për udhëtime të lehta (këmbësorë, biçikletë) dhe 

zhvillimin/forcimin e transportit brenda komunitetit. Në veçanti, propozohet: 

 Ndërtimi i rrugëve për këmbësorë dhe formimi i trafikut të butë të përzier të tipit "woonerf"
5
 

në qytetin e Rrëshenit. 

 Formimi i një piste biçikletash në aksin Pukë - Rrëshen - Ulëz. 

 Ndërtimi i një stacioni fundor të autobusëve në Rrëshen. 

4. Organizimin e duhur të trafikut në selinë e Bashkisë, si dhe në vendbanime të tjera, me qëllim 

që ti shërbejë në mënyrë optimale përdorimeve të tokës/aktiviteteve dhe të përmirësojë kohën 

dhe cilësinë e lëvizjeve dhe të promovojë lëvizshmërinë e qëndrueshme. 

Organizimi i trafikut duhet të marrë parasysh të gjitha të dhënat, të tilla si madhësia dhe 

karakteri i secilit vendbanim, karakteristikat gjeometrike të rrjetit rrugor ekzistues, përdorimi i 

tokës, polet ekzistuese dhe të propozuara të aktivitete bamirëse, elementet e shquar natyrore 

dhe kulturore etj. Është propozuar karakterizimi i disa rrugë ekzistuese si "mbledhëse", të cilat 

do t'i shërbejnë trafikut me origjinë - destinacion rrugët lokale të vendbanimeve dhe qendrës së 

qytetit. Përveç kësaj, do të duhet të kujdeset për të promovuar dhe për të lehtësuar lëvizjen e 

këmbësorëve, çiklistëve, fëmijëve dhe grupeve në nevojë, përfshirë personat me lëvizshmëri të 

reduktuar për nevojat e tyre të përditshme (p.sh. punë, shkollë, kohën e lirë). E dëshirueshme 

është organizimi i hapësirave të organizura të parkimit në ajër të pastër, të kombinuara me 

shërbimet publike që tërheqin një numër të madh përdoruesish. 

5. Në kompletimin e rrjetit të transportit me infrastrukturë të mjeteve të tjera të transportit (përveç 

rrugëve). Në mënyrë të veçantë sugjerohet projektimi dhe ndërtimi i linjës hekurudhore në 

aksin Milot-Rrëshen-Kukës-Morinë me degë në qytetin e Rrëshenit, duke përfshirë edhe dy 

stacione hekurudhore (në qytetet e Rrëshenit dhe Rubikut). 

Gjatë plotësimit - zgjerimit - përmirësimit të sistemit të transportit, duhet të merren të gjitha 

masat e nevojshme për të minimizuar ndikimet mjedisore dhe për të ruajtur peizazhin.  

 

                                                 
5
 Woonerf - tipi i rrugës në të cilën këmbesorët dhe çiklistët kanë prioritet për levizjen në lidhje me automjetet, të cilat 

qarkullojnë me kushte dhe rregulla të përcaktura. (prsh. shpejtësi shumë të ulët si 6-20 km/h). 
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ENERGJIA 

Sektori i energjisë është i lidhur pazgjidhshmërisht me pothuajse çdo fushë të veprimtarisë 

njerëzore dhe padyshim është një nga fushat më të rëndësishme. Rrjetet e energjisë në fakt bëjnë të 

mundur prodhimin, transportimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike nga stacioni i energjisë tek  

konsumatori final. Si rezultat, burimet energjitike, burimet e tyre materiale dhe rrjetet e tyre të 

shpërndarjes ndikohen drejtpërdrejt nga energjia e konsumuar në ndërtesa. Ruajtja e energjisë në 

ndërtesa është me rëndësi të madhe dhe kontribuon në menaxhimin e tyre racional, por gjithashtu 

edhe në mënyrë ekonomike dhe miqësore ndaj mjedisit. 

Në përgjithësi, në bashkinë e Mirditës, siç kemi parë edhe gjatë fazës së analizës, rrjeti ekzistues i 

energjisë mbulon rrjetin rezidencial të bashkisë dhe plotëson nevojat themelore, megjithatë në 

vendbanimet më të largëta ekziston një problem i fortë në lidhje me nivelin e fuqisë së tensionit të 

mesëm. Fuqia aktuale është e pamjaftueshme, duke rezultuar në mungesë të vazhdueshme të 

energjisë dhe pamundësinë e  përdorimit të energjisë së mjaftueshme. 

Projekte indikative në lidhje me rrjetet energjitike janë: 

 Ndërtimi i tubacionit të gazsjellësit IAP. 

Projekt i një rëndësie shumë të madhe për përmirësimin e rrjetit të  infrastrukturës teknike të vendit 

është ndërtimi i  tubacionit të gazit natyror IAP, që do të kalojë nëpër qytetet Rrëshen, Rubik, 

Kaçinar, Orosh, Fan. Në nivelin e parë do të kalojë përmes këtyre zonave, por ekziston mundësia 

në të ardhmen e afërt, për të shërbyer me gaz natyror edhe vendbanimeve urbane në të Shqipërisë. 

Ndërtimi i tubacionit të gazit natyror IAP është i një rëndësie kombëtare, i cili do të ndikojë edhe 

në zonën e studimit. Projekt plotësues për ndërtimin e IAP përbën edhe lidhja e njësive 

administrative Rrëshen dhe Rubik me tubacionin e gazit IAP. Në mënyrë të veçantë, në nivel 

studimi, duhet të bëhet planifikim operacional dhe financiar dhe menaxhim i projektit me synim 

ndërtimin ekonomik, funksionimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit energjetik, por edhe me rizhvillimin 

optimal të mjedisit pas përfundimit të projektit. 

 Përmirësim i rrjetit të tensionit të ulët në fshatra. 

Një detyrë e rëndësishme për të gjitha njësitë është përmirësimi i rrjetit të tensionit të ulët në 

fshatra, i cili do të përfshijë përmirësimin dhe zgjerimin e rrjeteve ekzistuese të shpërndarjes së 

energjisë elektrike. Gjithashtu, do të kryhet përmirësimi dhe ndërtimi i nënstacioneve me rezultat  

shpërndarjen e energjisë elektrike në të gjitha njësitë administrative. 

 Ruajtjen e efiçensës së energjisë në ndërtesa publike dhe infrastrukturë.  

Në projektet e reja bën pjesë edhe projekti i efiçensës së energjisë në ndërtesat publike dhe në 

infrastrukturën e veçantë i cili kontribuon për çështjen globale të mbrojtjes së mjedisit, përpjekjen 

për lehtësimin e efekteve të ndryshimeve klimatike dhe në ringjalljen e ekonomisë shqiptare. 

Qëllimi i projektit është ndërhyrjet e kursimit të energjisë dhe përfitimet efiçiencës së saj në 

sektorët kryesorë që janë ndërtesat (publike dhe private), transporti dhe sektori primar. Në mënyrë 

të veçantë, studimi do të përfshijë instalimin e paneleve diellore (p.sh. në shkolla, qendra 

kulturore), termoizolimin dhe dritaret energjike dhe sistemet elektronike të kursimit të energjisë 

(p.sh. në ndërtesa, në ndriçimin rrugor dhe në furnizimin me ujë dhe rrjetin e ujitjes). Prioritet do t'i 

jepet ndërtesës së vjetër të bashkisë së qytetit, qendrës kulturore, shkollës së Rrëshenit dhe 
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shkollave në qytete Rubik, Klos, Reps. Kjo do të reduktojë konsumin e energjisë elektrike në baza 

vjetore, duke reduktuar shpenzimet publike. 

MENAXHIMI I UJRAVE 

Në nivel global zhvillimi i sistemeve të burimeve ujore së bashku me defiçitet e vazhdueshme në 

rritje e bën të pashmangshme nevojën për planifikimin e duhur, dhe efikas dhe menaxhimin e 

qëndrueshëm të tyre. Rëndësia e kësaj qëndron në faktin se uji edhe nëse konsiderohet si një burim 

natyror, apo si një burim ekonomik dhe element mjedisor, tipari kryesor i veçantë që ka është se 

është unik dhe i pazëvendësueshëm. Si përfundim, hartimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm i 

burimeve ujore janë një parakusht për zhvillimin e qëndrueshëm. Qëllimi i studimit është 

disponueshmëria e mjaftueshme e ujit me kualitet të lartë për të gjitha përdorimet esenciale (në 

familje, industriale, bujqësore, ujitjes, etj) dhe sigurimi me furnizim të vazhdueshëm të ujit të 

pijshëm nëpërmjet një menaxhimit të integruar dhe racional të ujit të burimeve /rezervave. 

Projektimi dhe instalimi i rrjeteve të furnizimit me ujë është bërë për të plotësuar nevojat aktuale 

dhe të ardhshme të bashkisë së Mirditës. Lidhur me sistemin e furnizimit me ujë, propozohet 

modernizimi dhe zbatimi i metodave moderne të menaxhimit, të tilla si matës të zgjuar të ujit, 

instalimi i pajisjeve efikase të energjisë, tele-menaxhimi, krijimi i bazës  dixhitale të të dhënave  

etj. Kështu, propozohet ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë të qytetit të Rrëshenit (për të cilin ka 

përfunduar tashmë studimi përkatës) dhe i qytetit të Rubikut, përmirësi i sistemit të shpërndarjes të 

ujit në rajonin Kaçinar dhe Fang. 

Në lishje me sistemet e ujitjes, propozohet aplikimi i  teknikave moderne dhe efikase të ujitjes me 

qëllim kontrollin dhe menaxhimin racional të burimeve ujore të disponueshme, mbrojtjen e 

aquiferëve nga shpimet e pakontrolluara dhe sigurimin e sasisë së mjaftueshme dhe kontrollit të 

cilësisë së të ujit për ujitje. Në veçanti, propozohen sisteme për rikuperimin e rezervuarëve, 

liqeneve, kanaleve të ujitjes etj. Në mënyrë treguese përmenden veprat Rehabilitim i Sistemit Ujitës 

të rezervuarit Malaj 2, Rehabilitimi i diges së rezervuarit Tarazh Epër, Ndërtim vepra e marrjes për 

kanalin e ujitjes Ndërfane, Rehabilitimi i ujëlëshuesit Troje dhe Ndërtim i sistemit ujitës për 

sipërfaqet e gjelbra në Rrëshen. Gjithashtu, Rehabilitimi i kanaleve të ujitjes Klos, Gjakëz, 

Shpërdhazi, Zajsi, Fang, Munaz, Rrasfik dhe Rehabilitimi i sistemeve të ujitjes Fierza dhe Raja e 

Zezë. Me përfundimin e punimeve të nevojshme për kryerjen e projekteve, do të shtohet zona e 

ujitur, por edhe do të kursehet uji, kusht vendimtar për të plotësuar nevojat aktuale dhe për 

sigurimin e tyre në të ardhmen. 

MENAXHIMI I MBETJEVE TË LËNGËTA 

Bazuar në të dhënat e analizës, rrjeti i organizuar i ujërave të zeza është i kufizuar dhe ndeshet në 

qytetet Rrëshen, Rubik dhe Reps. Gjithashtu, nuk ka asnjë impiant për trajtimin e ujërave të zeza 

dhe këto ujëra derdhen në rrjedhat më të afërta. Rrjet i kullimit të ujërave të shiut nuk ndeshet në 

zonën e studimit. 

Në një kontekst të menaxhimit të integruar të ujërave të zeza dhe përmirësimit të cilësisë së jetës 

dhe reduktimit të ndikimit në mjedisi, propozohen në mënyrë indikative projektet e mëposhtme të 

menaxhimit të ujit: 

 Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në qytetet Rrëshen, Rubik dhe Reps. 
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Një projekt i rëndësishëm për përmirësimin e rrjetit të infrastrukturës teknike të bashkisë Mirditë 

është përmirësimi/ përditësimi/ modernizimi/ zgjerimi i rrjetit të kanalizimeve të qyteteve  Rrëshen, 

Rubik dhe Reps. Është propozuar zgjerimi i rrjeteve të ujërave të zeza në këto qytete të cilat do të 

studiohen, projektohen, menaxhohen dhe do të ndërtohen sipas standardeve moderne. Rrjeti do të 

jetë në veprimtari të vazhdueshme gjatë 24 orëve. Qëllimi është mbulimi i plotë i strukturës urbane 

me rrjet, si edhe  modernizimi i rrjetit në tërësi për një shërbim më të mirë. 

 Ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujërave të zeza në Rrëshen.  

Propozohet ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujërave të zeza në qytetin e Rrëshenit me qëllim 

trajtimin e ujërave të ndotura urbane para derdhjes së tyre në receptorët natyrore duke  minimizuar 

kështu ndikimin e tyre negativ mjedisor. Zbatimi i projektit do të rrisë numrin e banorëve dhe 

bizneseve që do të shërbehen prej këtij impianti. Gjithashtu propozohet ri-përdorimi i sektorit të 

ujrave të ndotura të trajtuara. Trajtimi i ujërave të zeza duhet të respektojë udhëzimet dhe 

rregulloret, të cilat synojnë sigurimin e cilësisë së mbeturinave me synim që ato të mos krijojnë 

probleme në mjedis dhe në shëndetin e njeriut. Kështu, gjykohet i nevojshëm përpunimi dhe 

sigurimi e cilësisë së tyre përpara se të mbërrijnë në mjedis, në ajër, tokë apo ujë. Ndërtimi i 

objekteve të përshtatshme të trajtimit të ujërave të zeza është propozuar edhe për qytetet Rubik dhe 

Reps  

 Ndërtimi i rrjetit të kullimit të ujërave të shiut në Rrëshen. 

Ky projekt do të zhvillohet në mënyrë paralele dhe do të njdekë specifikimet e projektit të 

mësipërm, të rindërtimit të sistemit të kanalizimit, ku me përfundimin e tij do të rritet  numri i 

familjeve dhe bizneseve që do të shërbehen, duke përmirësuar në mëynrë të dukshme gjithashtu 

edhe jetën e  banorëve. 

 Trajtimi i burimeve të ndotjes së lumit Fan nga mbetjet  "sterile" të minierave dhe të uzinës së 

pasurimit në Rubik.  

Për zbatimin e projektit të mësipërm në lidhje me trajtimin e burimeve të ndotjes së lumit Fan nga 

mbetjet "sterile" të minierave dhe uzinës së pasurimit në Rubik kërkohet bashkëpunim 

ndërkomunal rajonal. Studimi do të ketë lidhje me përmirësimin e treguesve të ujit (p.sh., elementet 

metalike të tilla si Cu, Pb, Zn, Fe, Ni, Mn). 

TELEKOMUNIKACIONI DHE KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE 

Rrjetet moderne të telekomunikacionit dhe të komunikimeve elektronike u mundësojnë të gjithë 

qytetarëve të bëhen familjarë me të dhënat teknologjike dhe kulturore të kohës sonë. Me 

mbledhjen, përpunimin, analizimin dhe dërgimin tek qytetarët informacione të dobishme dhe të 

shumta në lidhje me bllokimet e trafikut në rrugë, vendet e parkimit të disponueshme në pika 

qendore, oraret e transportit publik, treguesit e ndotjes mjedisore, etj  përmirësohet ndjeshëm 

funksionimi i duhur i qytetit dhe bashkëjetesa e qytetarëve.  Përveç kësaj, nëpërmjet këtyre rrjeteve, 

qytetarët mund të kenë qasje në komunikim dhe informacion në mbarë botën. 

Në rrjetet e infrastrukturës së telekomunikacionit dhe të komunikimeve elektronike propozohen 

këto projekte: 

 Krijimi - përmirësimi rrjetit të fibrave optike. 
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Infrastruktura teknike do të përmirësohet me projektin ambicioz të krijimit dhe përmirësimit të 

rrjetit të fibrave optike në të gjithë zonën administrative të mbulimit me teknologji të ndryshme të 

gjeneratës së re si në telefoninë celulare ashtu edhe në atë fikse. Në veçanti, propozohet lidhja e të 

gjitha njësive administrative me rrjet fibrash optike. Këto infrastruktura, të cilat do të përdorin të 

gjitha teknologjitë e disponueshme me fibra optike, do të kontribuojnë në transformimin dixhital të 

vendit. 

 Përmirësimi - zgjerimi i rrjeteve të telekomunikacionit në të gjitha fshatrat.  

Në projektin aktual propozohet mbulimi i të gjitha fshatrave me rrjet të telefonisë dhe teknologjisë 

moderne të internetit nëpërmjet përmirësimit dhe zgjerimit të rrjeteve të telekomunikacionit në të 

gjitha fshatrat e Bashkisë. Në përgjithësi, gjykohet e përshtatshme shtimi i numrit të lidhjeve të 

internetit, përmirësimi i lidhjeve dhe zhvillimi i shërbimeve moderne dhe teknologjive (p.sh. 

broadband, multimedia, rrjetet ISDN). 

 

 Krijimi i një sistemi të integruar GIS për menaxhimin territorial në Bashkinë Mirditë.  

Pjesë e projektit më të gjerë me titull "Ndërqeverisje elektronike e Bashkisë" është dhe ky nën-

projekt të krijimit të sistemit të integruar GIS për menaxhimin territorial të bashkisë së  Mirditës i 

cili do tu ofrojë qytetarëve qasje në shërbimet elektronike, të ikonës dhe ngarkesës së të dhënave  

Gjeohapësinore të Bashkisë. Do të mundësohet krijimi i një portali GIS i arritshëm për të gjithë, 

duke ofruar shërbime të specializuara për publikun dhe shërbimet publike. Sistemi GIS duhet të jetë 

në përputhje me standardet ndërkombëtare të operimit (OGC, ISO) dhe Direktivën Evropiane 

INSPIRE. 

MENAXHIMI I MBETJEVE TË NGURTA DHE MBROJTJA E MJEDISIT 

Çështja e menaxhimit të mbeturinave është e madhe dhe shumë e  rëndësishme. Propozohet sistem i 

integruar i menaxhimit të mbetjeve të ngurta dhe mbeturinave me vendosje racionale të 

infrastrukturës së menaxhimit, riciklimit, asgjësimit, etj., bazuar në kosto, ndikimin në mjedis, 

rrjetin e transportit të kërkuar etj. Projekti i propozuar indikativ për menaxhimin e mbeturinave dhe 

mbrojtjen e mjedisit është: 

 Zbatimi i një programi riciklimi në Rrëshen, Rubik, Reps, Perlat Qendër. 

Riciklimi ose menaxhimi më i gjerë i alternativ i mbeturinave ka përfitime të pafundme të cilat janë 

të njohura dhe të dokumentuara plotësisht. Kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm nga 

këndvështrimi ekonomik, mjedisor dhe social. Ky propozim ka të bëjë me një sasi të caktuar të 

mbetjeve të riciklueshme në qytetet Rrëshen, Rubik, Reps, Perlat Qendër. Do të arrihet përmes 

fushatës së vetëdijësimit dhe informimit të banorëve dhe biznesmenëve, disponimit me kazanë 

mbeturinash dhe pajisjesh për riciklimin dhe grumbullimin e mbeturinave dhe disponimin e tyre në 

objektet e përshtatshme të trajtimit. Projekti do të zbatohet në përputhje me Planin e Menaxhimit të 

Mbetjeve Lokale i cili po përgatitet. Ai sugjeron bashkëpunim të mundshëm me bashkitë fqinje 

Pukë dhe Fushë, Arrëz dhe Qarku Lezhë. Një parakusht për zbatimin e projektit është operimi i një 

impianti riciklimi në nivel rajonal. Arritja e këtij projekti realizon përfitime ekonomike, ndihmon 

në adresimin e problemeve mjedisore dhe krijon vende të reja pune. Është qasja më e integruar në 

menaxhimin e mbeturinave. 
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MENAXHIMI I BURIMEVE NATYRORE DHE KULTURORE 

Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm është i lidhur në mënyrë direkte me mjedisin, kulturën dhe 

zhvillimin dhe nuk mund të kuptohet zhvillim i orientuar vetëm drejt rritjes së shifrave financiare të 

papajtueshme me cilësinë dhe mbrojtjen e mjedisit natyror dhe kulturor dhe mirëqenies sociale. 

Kështu, thelbi i zhvillimit të qëndrueshëm qëndron në ndjekjen harmonike të objektivave 

ekonomike, sociale, mjedisore dhe kulturore. Parakusht për mbrojtjen e mjedisit natyror dhe të 

trashëgimisë kulturore është mbrojtja, promovimi dhe menaxhimi i kujdesshëm i burimeve natyrore 

dhe kulturore. Në veçanti, kjo arrihet përmes ruajtjes së biodiversitetit nëpërmjet ruajtjes së 

specieve të florës dhe faunës dhe mbrojtjes dhe menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore, 

kulturore dhe mjedisore të kombinuara me vlerat kulturore dhe aktivitetet e pajtueshme. 

Projektet e propozuara për menaxhimin e burimeve natyrore dhe kulturore janë: 

 Mbrojtja dhe ruajtja e monumenteve natyrore. 

Projekti përfshin mbrojtjen dhe ruajtjen e monumenteve natyrore në të gjitha njësitë administrative 

të bashkisë përmes monitorimit të rregullt të gjendjes së monumenteve, përditësimin nga banorët e 

fshatrave përreth, duke vendosur tabela sinjalistike të duhura dhe trajtimin e hershëm të 

sëmundjeve të mundshme/rreziqeve. Përmes këtij studimi, që  do të kryhet me metoda menaxhimi 

në projektin arkeologjik në mënyrë sistematike dhe të organizuar, do të ekzistojë ruajtja optimale e 

statusit të mirë të monumenteve natyrore. 

 Restaurimi - ruajtja dhe promovimi i monumenteve kulturore. 

Ky studim do të zhvillohet në njësitë administrative Orosh dhe Rubik dhe ka të bëjë me 

përfundimin e projekteve për mirëmbajtjen dhe promovimin e veprave arkeologjike dhe 

monumenteve të mbrojtura. Promovimi do të përfshijë tabela sinjalistike për informacion, udhëzues 

për vizitorët, konferenca vendase, turne, rrugë, faqe interneti dhe udhëzues për turizmin dhe 

prezantime në konferenca/seminare/evente lokale. Projekti do të zbatohet në faza me prioritet të 

parë monumentet e shpallura: Banesa e Abat Prend Doçit dhe Burgu i Spaçit. 

 Programi i regjistrimit të trashëgimisë kulturore: ndërtesa tradicionale, kisha, zona 

arkeologjike.  

Ky projekt do të zbatohet në të gjitha njësitë administrative të bashkisë dhe ka të bëjë me 

regjistrimin e elementeve të pasurisë kulturore në ndërtesat tradicionale, kishat, vendet arkeologjike 

dhe krijimin e një baze të dhënash të integruar GIS. Zbatimi i programit kërkon, por nuk është i 

kufizuar në, identifikimin e të dhënave të vlefshme, integrimin në një sistem të integruar GIS dhe 

përfundimin e tabelave sipas modelit të IMP. Realizimi i projektit do të kontribuojë në promovimin 

e pasurisë kulturore të vendit me qëllim mbrojtjen e saj, si një detyrë morale dhe që do të ndikojë 

në zhvillimin e turizmit atij të  vazhdueshëm ekonomik të vendit. 

MBROJTJA CIVILE 

Në kuadër të përmirësimit të kushteve të jetesës së banorëve të bashkisë do të duhet të sigurohet 

gjithë infrastruktura e nevojshme për të parandaluar dhe minimizuar pasojat e fatkeqësive natyrore 

si tërmete, përmbytje, fatkeqësi natyrore, etj. Është fakt se për shkak të strukturave të ndryshme 

pranë zonave të ndjeshme ose për shkak të shpyllëzimit të  padrejtë ose zjarreve, ekzistojnë shumë 
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rreziqe natyrore. Prandaj, ekziston nevoja për regjistrimin hartografik të këtyre zonave të ndjeshme 

me qëllim parandalimin, por edhe për kontrolluar arbitraritetin. Në nivel të përmbytjeve janë 

hartuar masa mbrojtëse të përshtatshme dhe janë zhvilluar plane për menaxhimin e rrezikut nga 

përmbytjet, si edhe zjarret janë trajtuar dhe adresuar në mënyrë preventive dhe represive. Duhet të 

theksohet se për menaxhimin efektiv të fatkeqësive natyrore hartat janë po aq të vlefshme sa 

ekzistenca e institucioneve, një ekzekutiv i një mekanizmi me njohuri të konsiderueshme dhe  

komunikimi lidhur me këtë çështje. Për më shumë propozohet projektimi, menaxhimi dhe 

koordinimi i burimeve të përshtatshme, si edhe dhënia e ndihmës për viktimat e mundshme. 

Më në përgjithësi, propozohet të hartohet një plan biznesi për trajtimin e fatkeqësive natyrore. 

Është propozuar etiketimi/akomodimi i zonave të përqendrimit publik në rast të një tërmeti në të 

gjitha zonat e banuara. Gjithashtu, propozohet vendosja e objekteve të emergjencës në vende 

qendrore brenda zonave të banimit dhe të jenë të pajisura me tenda, depozita me ujë, magazina 

materiale, sisteme elektromekanike dhe telekomunikacionit, kanalizime etj 

Projektet e mëposhtme janë projekte indikative për mbrojtjen civile: 

 Mbrojtja nga përmbytjet e qyteteve (a) Rrëshen dhe (b) Rubik 

Ky projekt ka të bëjë me mbrojtjen nga vërshimet e qyteteve Rrëshen dhe Rubik. Bëhet fjalë për 

hartimin dhe menaxhimin e masave të përshtatshme mbrojtëse në rast përmbytjeje. Shkaqet më të 

thella e përmbytjeve janë zakonisht për shkak të reshjeve të rënda dhe ndryshimi në nivelin e detit, 

janë fenomene natyrore që nuk mund të kontrollohen plotësisht. Sidoqoftë, zbatimi i masave dhe 

projekteve të përshtatshme kontribuon ndjeshëm në uljen e katastrofave të tilla. Në këtë studim 

propozohen projekte të mbrojtjes nga përmbytjet për lumin Zmeja, rreth 2.5 km larg, dhe për lumin 

Fan rreth 2.5 km. 

 Plani lokal i mbrojtjes nga zjarri 

Një tjetër projekt i propozuar është plani vendor i mbrojtjes nga zjarri për të gjitha njësitë 

administrative, pasi zjarret janë gjithashtu një nga shkaqet më të rrezikshme të fatkeqësive të cilat 

trajtohet dhe përballohen me vështirësi. Lidhur me Planin e mbrojtjes civile i cili do të përfshijë një 

sërë veprimesh (p.sh., pajisje me informacion i banorëve të bashkisë, organizimi i grupeve 

vullnetare) dhe projekte (p.sh., rrugë nati zjarre, rrjet depozitash me ujë, ndërtimi të pikave të 

mbrojtjes nga zjarri. 

3.2. Tipologjia, cilësia, shpërndarja dhe rrezja e mbulimit të shërbimeve sociale 

Bazuar në popullësinë e synuar për vitin referues 2032, janë vlerësuar nevojat e tyre e ardhshme të 

tyre në lidhje me shërbimet publike, siç janë arsimi, shëndetësia, shërbimet e kujdesit social, si dhe 

objektet sportive, kulturore dhe zonat publike. Vlerësimi i nevojave të ardhshme është bazuar në 

modelin e ri të zhvillimit të Bashkisë dhe duke marrë parasysh nevojat që do të lindin për shkak të 

zhvillimit që do të vijë në zonën e studimit në vitet e ardhshme dhe për shkak të rritjes së popullsisë 

që do të sjellë. 
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Me referencë gjendjen aktuale (njësitë, zonën) dhe me qëllim mjaftueshmërinë në strukturat 

publike dhe bashkiake, shërbimin e të gjitha vendbanimeve dhe përmirësimin e nivelit të 

shërbimeve sociale, krijohet një propozim i parë, bazuar në kriteret e mëposhtme: 

 Strukturën e rrjetit të banimit, distancat dhe afatet kohore, gjeo relievin dhe lidhjet ekzistuese 

rrugore. 

 Lidhjet e propozuara rrugore/projektet rrugore. 

 Përmasat aktuale ekzistuese dhe të vlerësuar të popullsisë. 

 Projektet e propozuara të zhvillimit dhe ndërhyrjet e propozuara që parashikohen të 

përqëndrohen ose të forcojnë qendrat e zgjedhura të banimit. 

Në kuadër të një qasjeje të përgjithshme u morrën parasysh të gjitha më lart si edhe situata e 

tanishme dhe janë sugjeruar si në vijim: 

Lidhur me hapësirat e arsimimit, ku, siç edhe e pamë në analizën e bërë, janë grumbulluar 

funksione arsimore të të gjitha niveleve, është propozuar ndërtimi i kopshtit në qytetin e Rrëshenit, 

ndërsa kopshtet e mbetura ekzistuese, si në  qytetin e  Rrëshenit, ashtu edhe në fshatra të tjera do të 

mirëmbahen. Lidhur me shkollat 9-vjeçare edhe ato mirëmbahen, ndërkohë gjykohet i nevojshëm 

rindërtimi i shkollës 9-vjeçare "Nënë Tereza" në qytetin e Rrëshenit, përmirësimi i sistemit të 

ngrohjes dhe sistemi të tyre të jashtëm. Gjithashtu, është propozuar Rindërtimi i Shkollës 9- vjeçare 

për vendbanimet Klos, Perlat Qendër, Kaçinar, Reps, Kurbnesh, Prosek. Së fundi, është propozuar 

rikonstruksioni shkollës së mesme profesionale në Rubik. Mjaft prej shkollave të bashkisë u 

shërbejnë aktualisht një numëri të vogël nxënësish, kështu me rritjen e parashikuar të popullsisë 

gjatë 15 viteve të ardhshme, dhe pas rindërtimit dhe përmirësimit të ndërtesave ekzistuese, ata do të 

jenë në gjendje për të akomoduar nxënës të rinj. 

Për sa i përket nevojave për kujdesin shëndetësor është propozuar përmirësimi i shërbimeve dhe 

infrastrukturës spitalore në Rrëshen (përmirësimi i shërbimit spitalor dhe  efiçensës së ndërtesës) ku 

kërkohet pajisja e tij me sisteme të reja teknologjike, në mënyrë që të plotësojnë kërkesat, ndërsa 

propozohet dhe përmirësimi i shërbimeve dhe infrastrukturës në qendrat ekzistuese shëndetësore në 

Rubik, Kaçinar, Klos dhe Perlat Qendër dhe në ambulancat ekzistuese në vendbanimet Prosek, 

Malaj dhe Bulshar. 

Lidhur me hapësirat e gjelbërta, terrenet sportive, duke pasur parasysh mangësitë që janë vënë në 

dukje, propozohet rizhvillimi i hapësirave të më lartë përmendura dhe i objekteve sportive për 

shkollat Rrëshen, Rubik, Perlat Qendër, Reps, Klos/Fan, Kurbnesh dhe Kaçinar, rrethim sistemimi i 

stadiumit të futbollit dhe rikonstruksioni i dhomave të zhveshjes në stadiumin Rrëshen, rrethimi 

dhe sistemimi i stadiumit të futbollit në Rubik ku propozohet edhe transferimi i veriut të 

vendbanimit. Së fundmi, propozohen zona të shpërndara të gjelbra në qytetin e Rrëshenit. 

Në lidhje me ndërtesat e administratës është propozuar përmirësimi i ndërtesës së vjetër të Bashkisë 

në Rrëshen dhe rikonstruksioni i ndërtesës së Bashkisë në Rubik. Gjithashtu, janë propozuar 

ndërtimi i disa objekteve kultuore-shoqërore. Kështu, u gjykua i nevojshëm krijimi i qendrës rinore 

në Rrëshen, e cila do të vendoset në kinemanë e vjetër, dhe i qendrës sociale në Rrëshen pas 

rregullimit të duhur të ndërtesës. Për sa i përket qendrës sociale, ajo do të jetë e pajisur në mënyrë 

të përshtatshme me personel dhe pajisje dhe do të sigurojë shërbimet e duhura, të tilla si mjekësore, 

psikologjike dhe ligjore, mbështetje në gjetjen e një punë, etj., dhe ka si synim mbrojtjen e 
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personave në nevojë dhe familjet e tyre (p.sh. të moshuarit, gratë e divorcuara, personat të dobët 

ekonomikisht. 

Lidhur me vendet kulturore propozohet krijimi i muzeut të Burgut të Spaçit dhe përmirësimi - 

zgjerimi i muzeut të Rrëshenit. Muzeu i Burgut të Spaçit do të përfshijë mirëmbajtjen dhe 

restaurimin e ndërtesave dhe elementeve të mjedisit, themelimin e organizmit të funksionimit të 

muzeut, të krijimit të faqes në internet (në gjuhë të ndryshme) dhe një baze të dhënash me të gjitha 

materialet e historike (p.sh. fotografi, dëshmi, gazeta), organizimin e vizitës brenda tij, aktiviteteve 

eksperimentale, eventeve kulturore dhe përfshirjen e tij në guidat dhe rrugëtimet me nivel kombëtar 

Përfshin: Mirëmbajtje dhe restaurim të ndërtesave dhe elementëve të zonës përreth, Krijim të 

organizmit për funksionimin e muzeut, Krijim të faqes në interent (në gjuhë të ndryshme) dhe një 

bazë të dhënash të të gjitha materialeve historike (p.sh. fotografi, vizatime, dëshmi, gazeta), 

Organizim i udhëzimeve, aktiviteteve eksperimentale, eventeve kulturore, dhe Integrim në 

udhëzuesit turistikë dhe rrugëtimet me nivel kombëtar).  Në muzeun në Rrëshen propozohet krijimi 

i një zone të re për historinë dhe arteve (p.sh. historia nga kohët e lashta e deri më sot, folklori, artet 

e bukura). Po ashtu në ndërtesën e re është e mundur të funskionojë një pikë informacioni për 

vizitorët dhe një pikë shitjeje të suvenireve/librave/objekteve të artit. Bëhet fjalë gjithashtu për dy 

projekte po aq të rëndësishme që do të kontribuojnë në ruajtjen e trashëgimisë kulturore të 

Shqipërisë dhe për të rritur ekonominë e bashkisë dhe si rrjedhim edhe të gjithë vendit. 

Lidhur me cilësinë e infrastrukturës ekzistuese sociale në bashki vëmë re se në përgjithësi ajo është 

e kënaqshme. Në rastet ku viehn re probleme dhe /apo mangësi gjykohet e  nevojshme të trajtohen, 

siç e pamë edhe më sipër. Bazuar në parashikimet për rritjen e popullsisë në vitet e ardhshme, në 

përputhje me sa më sipër propozuar nga projektet PPV, gjykohet se do të ketë mjaftueshmëri në 

lidhje me hapësirat publike me reuzltat përmbushjen e nevojave dhe kërkesave të  ardhshme të 

popullatës së bashkisë, siç edhe është vlerësuar për vitin 2032. 



4. PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E PPV-SË  

4.1. Plani i Veprimit 

Për mbështetjen e vizionit dhe zbatimin e objektivave strategjike propozohet Plani i Veprimit me 

projekte dhe veprime konkrete që konsiderohen të nevojshme dhe do të mbështesin zhvillimin e 

bashkisë gjatë 15 viteve të ardhshme (2018-2032). Ky është një program kuadër në të cilin do të 

bazohet hartimi i listës vjetore të prioriteteve, por edhe programet afatmesme të Bashkisë. Krijimi i 

këtij rrjeti koherent të projekteve bazohet: 

 në përfundimet e analizës, sikurse u vlerësuan dhe u dokumentuan duke përdorur metodën 

SWOT, të cilat u paraqitën më lart, 

 në rezultatet e konsultimeve me të gjithë aktorët, shërbimet e Bashkisë dhe banorët dhe 

sipërmarrësit e bashkisë, 

 në planifikimin aktual afatshkurtër dhe afatmesëm të bashkisë, siç pasqyrohet në vendimin e 

Bordit Drejtues për miratimin e Listës së investimeve prioritare për vitin 2017 dhe Programit 

Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2018-2020. 

Projektet/veprimet ndahen në tre kategori bazuar në rëndësinë dhe fushëveprimin që pritet të kenë: 

lokale, ndër-bashkiake/ndër-rajonale dhe kombëtare. Disa janë përzgjedhur për t’u realizuar si 

projekte pilot, pasi ato mund të veprojnë si katalizatorë të rritjes, me një kosto të ulët dhe ndikim të 

lartë. Gjithashtu, projektet e propozuara gjenden në një fazë tjetër të zbatimit dhe kanë një shkallë 

të ndryshme të pjekurisë. 

Në Tabelën e mëposhtme përshkruhen të gjitha projektet e propozuara të ndara në kategori të 

përgjithshme dhe duke iu referuar një sërë informacionesh si më poshtë: 

 kodi 

 titulli, aksi i prioritetit në të cilin është integruar projekti. Një projekt mund ti shërbejë më 

shumë se një prioriteti. 

 buxheti i vlerësuar. Si bazë për vlerësimin e tyre, u përdorën projektet sipas studimeve të fundit 

në bashki, projektet e ngjashme në territorin shqiptar dhe eksperienca e bashkisë dhe Qarkut në 

investime e projekteve. Theksohet se kostoja është treguese, pasi nuk mund të bëhet një 

vlerësim i saktë i saj në kuadër të këtij studimi, si projekt ide, përveç rasteve ku ndonjë 

ndërhyrje është në një fazë të pjekur dhe bashkia apo institucioni kompetent kanë përparuar 

tashmë në parashikimin e buxhetit  bazuar në draft projektet apo projektet finale të hartuara 

sipas burime të mundshme të financimit. Si bazë për vlerësimin e financuesve u konsideruan 

praktikat, mundësitë aktuale dhe planifikimi i bashkisë. Vlen të theksohet se  lista e burimeve 

të financimit nuk është e plotë, por përmban vetëm burimet kryesore. 

 institucioni me përgjegjësinë kryesore, kompetencën për planifikim,hartim dhe zbatimin e 

ndërhyrjes. Në shumicën e projekteve, të cilat janë në kuadrin lokal, kompetencën e ka vet 

bashkia, si  palë e interesuar drejtpërdrejtë.  

 prioritetet  e zbatimit, të ndara në katër periudha (në përputhje me databazën e RIT). 

 tregues për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të ndërhyrjeve. 

 vlerësim për nevojën e ndryshimeve institucionale dhe ligjore. 
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 burime njerëzore, në nivel të organit kompetent, i cili do të ngarkohet me planifikimin, 

hartimin dhe zbatimin e ndërhyrjes. Nisur nga fakti se përgjegjësinë primare për shumicën e 

projekteve e ka Bashkia, siç edhe u përmend më lart, personeli i bashkisë është ai që do të 

kryejë realizimin e pjesës më të madhe të këtij Plani Aktivitetesh (Veprimi). 

 vërejtje të përgjithshme që nxjerrin në pah veçoritë specifike ose shpjegojnë përmbajtjen për 

pjesët plotësuese të veprave. 

Vërehet se Plani i Veprimit shërben dhe mbështet planifikimin strategjik në kontekstin e zhvillimit 

të qëndrueshëm. Është e qartë se përveç kësaj ekzistojnë një sërë projektesh dhe veprimesh që kanë 

të bëjnë me punën e përditshme të bashkisë, shërbimin e qytetarëve dhe mirëmbajtjen e 

infrastrukturës, e cila nuk është përfshirë në Planin aktual. 

Bashkia mund të modifikojë Planin e Veprimit për të përshtatur veprimin e saj me realitetin në 

ndryshim të vazhdueshëm, duke marrë parasysh mundësitë dhe kufizimet e reja. Megjithatë, 

rishqyrtimi i tij propozohet të jetë i dokumentuar dhe të bëhet një herë në vit kur hartohet programi 

buxhetor vjetor. 

Plani i Veprimit është një mjet shumë i rëndësishëm për funksionimin e brendshëm dhe të saktë të 

bashkisë dhe në të njëjtën kohë, përbën një mjet zhvillimi, përmes të cilit mund të kërkohen fonde 

dhe investime dhe ndihmon pjesëmarrjen e saj në skema (PPP) dhe iniciativa investimesh. 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

Rigjenerim dhe sistemim urbane 

1  
Sistemim i Parkut të 

Lumit Zmeja në 

Rrëshen 

 

14, 1 Rrëshen 
57,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    

Përfundimi i veprës / 

Rritja e 

vizitueshmërisë dhe 

e aktiviteteve në 

zonë 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përfshin: 

- mbrojtje nga përmbytjet 

(kombinuar edhe me veprën e 

mbrojtjes nga përmbytjet) 

- projektim dhe pajisje për parqe  

- korridore për lidhje me 

muzeun dhe sheshin kryesor. 

- ndërtimi i një ure për 

këmbësorë për t'u lidhur me 

zonën tjetër përballë saj. 

2  

Rikualifikimi i 

fasadave: Sheshi Abat 

Doçi dhe Rruga Shën 

Vinçenco D’Paoli në 

Rrëshen 

 

14 Rrëshen 
170,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

3  

Rikonstruksion i 

fasadave dhe 

përmirësim i 

infrastrukturës teknike 

në pallatet e tjera në 

Rrëshen 

 

14, 11 Rrëshen 
150,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

  x  Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

4  
Sistemime urbane Reps 

(faza e II-të) 

 

14, 1 Orosh 
10,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FZHSH / Donatorë 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   
Përfundimi i veprës / 

Rritjen e popullsisë 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përfshin: 

- rimodelim i hapësirave të lira 

dhe përmirësim i pajisjeve të 

tyre (materiale për dysheme, 

ndriçim, stola, mbjellje, 

sistemin e ujitjes etj.). 

- Rindërtim i fasadave dhe 

përmirësim i infrastrukturës 

teknike në pallate. 

- Κonstruksion i unazës të 

qytetit 

5  
Sistemime urbane 

Rubik 

 

14, 1 Rubik 

15,000,000 

ALL 

 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x x   

Përfundimi i veprës / 

Rritjen e popullsisë / 

Krijimin e bizneseve 

të reja. 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përfshin: 

- parqe dhe kënde lojërash, 

- rivendosje i nënstacionit 

jashtë vendit 

- treg i ri,  

- përmirësimi i rrugë kryesore 

- sistemim i parkut të Lumit 

Fan 

- rindërtim i fasadave dhe 

përmirësim i infrastrukturës 

teknike në pallate  

- krijim rrjeti për këmbësorë 

- vendosje tabelash me shenja  

(historim monopate etj). 

6  
Sistemime urbane 

Kaçinar 

 

14, 1 Kaçinar 
1,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

 x   
Përfundimi i veprës / 

Rritjen e popullsisë 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përfshin: 

- Krijimi i hapësirave publike 

(p.sh. sheshe, kënde lojrash) 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

Territorit dhe 

Strehimit 
- Zgjerim i zonave të gjelbra 

- Sistemim, asfaltim dhe 

ndriçim i rrugeve kryesore 

7  Sistemime urbane Klos 

 

14, 1 Fan 
1,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   
Përfundimi i veprës /  

Rritjen e popullsisë 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përfshin: 

- Krijimi i hapësirave publike 

(p.sh. sheshe, kënde lojrash) 

- Zgjerim i zonave të gjelbra 

- Sistemim, asfaltim dhe 

ndriçim i rrugeve kryesore 

8  
Sistemime urbane 

Perlat Qendër 

 

14, 1 Kthellë 
1,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   
Përfundimi i veprës / 

Rritjen e popullsisë 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përfshin: 

- Krijimi i hapësirave publike 

(p.sh. sheshe, kënde lojrash) 

- Zgjerim i zonave të gjelbra 

- Sistemim, asfaltim dhe 

ndriçim i rrugeve kryesore 

9  

Promovim i Bukmirës 

si qëndër për 

Vreshtarinë, 

prodhimin e Verës dhe 

Agroturizmin 

 

14, 1 Rrëshen 
20,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    

Përfundimi i veprës / 

Rritjen e popullsisë 

dhe vizitoreve / 

Krijimin e bizneseve 

të reja 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përfshin: 

- Krijimin e një sheshi - hapësire 

të hapur për evente 

- Konfigurimin e hapësirës së 

parkimit 

- Përmirësimin e ndërtesave të 

shkollave dhe kishave dhe 

hapësirave të tyre të oborrit  

- Konfigurimin e  kryqëzimeve 

me rrugën për në Kacinar 

- Projektimin dhe ndriçimin e 

rrugëve kryesore të brendshme 

- Konfigurimin e rrugëve dhe 

vendosjen e tabelave të 

shenjësimit. 

10  

Promovim i 

trashgimisë historike 

dhe kulturore në 

Κodër Spaç 

 

 

1, 14 Orosh 
25,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përfshihen: 

- Krijimi i një sheshi - hapësire 

të hapur për evente  

- Konfigurimi i hapësirës së 

parkimit 

- Konfigurimi dhe ndriçimi i 

rrugëve kryesore 

- Promovim i monumenteve dhe 

vendosje tabelash 

Mbrojtjen civile 

11  

Plani i menaxhimit të 

emergjencave civile 

ndaj rreziqeve natyrore 

dhe teknologjike 

 

14 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

- 
Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm 
Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit + 

Αgjencia e 

Ιnspektimit, 

Κontrollit dhe 

Εmergjencave 

x    

Miratim projekti dhe 

zbatim i projekteve 

dhe veprimeve që do 

të propozojë 

 

Propozohet të 

ndryshohet 

programi 

kombëtar 3-

vjeçar i 

zhvillimit të 

veprimtarive 

të minierave, 

në mënyrë që 

të mos 

Synon identifikimin e rreziqeve 

natyrore dhe teknologjike, 

organizimin sipërmarrës të 

shërbimeve të Bashkisë dhe 

hartimin e një plani emergjent. 

Në mënyrë indikative, duhet të 

fokusohet në zonat e banuara 

brenda zonave të rrëshqitjeve të 

dheut dhe zonave të shfrytëzimit 

të mineraleve/zonave të 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

përfshihen 

zonat e 

banuara dhe 

zonat për 

mbrojtjen e 

mjedisit 

natyror. Ka 

mundësi të 

ndodhin 

ndryshime në 

strukturën 

organizative të 

Bashkisë 

përmbytjes dhe erozionit. 

12  
Sistemim i përrojit 

Jakajve në Rrëshen 

 

14 
Rrëshen 

Rubik 

3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

13  

Mbrojtja nga 

përmbytja: 

(a) e qyteteve Rrëshen 

dhe Rubik 

(b) e fshatrave Jezull, 

Tarazh, Mashtërkor 

Klos-Gjakëz 

 

14 

Rrëshen 

Rubik 

Orosh  

Fan 

Nuk mundet 

të llogaritet. 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Mbrojtjes nga përmbytja kanë të 

bëjnë me: 

(a) lumin Zmeja me gjatësi rreth 

2.5 km (Rrëshen), 1,7 km 

(Tarazh) dhe 850m (Jezull) 

(b) Lumi Fan me gjatësi rreth 

2.5km (Rubik) 

(c) lumi Fan i Vogël me gjatësi 

rreth 1,2km (Mashtërkor) dhe 

2,5km (Klos-Gjakëz). 

14  

Rregullim të përrenjve 

që kalojnë nëpër zonat e 

banuara - Mbrojtja nga 

përmbytja dhe erozion 

 

14 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

Nuk mundet 

të llogaritet. 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x x  Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Mbrojtjes kanë të bëjnë me: 

Rraja e Veles, Shpërdhazë, 

Mërkurth, Sang, Kthellë Epë r, 

Fan, Peshqesh, Bisakë, 

Kurbnesh-fshat, Lufaj, Rasfik 

15  
Plani lokal i mbrojtjes 

nga zjarri  

 

6, 10, 14 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

5,000,000 

ALL 
Bashkia Bashkia 

Bashkia - Sektor 

PMNZSH 
x    

Miratim projekti dhe 

zbatim i projekteve 

dhe veprimeve të 

propozuara. 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Do të përfshijë një sërë 

veprimesh (p.sh. pajisje bashkie, 

informacion për banorët, 

organizim të grupeve vullnetare) 

dhe projekte (p.sh. zona të 

zjarrfikësve, rrjeti i 

rezervuarëve, zjarrfikësit). 

Lidhet me Planin e Mbrojtjes 

Civile. 

16  

Program pilot i 

mbrojtjes nga zjarri në 

njësinë administrative 

Fan dhe Rubik 

 

6, 10, 14 
Fan 

Rubik 

1,500,000 

ALL 
Bashkia Bashkia 

Bashkia - Sektor 

PMNZSH 
 x   

Miratim projekti dhe 

zbatim i projekteve  

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Si rajone të aplikimit të tij janë 

propozuar: 

Rubik: lugina e përroit të 

Rubikut 

Fan: Maja e Kaptiva e 

Domgjonit 

Mjedisi natyror dhe kulturor 

17  
Shpallje si zonave të 

mbrojtura bazuar në 

 
6 

Fan 

Orosh 

1,000,000 

ALL 

Ministria e 

Turizmit dhe 

Ministria e 

Turizmit dhe 

Ministria e 

Turizmit dhe 
x x   

Shpallja e Zonave 

me Vendime 

Do të kërkohet 

miratimi i 

Zonat të mbrojtura të 

propozuara janë: a) Mali i 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

Ligjin  81/2017 Rubik 

Selitë 

Mjedisit / AKZM Mjedisit / AKZM Mjedisit / AKZM Vendimit të 

shpalljes së 

monumenteve. 

 

Munellës, b) Lugina e Rubikut, 

c) zona Kunore-Kroi i Bardhë 

(rrjeti Emerald) 

18  

Shpallje si 

monumenteve natyrore 

bazuar në Ligjin  

81/2017  

 

6 

Orosh 

Rrëshen 

Kaçinar 

Kthellë 

Selitë 

- 

Ministria e 

Turizmit dhe 

Mjedisit / AKZM 

Ministria e 

Turizmit dhe 

Mjedisit / AKZM 

Ministria e 

Turizmit dhe 

Mjedisit / AKZM 

x x   

Shpallja e 

Monumenteve me 

Vendime 

Monumentet natyrore të 

propozuara janë: Qarri i Verdhë, 

Shpella e Pashës, Shpella 

vertikale e Sterqokut, Shpella e 

Αkullit, Bjeshka dhe Kanioni i 

Kaçinarit, Shpella e Valit, 

Shpella e Merkurthit, Shpella 

vertikale e Didhes. 

19  
Miratim i planeve të 

menaxhimit të zonave 

të mbrojtura 

 

6, 1 

Fan 

Orosh 

Rubik 

Selitë 

Kthellë 

1,500,000 

ALL 

Ministria e 

Turizmit dhe 

Mjedisit 

AKZM AKZM  x   

Miratimi dhe 

monitorimi i 

projektit të 

menaxhimit. 

a) Mali i Munellës, b) Berzanë - 

Lugina e Rubikut, c) zona 

Kunore-Kroi i Bardhë, ç) 

Bjeshka e Oroshit, d) Park 

Rajonal Kthellë 

20  
Mbrojtje dhe ruatje e 

monumenteve natyrore 

 

6, 1 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

 

500,000 ALL 
AKZM / Donatorë 

të ndryshëm 
AKZM AKZM  x   

Ruajtje e gjendjes së 

mirë  

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Projekti përfshin: 

- monitorimin në baza të 

rregullta të statusit të 

monumenteve. 

- informimi i banorëve të 

fshatrave përreth 

- vendosje të tabelave 

informuese 

- trajtimi i sëmundjeve / 

rreziqeve potenciale 

21  

Program i regjistrimit 

të trashëgimisë 

kulturore: ndërtesa 

tradicionale, kisha, 

vende arkeologjike 

 

4, 5 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

300,000 ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Universitetet të 

ndryshëm 

Bashkia  

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    

Regjistrimi i të 

dhënave në të gjitha 

njësitë 

administrative / 

Krijimi i një baze të 

dhënash të integruar 

në GIS 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Për zbatimin e veprimit 

kërkohen në mënyrë indikative 

identifikimi të dhënave, 

integrim në sistemin e integruar 

GIS, plotësim të skedave (në 

modelin ΙΜΚ). 

22  

Restaurim - ruajtje dhe 

promovim i 

monumenteve 

kulturore 

 

 

4 
Orosh 

Rubik 

10,000,000 

ΑLL (Kulla 

Abat Doçit) 

60,000,000 

ΑLL (Burgu i 

Spaçit) 

Ministria e 

Kulturës / Bashkia 

/ Donatorë të 

ndryshëm 

DRKK Shkodër / 

ΙΜΚ / Bashkia  

DRKK Shkodër / 

ΙΜΚ 
x x x  

Përfundimi i (a) 

projekteve të 

rehabilitimit dhe 

mirëmbajtjes dhe (b) 

i projekteve të 

promovimit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Promovimi përfshin:  

- Tabela informuese 

- Udhëzime për vizitorët  - 

Informimi i komunitetit lokal 

- Integrim në rrugëtime turistike, 

shtigje, monopate, website dhe 

udhëzuesin për turizmin 

- Prezantime në konferenca / 

seminare / evente lokale. 

Projekti to zbatohet në faza të 

ndryshme, me prioritet të parë 

në monumentet kulturore: 

Banesa e Abat Prend Doçit & 

Burgu i Spaçit. 

23  
Restaurim - ruajtje dhe 

promovim i ndërtesave 

interesante/tradicionale  

 

4, 5 
Orosh 

Rrëshen 

30,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm  

Bashkia / 

Universitetet  

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x x x 

Përfundimi i (a) 

projekteve të 

rehabilitimit dhe 

mirëmbajtjes dhe (b) 

i projekteve të 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Promovimi përfshin:  

- Tabela informuese 

- Udhëzime për vizitorët  - 

Informimi i komunitetit lokal 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

promovimit - Integrim në rrugëtime turistike, 

shtigje, monopate, website dhe 

udhëzuesin për turizmin 

- Prezantime në konferenca / 

seminare/ evente lokale 

Janë identifikuar gjashtë vende 

dhe monumente: rajoni me 7 

kisha në Kodër Spaç, Kalaja e 

Buklit, Kalaja e Teutes, Tumat e 

Perlatit, Tumat e Buklit, Tumat 

në Bukël, Gërmimet në Kazaç, 

Kalaja Batra, Qendra e 

Principatës së Arbrit, Gurra e 

Domgjonit, Sarajet e Kapidanit, 

Ura e Vau i Madh. 

Projekti to zbatohet në faza të 

ndryshme, me prioritet të parë 

në: Rajoni i 7 kishave dhe 

Kalaja dhe Tumat e Buklit. 

24  
Shpallje si monumente 

të mbrojtura ndërtesat 

interesante/tradicionale 

 

4, 5 Orosh - 
Ministria e 

Kulturës 

Ministria e 

Kulturës / ΙΜΚ 
ΙΜΚ  x   

Shpallja e 

Monumenteve me 

Vendime 

Do të kërkohet 

miratimi i 

Vendimit të 

shpalljes së 

monumenteve. 

Propozohet si prioritet i parë: 

rajoni me 7 kisha (Kodër-Spaç) 

dhe Αbacia e Oroshit (Grykë 

Orosh). 

25  
Plotësimi i planeve të 

menaxhimit të pyjeve 
dhe zbatimi i tyre 

 

7 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

1,200,000 

ALL 
Bashkia Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

x x   

Miratim i projekteve 

/ Implementim i 

projekteve që ata 

propozojnë 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

26  Ripyllëzime 

 

7, 10 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

150,000,000 

ALL 

Bashkia / Ministria 

e Turizmit dhe 

Mjedisit 

Bashkia / Ministria 

e Turizmit dhe 

Mjedisit 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor 

 x x  Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Bëhet fjalë për vepër në 

vazhdimësi atij të mëparshëm, 

në varësi të nevojave që dalin 

nga planet e menaxhimit dhe 

plani i mbrojtjes civile. 

Kërkohet respektimi i karakterit 

dhe identitetit fizik të çdo zonë 

të veçantë. Prioritet në njësitë 

administrative Rubik (lugina e 

Rubikut), Orosh (Mali e Shejtit, 

Bjeshka e Oroshit), Selitë, 

Kaçinar. 

27  
Rehabilitim i guroreve 

dhe minierave joaktive 

 

6, 7, 10 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

Nuk mundet 

të llogaritet 

Bashkia / Sektori 

privat / Donatorë 

të ndryshëm / 

Biznese që 

operojnë guroret- 

minierat / 

Bashkia 

Biznese që 

operojnë 

guroret/minierat 

/ Bashkia - 

Agjencia e 

Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

 x x  Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

28  
Krijim dhe funksionim 

i sistemit të regjistrimit 

 
6, 7, 8, 10 

Të gjitha 

njësitë 

7,000,000 

ALL 

Bashkia / Qarku 

Lezhë / Donatorë 

Agjensia te 

Basenit Ujor Mat  

Bashkia - Αgjencia 

e Ιnspektimit, 
 x   

Funksionimi i një 

sistemi të besueshëm 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përpjekja nxit bashkëpunimin 

ndërbashkiak. 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

dhe monitorimit të 

sistemeve pyjore dhe 

ujore (pyjeve, lumenjve, 

liqeneve, rezervuarëve 

etj.) 

administrative të ndryshëm / 

Universitete të 

ndryshëm 

Κontrollit dhe 

Εmergjencave + 

Drejtoria e 

Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

me matje vjetore / 

Publikim i 

rezultateve 

29  

Trajtim i burimeve të 

ndotjes së lumit Fan 
nga mbetjet ("sterile" të 

mbetura) e minierave 

dhe impiantit të 

pasurimit në Rubik 

 

8 Rubik 
10,000,000 

ALL 

Qarku Lezhë / 

Ministria e 

Turizmit dhe 

Mjedisit / 

Donatorë të 

ndryshëm / 

Universitete të 

ndryshëm 

Ministria e 

Turizmit dhe 

Mjedisit / Agjensia 

te Basenit Ujor 

Mat / Qarku Lezhë 

/ Bashkia 

Ministria e 

Turizmit dhe 

Mjedisit / Agjensia 

te Basenit Ujor 

Mat / Qarku Lezhë 

x    

Përmirësimi i 

treguesve të ujit 

(p.sh. elementë 

metalikë si Cu, Pb, 

Zn, Fe, Ni, Mn). 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përpjekja nxit bashkëpunimin 

ndërbashkiak. 

Zhvillimi ekonomik 

30  
Përcaktim i një 

strategjie turistike  

 

1, 5 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

- Bashkia  

Bashkia / 

Fondacioni për 

Zhvillimin e 

Mirditës 

Bashkia  x    

Miratim i strategjisë 

/ kontrollit të 

zbatimit të tij 

përmes raporteve 

vjetore / rritjes së 

numrit të vizitorëve 

dhe të qëndrimit në 

natë / rritje të 

punonjësve në 

sektorin e turizmit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Kërkohet zbatimi i një strategjie 

të integruar që rezulton në një 

program të veprimeve materiale 

dhe të paprekshme, ku midis të 

tjersh do të përfshihen edhe 

projektet e mëposhtme (nr. 26-

33). Qëllimi është rrjetëzimi, 

promovimi dhe reklamimi i 

burimeve turistike dhe 

infrastrukturës. 

31  
Krijimi i një guidë 

turistike 

 

1, 5 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

1,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Sektori privat  

Bashkia / 

Fondacioni për 

Zhvillimin e 

Mirditës 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimeve 

Sociale, Arsimit 

dhe Kulturës 

x    

Plotësim  dhe 

promovim i 

udhëzuesit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përfshin një udhëzues dixhital 

dhe të printuar me tekste, harta 

dhe informacion mbi historinë, 

kulturën, monumentet dhe 

atraksionet, ngjarjet, aktivitetet, 

restorantet, mikpritjes dhe kohës 

së lirë etj. 

32  
Krijimi i një faqe 

interneti posaçërisht 

për turizmin 

 

1, 5 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

1,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm 

Bashkia / 

Fondacioni për 

Zhvillimin e 

Mirditës 

Bashkia - Sektori 

TIK dhe 

Webmaster 

x    

Plotësimi i Website / 

Rritje e vizitorëve 

 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Bëhet fjalë për zhvillimin e një 

platforme inovative interaktive 

elektronike të shërbimit të 

turizmit (fotografi dhe video, 

turne dixhital, informacion mbi 

atraksionet, rrugët, akomodimin, 

etj). 

33  
Fushatë reklamuese 

për turizëm 

 

1 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

1,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Sektori privat 

Bashkia / 

Fondacioni për 

Zhvillimin e 

Mirditës / Sektori 

privat / ΑΤΑ 

Bashkia x    

Rritja e numrit të 

vizitorëve dhe 

netëve të 

akomodimit/ rritje e 

numrit të vizitorëve 

në industrinë e 

turizmit 

 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përfshin: 

- reklama dixhitale dhe të 

printuara (në gjuhë të 

ndryshme), 

- ndërlidhje me operatorët 

turistikë 

- Pjesëmarrje në ekspozita 

turistike (kombëtare dhe 

ndërkombëtare). 

Propozimet do të finalizohen në 

bazë të strategjisë së turizmit. 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

34  

Krijim i 

infrastrukturës së 

informacionit - 

shërbimit të vizitorëve  

 

1, 5 

Rrëshen 

Orosh 

Selitë 

5,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia / 

Fondacioni për 

Zhvillimin e 

Mirditës 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    

Përfundimi i 

projekteve dhe 

operimi i tyre / 

Rritja e numrit të 

vizitorëve dhe të 

qëndrimit në natë 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Bazuar në strategjinë e turizmit, 

do të propozohet një rrjet 

koherent dhe i integruar. 

Prioritet në dyqane/pika 

informacioni - shitje suvenir në 

Rrëshen, Bukmirë, Kodër Spaç, 

Kurbnesh. 

35  Sinjalistike turistike 

 

1, 5 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

3,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia / 

Fondacioni për 

Zhvillimin e 

Mirditës 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x x   Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Do të vendosen në vende të 

interesit - vende tërheqëse (p.sh. 

monumente kulturore dhe 

natyrore, muze, vende kyçe si 

stacione të autobusëve, 

kryqëzime të rrugëve kryesore). 

36  

Mirëmbajtje – 

sinjalistika për 

drejtimin e shtigjeve. 

Prioriteti në: 

- Perlat Epër - Shpella e 

Valit 

- Rubik – Bulshizë 

- Rubik – Kalaja e 

Judeve – Lugjet e 

Llesh Bibës / 

Kryezezë–Maja Veles 

- Munaz – Rraja e Zezë 

– Rraja e Velës 

- Mërkurth - Lajthizë 

- Kodër Spaç – Burg i 

Spaçit 

- Orosh– Nënshejt–

Fush Lugje 

 

1, 5 

Kthellë 

Rubik 

Orosh 

6,000,000 

ALL (shtigjet 

në Shpella e 

Valit) 

20,000,000 

ALL (shtigjet 

në Rubik) 

20,000,000 

ALL (shtigjet 

në Orosh) 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia / 

Fondacioni për 

Zhvillimin e 

Mirditës 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x x   

Përfundimi i 

projektit / Rritja e 

numrit të vizitorëve 

dhe të qëndrimit në 

natë 

 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Shtigjet do të lidhin 

monumentet kulturore dhe 

natyrore, peizazhet e shquara, 

vendet historike dhe pikat e 

shërbimit (p.sh. restorante, 

hotele). Bazuar në strategjinë e 

turizmit do të përcaktohet rrjeti i 

prioriteteve. Vërehet se shtigjet 

në zonën e Kunores përfshihen 

në një projekt tjetër. 

Shtigjet në Orosh dhe në  Rubik 

përbëjne pjesë të Programit të 

Integruar të Zhvillimit Rural 

(PIZHR) - Zhvillimi Rural i 100 

Fshatrave. 

37  

Organizim i 

aktiviteteve-eventeve 
bazuar në një kalendar 

vjetor të temave të 

ndryshme. 

 

1, 5 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

2,000,000 

ALL (faza e 

zbatimit I) 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Sektori privat 

Bashkia / 

Fondacioni Për 

Zhvillimin e 

Mirditës / Sektori 

privat 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor  & Agjencia 

e Shërbimeve 

Sociale, Arsimit 

dhe Kulturës / 

Fermerët - 

sipërmarrësit 

x x x x 

Krijimi i një 

program vjetor prej 

së paku 1 eventi në 

muaj / rritje e 

vizitorëve/ rritje të të 

ardhurave 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Në mënyrë indikative 

përmenden ekspozita - festa 

produktesh bujqësore, festa  

fetare, festime ritesh, përvjetorë 

historikë, konferenca, seminare, 

turne udhëzuese. Bazuar në 

strategjinë e turizmit, do të 

përcaktohen prioritetet. 

38  

Zhvillim i sistemit të 

cilësisë - certifikimit të 

infrastrukturës së 

mikpritjes (hotele, 

bujtina, etj) 

 

1 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

1,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Sektori privat 

Bashkia / Sektori 

privat / Fondacioni 

për Zhvillimin e 

Mirditës 

Bashkia / 

Fondacioni Për 

Zhvillimin e 

Mirditës 

 x   

Miratimi i sistemit 

nga ana e bashkive / 

Zbatimi i tij nga 

njësitë e mikpritjes 

dhe pranimi i tij nga 

të gjithë në sektorin 

e turizmit. 

Do të 

kërkohen 

ndryshime në 

legjislacionin 

e turizmit 

Mund të miratohet ndonjë 

sistem në bashkëpunim me 

bashkitë fqinje Pukë dhe Fushë 

Arrëz dhe Qarkun Lezhë. 

39  
Konvertim i kullave të 

përzgjedhura në 

bujtina dhe krijimi i një 

 

1, 5 

Orosh 

Selitë 

Kthellë 

50,000,000 

ALL 

Bashkia / Sektori 

privat / FZHR / 

Donatorë të 

Bashkia / Sektori 

privat / Fondacioni 

për Zhvillimin e 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

x x   

Përfundim i 

projekteve/krijimi i  

rrjeteve / rritja e 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Bëhet fjalë për një projekt që  

lidhet drejtpërdrejt me projektet: 

"Strategjia e Turizmit" dhe 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

rrjeti të strukturave 

pritëse 

Kaçinar ndryshëm Mirditës Territorit dhe 

Strehimit 

numrit të vizitorëve 

dhe të qëndrimit në 

natë 

 

"Restaurimi-ruajtja dhe 

promovimi i (a) monumenteve 

të mbrojtura dhe (b) ndërtesave 

interesante / tradicionale". 

Kërkohet bashkëpunimi me 

IMK - DRKK Shkodër për 

përzgjedhjen e ndërtesave. 

Propozohet ti jepet përparësi 

njësive administrative Orosh, 

Selitë, Kthellë, Kaçinar. 

Rehabilitimi i Kullave dhe 

konvertim në bujtina në Orosh 

përbën pjesë të Programit të 

Integruar të Zhvillimit Rural 

(PIZHR) - Zhvillimi Rural i 100 

Fshatrave.  

40  

Krijimi i një zone 

rekreative në liqenin e 

digës, në rrugën për në 

Bukmirë 

 

1 Rrëshen 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR/ 

"Ayen As Energj" 

sh.a / Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia / "Ayen 

As Energj" sh.a. 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit / "Ayen 

As Energj" sh.a. 

x    
Përfundimi i veprës / 

Shtimi i vizitorëve 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Propozohet: 

- krijimi i një rruge për 

këmbësorë dhe biçikleta, 

- ndërtimi i një platforme për 

organizimin e sporteve dhe 

shëtitjeve. 

- ndërtimi i një pike për pije 

freskuese 

- krijimi i një zyre shitjeje/kiosk 

për të siguruar informacion mbi 

Bashkinë dhe zonën e kultivimit 

organik të vreshtarisë, si dhe 

shitjen në vend të produkteve 

bujqësore 

- organizimi i një hapësire për  

kamping. 

41  
Krijimi i një zone 

rekreative në liqenin e 

Ulzës (zona Vadhishte) 

 

1 Kthellë 500,000 ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit  

  x  
Përfundimi i veprës / 

Shtimi i vizitorëve 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Projekti përfshin: 

-  krijimin e rrugëve për 

këmbësorë dhe biçikleta, 

-  ndërtimin e një skele për 

organizimin e sporteve dhe 

shëtitjeve në liqen. 

- krijim i një zyre shitjeje /kiosk 

për të siguruar informacion mbi 

Bashkinë, liqenin dhe zonën e 

mbrojtur, si dhe shitjen në vend 

të produkteve bujqësore. 

Projekti nxit bashkëpunimin 

ndërbashkiak me Bashkinë Mat. 

Mund të jetë pjesë e një 

konfigurimi të përgjithshëm. 

42  
Promovimi i Kroit të 

Bardhë dhe Kanonit 

Shehut të Keq 

 

1, 6 Selitë 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm  
Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   
Përfundimi i veprës / 

Shtimi i vizitorëve 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Ky është një projekt me 

ndërhyrje individuale, si: 

- krijimi i një vend kampimi dhe 

një fshati pyjor si edhe hotele 

kurative 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

- miratimi i një rregulloreje 

menaxhimi 

- vendosje të tabelave 

informuese  

- listimi dhe shkrimi i emrave të 

rrugëve 

- krijimi i infrastrukturës bazë 

teknike, p.sh. furnizimin me ujë, 

menaxhimin e mbeturinave. 

- krijimi i një zyre shitjeje/kiosk 

për të siguruar informacion mbi 

Bashkinë dhe zonën e mbrojtur, 

si dhe për shitjen në vend të 

produkteve bujqësore dhe 

ndërtimi i një Qendre për 

Edukimin Mjedisor (në fazën e 

ardhshme) 

- formimi i një hapësire 

mjedisore në burimin me ujëra 

termale (konfigurimi i një 

pishinë të hapur, i dhomave për 

tu ndërruar, hapësirave për tu 

ulur tip kioske, vendosje e 

shportave të grumbullimit të 

mbeturinave, etj) 

- krijimi i një pike për pije 

freskuese (për ushqim të lehtë, 

kafe). 

Propozohet të organizohet 

festival vjetor në verë. 

Përmirësimi i lidhjes rrugore 

referohet si një projekt i 

veçantë. Projekti nxit 

bashkëpunimin ndërbashkiak. 

43  
Promovimi i Lugina e 

Rubikut 

 

1,6 Rubik 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm  
Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   
Përfundimi i veprës / 

Shtimi i vizitorëve 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Ky është një projekt me 

ndërhyrje individuale, si: 

- Vendosja e tabelave të 

sinjalistikës (në hyrje-dalje dhe 

kryqëzime kryesore me tabela 

informuese 

- Krijimi-shënimi i shtigjeve - 

monopateve dhe pikave të  

pamjes 

- Krijimi i hapësirave të parkimit 

në vende të përshtatshme 

- Krijimi i hapësirave specifike 

për piknik (burime/çezma, 

vendosja e koshave të 

mbeturinave, konfigurimi i 

vendeve për tu ulur) 

44  
Strategjia lokale për 

zhvillimin rural 

 
2, 9 

Të gjitha 

njësitë 
- Bashkia 

Bashkia / 

Fondacioni për 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 
x     

Miratim i strategjisë 

/ Rritja e shitjeve të 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Qëllimi është mbështetja, 

përmirësimi dhe promovimi i 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

administrative Zhvillimin e 

Mirditës 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor  

produkteve 

bujqësore jashtë dhe 

brenda bashkisë 

prodhimit bujqësor vendor. Do 

të propozohet një plan veprimi, i 

cili do të përfshijë, ndër të tjera, 

projektet në vijim (nr. 45-47). 

45  
Çertifikimi i 

produkteve  

 

2, 9 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

1,500,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm 

Bashkia / 

Fondacioni për 

Zhvillimin e 

Mirditës / AZHBR 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor  

x     

Krijimi i etiketës së 

cilësisë "Made in 

Mirditë" / 

certifikimit të 

verërave / rritje e 

prodhimit bujqësor 

dhe eksporteve / 

rritjes së të 

ardhurave bujqësore 

.  

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Ka të bëjë me produktet 

bujqësore. Propozohet të jepet 

prioritet fillimisht verës  dhe 

rakisë dhe më pas frutat dhe 

bimët medicinale. 

Certifikimi mund të promovohet 

në bashkëpunim me bashkitë 

fqinje Pukë dhe Fushë Arrëz për 

të krijuar një etiketë të 

përbashkët të cilësisë. 

46  

Krijimi i një zyre 

informacioni për 

fermerët dhe mbështetje 

për zinxhirin e prodhimit 

 

2, 6, 9, 10 
Rrëshen 

Kthellë 

3,000,000 

ALL 

(aplikimi 

pilot) 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Sektori privat / 

Universitetet 

Bashkia / ShBO / 

AZHBR 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor / Fermerët 

 x   

Përqindje e 

fermerëve të 

përfshirë / rritje në 

prodhimin bujqësor 

dhe eksporte/rritje e 

kulturave organike 

dhe blegtorisë/rritja 

e të ardhurave 

bujqësore 

 

 

Është e 

nevojshme të 

ndryshohet 

organigrama e 

Bashkisë / 

Mund të jetë e 

nevojshme të 

përshtatet 

legjislacioni 

përkatës. 

 

Do të ketë shtojca në secilën 

njësi administrative. Propozohet 

të aplikohen në mënyrë pilote në 

Rrëshen dhe Kthellë. Mund të 

vendoset në Bashki edhe 

Zyra administrative përkatësisht. 

Do të kërkohet bashkëpunim me 

staf të specializuar. Kompetenca 

të Zyrës do të jenë: 

- organizimi i seminareve 

(mësime teorike dhe praktike) 

- ofrim i këshillave të ekspertëve 

në të gjithë zinxhirin e 

prodhimit (p.sh. speciet e 

kulturave, teknologjitë e reja, 

metodat bujqësore, ruajtja e 

burimeve dhe metodat e 

mbrojtjes së mjedisit, 

promovimi i produktit) 

- koordinimi i nismave të 

ndryshme dhe informimi mbi 

programet dhe mundësitë e 

financimit 

- promovimi i grupeve të 

prodhuesve dhe kooperativave, 

duke u dhënë përparësi 

produkteve të verës, pemëve dhe 

perimeve. 

- nxitje e kulturave organike dhe 

blegtorisë (informim, 

ndërgjegjësimi, mbështetje) 

- studimi i tregjeve dhe hartimi i 

studimeve 

47  

Promovimi i 

trajnimeve 

profesionale (a) i të 

rinjve dhe (b) 

profesionistëve të 

 

1, 4 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

2,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Ministria e 

Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë / 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimeve 

Sociale, Arsimit 

dhe Kulturës 

x x   

Numri i seminareve 

që po zbatohen dhe 

njerëz që i ndjekin 

ato. / Përqindje e 

popullsisë lokale të 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Qëllimi është informimi dhe 

përfitimi i aftësive të reja me 

prioritet në fushat e: (a) turizmit, 

(b) teknologjive të reja, dhe (c) 

ndërtimit dhe restaurimit të 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

turizmit dhe përmes 

mësimit të përjetshëm të 

popullatës lokale  

Ministria e 

Shëndetësise dhe 

Mbrojtjes Sociale 

trajnuar sipas 

grupmoshave. / 

Shumëllojshmëri e 

lëndëve dhe shkalla 

e specializimit në 

lëndët që zhvillohen. 

ndërtesave dhe monumenteve. 

Kjo do të arrihet përmes: 

seminareve (teorike dhe 

praktike), këshillave të 

ekspertëve. 

48  

Krijimi i zonës 

ekonomike në Rubik 

(prioriteti a) dhe Rrëshen 

(prioriteti b) 

 

3 
Rubik 

Rrëshen 

15,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Sektori privat 

Bashkia / 

Fondacioni për 

Zhvillimin e 

Mirditës 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x x   

Përfundim i projektit 

/ Rritja e numrit të 

ndërmarrjeve të 

themeluara dhe 

operative / Rritja e 

numrit të të 

punësuarve 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Kërkohet zhvillim i integruar, 

duke përfshirë: miratimin e 

PDV, ndërtimin e rrjeteve të 

infrastrukturës teknike (rrugët, 

ujësjellësin, kanalizimet, 

telekomunikacionet, energjinë 

etj.), reklamat, stimujt (p.sh. 

financiare, taksat). 

49  
Ri-operimi i ish uzinës 

së rafinimit të bakrit në 

Rubik 

 

3 Rubik 
25,000,000 

ALL 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë 

  x  Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Ky projekt është pjesë e 

projektit strategjik " Pipeline 

Project " të Ministrisë së 

Energjisë dhe Industrisë për 

zhvillimin e aktivitetit 

industrial. 

50  

Krijimi i korridorit të 

biçikletave në aksin 

vertikal Pukë-Rrëshen-

Ulëz 

 

1 

Rrëshen 

Kthellë 

Orosh 

5,000,000 

ALL 

Bashkia / Qarku 

Lezhë / Donatorë 

të ndryshëm / 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

  x  

Plotësim i 

ndërhyrjeve /Rritja e 

trafikut të çiklizmit / 

Organizimi i 

itinerareve të 

çiklizmit 

Mund të jetë e 

nevojshme të 

përshtatet 

legjislacioni 

përkatës. 

 

Pjesë e rrjetit rrugor kombëtar të 

biçikletave. Do të zhvillohet në 

rrugë - do të kërkojë vetëm 

sinjalistikë dhe përmirësime 

lokale të sigurisë dhe vetëm pas 

përmirësimeve të rëndësishme 

lokale për sigurinë (në trotuar, 

gardhe mbrojtëse, etj) dhe 

sinjalistikën e duhur (vijëzime, 

tabela). 

Përpjekja nxit bashkëpunimin 

ndërbashkiak. 

51  

Rilevimi kadastral  

- fshati Bukmirë 

(prioritet a) 

- fshatrat Lurth dhe 

Bardhaj (prioritet b) 

 

2, 14 
Rrëshen 

Selitë 

3,000,000 

ALL 

(Bukmirë) 

3,000,000 

ALL (Lurth – 

Bardhaj) 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm 
Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x x   Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

Përmirësim i administratës në Bashki 

52  

Skema e re 

organizative e Bashkisë 
dhe mbështetje përkatëse 

me burime njerëzore dhe 

infrastrukturë logjistike 

 

15 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

- 
Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm 
Bashkia 

Bashkia - Sektori i 

Burimeve Njerëzor 

& Sektori e 

Finances 

x    

Miratim dhe zbatim 

i organigrama / 

Instalimi i pajisjeve / 

Rekrutimi i 

personelit të 

kualifikuar 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Zbatimi i projektit bazohet në 

propozimet e studimit mbi 

kapacitetin institucional të 

bashkisë dhe projektet dhe 

veprimet e propozuara. 

53  
Përmirësimit të faqes 

së internetit 

 

1, 4 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

5,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Sektori privat  

Bashkia 

Bashkia - Sektori 

TIK dhe 

Webmaster me 

bashkëpunimin e 

Departamentit 

kompetent të 

x    

Funksionim i faqes 

së re të internetit. / 

Rritja e vizitoreve. / 

Νumri i rasteve - 

kërkesave të 

shqyrtuara dhe 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Është pjesë e projektit të 

përgjithshëm "e-Qeverisja e 

Bashkisë së Mirditës". 

Do të jetë ofrohet mundësia për 

shërbimet elektronike të 

informacionit dhe shërbimeve 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

Bashkisë numër i rasteve që 

janë duke u 

zgjidhur/duke u 

përgjigjur. 

për qytetarët (p.sh. kërkesa, 

ankesa, aplikime për licencë, 

licencimi i biznesit). 

54  

Κrijim i zyrave të 

shërbimit të qytetarit 
(one stop shop) në çdo 

njësi administrative 

 

13, 15 

Fan 

Selitë 

Kaçinar 

10,000,000 

ALL 

(aplikimi 

pilot) 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Ministria e 

Brendshëm 

Bashkia 

Bashkia - Sektori 

TIK dhe 

Webmaster me 

bashkëpunimin e 

Departamentit 

kompetent të 

Bashkisë 

 x   

Funksionim i zyrave 

të pajisura 

përshtatshëm/rritja e 

shërbimeve / rritja e 

kënaqësisë së 

qytetarëve / 

zvogëlimi i 

udhëtimit për 

shërbimet 

administrative 

Është e 

nevojshme të 

ndryshohet 

tabela 

organizative / 

rregullore e 

bashkisë për 

krijimin e një 

departamenti 

të ri autonom. 

Nuk kërkohet 

ndryshim 

tjetër 

institucional 

dhe legjislativ 

Është pjesë e projektit të 

përgjithshëm "e-Qeverisja e 

Bashkisë së Mirditës". 

Prioritet ti jepet njësive 

administrative Fan, Selitë, 

Kaçinar. 

55  
Krijimi i një platforme 

të funksionimit të 

brendshëm të Bashkisë  

 

15 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

3,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Ministri i Shtetit 

për Çështjet 

Vendore  

Bashkia 

Bashkia - Sektori 

TIK dhe 

Webmaster me 

bashkëpunimin e 

Departamentit 

kompetent të 

Bashkisë 

 x   

Instalimi dhe 

operimi i platformës 

/ reduktimi i kostos 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Është pjesë e projektit të 

përgjithshëm "e-Qeverisja e 

Bashkisë së Mirditës". 

Bëhet fjalë për një projekt i 

ndërlidhjes së të gjitha 

shërbimeve të Bashkisë dhe i 

njësive administrative dhe 

përshtatjes së proceseve dhe 

punës së tyre (p.sh. menaxhimi i 

dokumenteve, pagesave, 

burimeve njerëzore, 

furnizuesve, projekteve, etj.). 

56  
Krijimi i një rrjeti tele-

mirëqenieje  

 

13, 15 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

3,000,000 

ALL  

(vetëm pjesa 

që i përket 

Bashkisë) 

 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Ministria e 

Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale 

Bashkia 

Bashkia - Sektori 

TIK dhe 

Webmaster & 

Αgjencia e 

Shërbimeve 

Sociale, Arsimit 

dhe Kulturës / 

Spital  

 x   

Instalim dhe 

funksionim i 

platformës / numri i 

rasteve që janë 

trajtuar dhe 

përfunduar / rritje e 

nivelit të shëndetit 

dhe mirëqenies së 

banorëve 

Mund të 

kërkohet 

ndryshim 

lidhur me 

funksionimin e 

Spitalit, si dhe 

strukturën e 

brendshme 

dhe 

funksionimin e 

Bashkisë. Nuk 

kërkohen 

ndryshime të 

tjera 

institucionale 

dhe 

legjislative. 

Është pjesë e projektit të 

përgjithshëm "e-Qeverisja e 

Bashkisë së Mirditës". 

Përfshin monitorimin në 

distancë  të personave në nevojë 

dhe komunikimin e 

specialistëve (mjekë / punonjës 

socialë / infermierë) - të 

interesuar / pacientë. 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

57  

Krijimi i një sistemi të 

integruar GIS për 

menaxhimin territorial të 

Bashkisë 

 

15, 5 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

8,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Universitetet 

Bashkia  

Bashkia - Sektori 

TIK dhe 

Webmaster & 

Drejtoria e 

Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   

Ngarkimi i një 

portali GIS të 

arritshëm për të 

gjithë duke ofruar 

shërbime të 

specializuara për 

shërbimet publike 

dhe bashkiake 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Është pjesë e projektit të 

përgjithshëm "e-Qeverisja e 

Bashkisë së Mirditës". 

Sistemi GIS duhet të jetë në 

pajtushmëri me prototipet 

ndërkombëtare të funksionimit 

(OGC, ISO) dhe udhëzimin 

evropian INSPIRE. 

58  

Përmirësim i 

funksionimit (i 

kapacitetit 

institucional) të 

Mirditë UK sh.a. 

 

11 

Rrëshen 

Rubik 

Kthellë 

Orosh 

Kaçinar 

500,000 ΑLL 
Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm 
Bashkia 

Bashkia / Mirditë 

UK sh.a.  
 x   

Miratim dhe zbatim 

i organigrama  

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

Infrastrukturë Sociale 

59  
Ndërtim Kopshti 

Fëmijësh në Rrëshen 

 

13 Rrëshen 
50,000,000 

ALL 

Bashkia / FΖΗR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

60  

Rikonstruksion - 

sistemi i ngrohjes+ 

sistemin i jashtëm 

shkolla 9-vjecare 

“Nënë Tereza” në 

Rrëshen 

 

13 Rrëshen 
35,000,000 

ALL 

Bashkia / FΖΗR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

61  

Rikonstruksion i 

shkollave 9-vjecare në 

Klos, Perlat Qënder, 

Kaçinar, Reps, 

Kurbnesh, Prosek 

 

13 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

80,000,000 

ALL 

Bashkia / FΖΗR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x x  Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

62  
Κonstruksion i pallatit 

të sportit i ri në Rrëshen 

 

13 Rrëshen 
25,000,000 

ALL 

Bashkia / FΖΗR / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Bëhet fjalë per krijimin e 

objekteve të reja sportive të 

mbyllura në pjesën e re të 

qytetit. Pas ngritjes së tyre, 

ndërtesa e vjetër do të shembet 

dhe hapësira e saj do të jepet për 

aktivitete të tjera sportive. 

63  

Rrethim - sistemim i 

fushës të futbollit dhe 

rikonstruksion i 

dhomave të çveshjes të 

stadiumit në Rrëshen 

 

13 Rrëshen 
7,000,000 

ALL 

Bashkia / FΖΗR / 

Donatorë të 

ndryshëm / 

Ministria e 

Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

64  
Rrethim - sistemim i 

fushës të futbollit në 

Rubik 

 

13 Rubik 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / FΖΗR / 

Donatorë të 

ndryshëm / 

Ministria e 

Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Propozohet transferimi i veriut 

të vendbanimit. 

65  
Rikualifikim i 

ambjenteve tëjashtme 

 
13 

Të gjitha 

njësitë 

62,000,000 

ALL 

Bashkia / FΖΗR / 

Donatorë të 
Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e planifikimit, 
 x x  Përfundimi i veprës. 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

dhe sportive për 

shkollat: 

- Rrëshen 

- Rubik 

- Perlat Qender 

- Reps  

- Klos/Fan 

- Kurbnesh 

- Kaçinar 

administrative (Rrëshen) 

40,000,000 

ALL (Rubik) 

5,000,000 

ALL (Perlat) 

10,000,000 

ALL 

(Klos/Fan) 

10,000,000 

ALL 

(Kurbnesh) 

10,000,000 

ALL (Reps) 

ndryshëm / 

Ministria e 

Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë 

zhvillimit i 

territorit dhe 

strehimit 

66  
Ndërtim Tregu të ri në 

Rrëshen 

 

2, 14 Rrëshen 
70,000,000 

ALL 

Bashkia / Sektori 

privat / Donatorë 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit & 

Sektori transporti 

dhe menaxhimit të 

tregut 

x    

Përfundim i 

projektit/ Rritje e 

numrit të njerëzve 

që e vizitojnë dhe 

shërbehen dhe rritje 

e numrit të 

prodhuesve 

(fermerët - 

përpunues) që 

përfshihen /rritje e 

sasisë së mallrave të 

tregtuara në treg 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

67  

Rehabilitim të godinës 

administrative të vjetër 

të Bashkisë në Rrëshen 

 

13, 15 Rrëshen 
10,000,000 

ΑLL 
Bashkia / FΖΗR Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

68  
Rehabilitim i Zyrës të 

Njësitë Administrative 

Rubik 

 

13, 15 Rubik 
5,000,000 

ALL 
Bashkia / FΖΗR Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

 

69  

Zgjerim dhe organizim 

i varrezave në qytet dhe 

në fshatra të Njësive 

Administrative Rubik 

dhe Rrëshen 

 

13 Rubik 
15,000,000 

ALL 
Bashkia Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x x  
Përfundim i 

projektit. 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Në Nj.A. Rubik këto janë 

fshatrat Rrasfik, Fierza, Munaz, 

Rrethi Epër. 

70  
Qendër rinore në 

Rrëshen 

 

13 Rrëshen 12,000,000 

Bashkia /  

Donatorë të 

ndryshëm / Sektori 

privat 

Bashkia  

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit & 

Agjencia e 

Shërbimeve 

Sociale, Arsimit 

dhe Kulturës 

x    Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Qendra do të vendoset në 

kinemanë e vjetër, pas një 

përshtatjeje të duhur të 

ndërtesës. 

71  
Qendër sociale në 

Rrëshen 

 

13 Rrëshen 
10,000,000 

ΑLL 

Bashkia /  

Ministria e 

Shëndetësisë dhe 

Bashkia  

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

 x   

Përfundim i projektit 

/ Mbulim i të gjithë 

personave në nevojë 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Qendra ka si synim kujdesin për 

njerëzit në nevojë dhe anëtarëve 

të familjes së tyre (p.sh. të 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

Mbrojtjes Sociale / 

Donatorë të 

ndryshëm / Sektori 

privat 

Territorit dhe 

Strehimit & 

Agjencia e 

Shërbimeve 

Sociale, Arsimit 

dhe Kulturës 

që kanë nevojë për 

ndihmë / reduktimi  i 

personave që marrin 

ndihmë financiare 

moshuarit, gratë e divorcuara, 

njerëzit e dobët ekonomikisht). 

Do të jetë i pajisur në mënyrë 

adekuate me personel dhe 

pajisje dhe do të ofrojë 

mbështetje të shumëfishta, siç 

janë mbështetja mjekësore, 

psikologjike dhe ligjore, 

mbështetja për gjetjen e punës, 

etj. 

72  
Krijim i Muzeut të 

Burgu të Spaçit 

 

1, 4, 5 Orosh 
35,000,000 

ΑLL 

Μinistria e 

Kulturës / Bashkia  

/ Donatorë të 

ndryshëm / 

Universitetet 

Μinistria e 

Kulturës / IMK / 

Bashkia / CHwB / 

WMF / ATA / 

ISKK 

Μinistria e 

Kulturës / IMK / 

Bashkia / CHwB / 

WMF / ATA / 

ISKK 

 x x  

Funksionimi i 

Muzeut / rritja e 

vizitoreve në bashki 

/ integrimi i muzesë 

në rrjetet 

ndërkombëtare 

 

Ka të ngjarë 

që të kërkohen 

ndryshime 

ligjore dhe 

institucionale 

për të krijuar 

një organ të ri, 

autonom 

Përfshin: 

- Mirëmbajtje dhe restaurim të 

ndërtesave dhe elementëve të 

zonës përreth 

- Projektim - konfigurim i 

ndërtesave si muze - hapësira 

ekspozuese dhe hapësira 

mjedisore përreth (p.sh. shtigje, 

monopate, ndriçim, parking i 

makinave, vende për tu ulur dhe 

kosha për mbeturinat, tabela me 

sinjalistikë) 

- Krijim të organit për 

funksionimin e muzeut 

- Krijimi i një website të veçantë 

(në gjuhë të ndryshme) dhe një 

bazë të dhënash të të gjitha 

materialeve historike (p.sh. 

fotografi, vizatime, dëshmi, 

gazeta) dhe 

- Organizim i udhëzimeve, 

aktiviteteve eksperimentale, 

ngjarjeve kulturore 

Integrim në udhëzuesit turistikë 

dhe rrugët e nivelit kombëtar 

73  
Përmirësimi - zgjerimi 

i muzeut në Rrëshen 

 

1, 5, 13 Rrëshen 
50,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Ministria e 

Kulturës 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimeve 

Sociale, Arsimit 

dhe Kulturës 

 x   Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Propozohet krijimi i një muzeu 

të ri të  historisë dhe arteve 

historike (p.sh. historia - që nga 

antikiteti e deri më sot, folklori, 

artet e bukura). Gjithashtu në 

ndërtesën e re është e mundur që 

të operojë një pikë informacioni 

për vizitorët dhe një dyqan 

suvenirësh / librash / objekte 

arti. 

74  
Ndërtimi i Muzeut 

historiko-etnografik në 

Orosh 

 

1, 5, 13 Orosh 
50,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

FZHR / FSHZH 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimeve 

Sociale, Arsimit 

dhe Kulturës 

 x x  
Përfundimi i veprës./ 

Rritja e vizitoreve 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përbën pjesë të Programit të 

Integruar të Zhvillimit Rural 

(PIZHR) - Zhvillimi Rural i 100 

Fshatrave. 

75  
Rikonstruksioni i 

shkollës profesionale 

Rubik 

 

13 Rubik 
18,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / 

Ministria e 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimeve 

Sociale, Arsimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë 

 

dhe Kulturës 

76  
Ndërtim i banesave 

sociale në Rrëshen 

 

13 Rrëshen 
70,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatorë 

të ndryshëm / ΕΚΒ 
Bashkia / ΕΚΒ 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x x   

Përfundimi i veprës / 

Dhënie të banesave 

tek përfituesit e 

Bashkisë/zvogëlimi i 

numrit të banorëve 

pa strehim 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Prioriteti a: rikonstruksion i 

ndërtesës në qendër të qytetit  

(ish zyra të ujësjellësit). 

Prioriteti b: ndërtimi i banesave 

të reja në lagjen Pall ish Ferma 

ose lagja Pergjetan. 

77  
Përmirësim i shërbimit 

spitalor dhe efiçenses të 

ndërtesës në Rrëshen 

 

13 Rrëshen 15,000,000 

Ministria e 

Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Ministria e 

Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale 

Ministria e 

Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale 

 x   

Përfundimi i veprës / 

mbulimi i nevojave 

lokale / operimi i 

rrjetit të tele-

mirëqenieje 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Kërkohet pajisja me sisteme dhe 

teknologji të reja për të 

përmbushur kërkesat e reja. 

78  

Përmirësim i shërbimit 

dhe i infrastukturës në 

Klinikën Reps dhe 

Qendër Shëndetësore 

Rubik, Kaçinar, Klos 

dhe Perlat Qendër 

 

13 

Rubik 

Kaçinar 

Kthellë 

Orosh 

Fan 

25,000,000 

ALL 

Ministria e 

Shëndetësisë / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Ministria e 

Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale 

Ministria e 

Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale 

 x x  

Përfundimi i veprës / 

mbulimi i nevojave 

lokale / operimi i 

rrjetit të tele-

mirëqenieje 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

79  

Përmirësim i shërbimit 

dhe i infrastukturës në 

Ambulancën në 

Prosek, Malaj dhe 

Bulshar 

 

13 

Kthellë 

Orosh 

Rrëshen 

10,000,000 

ALL 

Ministria e 

Shëndetësisë / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Ministria e 

Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale 

Ministria e 

Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale 

  x  

Përfundimi i veprës / 

mbulimi i nevojave 

lokale / operimi i 

rrjetit të tele-

mirëqenieje 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

Infrastuktura Rrugore 

80  
Përfundim i 

autostradës Ε851  

 

12 Rubik 
8,500,000,000 

ALL 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë / B.E. / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë 

ARrSH / IT  x x  Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Projekti përfshin konvertimin e 

rrugës ekzistuese në një 

autostradë moderne. Gjatësia e 

përgjithshme: 26 km nga të cilat 

16 km gjenden jashtë 

Bashkisë (nga kufiri JP i 

Bashkisë deti në  Rrëshen). 

Propozohet ndërtimi i një 

kryqëzimi në Rubik. 

81  
Ndërtimi i një hyrje të 

re (akses rrugor) në 

qytetin e Rrëshenit 

 

12 Rrëshen 
20,000,000 

ALL 

Bashkia / FSHZH / 

Donatore të 

ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia -Drejtoria 

e planifikimit, 

zhvillimit i 

territorit dhe 

strehimit 

  x  Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përfshin ndërtimin e një rruge të 

re dhe një urë nga Α/Κ deri në 

lidhjen me rrugën unazore të re 

(unaza), me gjatësi totale 

1,250m. 

82  

Rikonstruksion i 

rrugës Reps - 

Mashtërkor – Bisake - 

Klos - Thirrë 

 

12 
Fan 

Orosh 

9,500,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia -Drejtoria 

e planifikimit, 

zhvillimit i 

territorit dhe 

strehimit 

x x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përbëhet nga 4 pjesë: 

- Reps- Mashtërkor, me gjatësi 

 3,800 m  

- Mashtërkor-Klos, me gjatësi 

 12,760 m pothuajse 

- Klos-Gjakëz, me gjatësi 

 2,420 m pothuajse 

- Gjakëz–Sang–Thirrë, me 

gjatësi  9,860 m. pothuajse. 

83  Sistemin – Asfaltim  12 Fan 1,500,000 Bashkia / FZHR / Bashkia Bashkia - Drejtoria  x   Përfundimi i veprës Nuk ka nevojë Gjatësia e përgjithshme: 3,000 



86 
 

Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

rruga Gjakëz–Domgjon 

(faza e II-të) 

ALL FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

për ndryshime. m 

84  
Sistemim – Asfaltim 

rruga  Munaz–Raja e 

Veles 

 

12 Rubik 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 5,918 

m  

85  
Ndërtim Rruga 
Rrëshen–Ulëz 

 

12, 1 Rrëshen 
20,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Bëhet fjalë për një ndërtim i një 

lidhje të re direkte Rrëshen me 

Bashkinë Mat (Ulëz). 

Projekti nxit bashkëpunimin 

ndërbashkiak.  

Gjatësia e përgjithshme: 16,746 

m  

86  
Rikonstruksion rruga    
Rrëshen–Prosek–Burrel 

 

12 
Rrëshen 

Kthellë 
980,000 ΑLL  

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 

.  

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Projekti nxit bashkëpunimin 

ndërbashkiak. 

Gjatësia e përgjithshme: 

19,155m  

87  
Rikonstruksion rruga 
Reps–Bulshar–Nenshejt 

 

12 Orosh 
3,469,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 

21,493m 

88  
Rikonstruksion rruga 
Gryke Orosh–Nenshejt 

 

12 Orosh 
2,870,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 8,451m 

89  
Rikonstruksion rruga 
Klos–Shengjin 

 

12 Fan 
2,296,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 6,810m 

90  
Rikonstruksion rruga 
Klos– Konaj 

 

12 Fan 
2,476,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 5,703m 

91  
Rikonstruksion rruga 
Kodër Rrëshen–Valce 

 

12 Rrëshen 
1,500,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 2,400m 

92  
Rikonstruksion rruga 
Malaj-Malaj Epër-

Vjollzë - Kthellë Epër 

 

12 
Rrëshen 

 

2,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 21,554 

m 



87 
 

Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

93  
Rikonstruksion rruga    
Rrëshen–Sheshaj–Lurth 

 

12 Rrëshen 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme:10,755 

m 

94  
Rikonstruksion rruga  
Bukmirë–Simon–

Kaçinar 

 

12 Kaçinar 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 14,379 

m 

95  
Rikonstruksion rruga 
Kaçinar–Arrëz 

 

12 Kaçinar 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 2,580m 

96  
Rikonstruksion rruga 
Simon –Shpërdhaze 

 

12 Kaçinar 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 3,265m 

97  
Rruga kryqezim 
Autostrade – Ura e Fanit 

& mirëmbajtja e urës 

 

12 Rrëshen 
5,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e 

përgjithshme:10,755m 

98  
Rikonstruksion rruga 
Klos– Margjeqaj 

 

12 Fan 
1,500,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 1,760 

m 

99  
Rikonstruksion rruga   
Kryezezë - Varrezave 

 

12 Rubik 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 2,100m 

100  
Rikonstruksion rruga 
Valce –Tene – Malaj 

(kisha) 

 

12 Rrëshen 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 7,035m 

101  
Rikonstruksion rruga    
Ndërfushas–Ndërfane 

 

12 Rrëshen 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 3,398 

m 

102  
Rikonstruksion rruga 
Perlat–Vadhishte 

 

12 Kthellë 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 5,985 

m 

103  Rikonstruksion rruga  12 Kthellë 3,000,000 Bashkia / FZHR / Bashkia Bashkia - Drejtoria  x   Përfundimi i veprës Nuk ka nevojë Gjatësia e përgjithshme: 4,126 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

Perlat Epër–Shebe ALL FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

për ndryshime. m 

104  
Rikonstruksion rruga 
Perlat Qendër–Kisha 

 

12 Kthellë 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 597m 

105  
Rikonstruksion rruga    
Shengjin–Xhuxhë 

 

12 Fan 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 8,780 

m 

106  
Rikonstruksion rruga 
Sang– Dardhëz 

 

12 Fan 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme:6,185 m 

107  
Rikonstruksion rruga     
Tarazh–Rrushkull –

Shtrez 

 

12 
Kthellë 

Rrëshen 

6,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 7,824 

m 

108  
Rikonstruksion rruga    
Mërkurth–Kunore 

 

12, 1 Selitë 
15,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Ky projekt shërben për 

promovimin e integruar të Kroit 

të Bardhë dhe Kanonit Shehut të 

Keq. 

Gjatësia e përgjithshme: 10,046 

km 

109  
Rikonstruksion rruga   
Lekund–Lufaj 

 

12 Selitë 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 11,832 

m 

110  
Rikonstruksion rruga    
Kurbnesh–Qaf Kishe– 

Bardhaj 

 

12 Selitë 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 5,200m 

111  
Rikonstruksion rruga 
Shpal – Peshqesh 

 

12 Orosh 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 7,701m 

112  
Rikonstruksion rruga 
Reps– Kullaxhi 

 

12 Orosh 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 2,859m 

113  Rikonstruksion rruga  12 Orosh 5,000,000 Bashkia / FZHR / Bashkia Bashkia - Drejtoria  x   Përfundimi i veprës Nuk ka nevojë Gjatësia e përgjithshme: 11,500 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

Reps – Kodër Spaç – 

Burg i Spaçit–Munellë 

(kufi me bashkinë 

Fushë–Arrëz).     

ALL FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

për ndryshime. m pothuajse 

114  
Rikonstruksion rruga    
Shengjergj 

 

12 Kaçinar 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 4,344m 

115  
Rikonstruksion rruga 
Konaj – Katund i Ri 

 

12 Fan 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 5,700m 

116  
Rikonstruksion rruga 

Kthellë Epër – Zajs – në 

kufijtë me Bashkinë Mat 

 

12 Selitë 
4,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia -Drejtoria 

e planifikimit, 

zhvillimit i 

territorit dhe 

strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 18,900 

m 

117  

Rikonstruksion, 

Sistemim – Asfaltim 

rruga Perlat – Kurbnesh 

– Merkurth (në Lurë) 

 

12 Selitë 
8,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia -Drejtoria 

e planifikimit, 

zhvillimit i 

territorit dhe 

strehimit 

x    Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 

29,240m 

118  

 

Sistemim – Asfaltim 

rruga Tarazh – Malaj 

 

 

12 Kthellë 
4,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia -Drejtoria 

e planifikimit, 

zhvillimit i 

territorit dhe 

strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Gjatësia e përgjithshme: 

10,810m 

119  

 

Sistemim – Asfaltim 

rruga Rrasfik 

 

 

12 Rubik 
1,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia -Drejtoria 

e planifikimit, 

zhvillimit i 

territorit dhe 

strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

120  

 

Rikonstruksion rruga 

Fang - Varrezave  

 

 

12 Rubik 200,000 ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia -Drejtoria 

e planifikimit, 

zhvillimit i 

territorit dhe 

strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Gjatësia e përgjithshme: 800 m 

121  
Rikonstruksion rruga 

Kryezezë 

 

12 Rubik 
20,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia -Drejtoria 

e planifikimit, 

zhvillimit i 

territorit dhe 

strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Nga Rruga nacionale (aksi i 

vjeter Milot-Rubik) në fshatin 

Kryezezë (Katund i Vjeter). 

Përbën pjesë të Programit të 

Integruar të Zhvillimit Rural 

(PIZHR) - Zhvillimi Rural i 100 

Fshatrave. 

122  
Κonstruksion i unazës 

të Rubikut 

 

12, 14 Rubik 
Nuk mundet 

të llogaritet. 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia -Drejtoria 

e planifikimit, 

zhvillimit i 

territorit dhe 

strehimit 

 x   Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Propozohet ndërtimi i një rrugë 

e re, me gjatësi 900m pothuajse, 

përgjatë lumit Fan, duke 

anashkaluar qendrën. Rruga 

ekzistuese që përshkon qytetin 

do të kthehet në trafik të butë.  
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

123  

Ndërtim/ 

rikosntruksion i 

urave (a) për automjete 

në: Jezull, Tarazh, Tenë, 

Klos, Shebe, Zall i 

Zmesë, Domgjon 

(b) për këmbësorë në 

Peshqesh 

 

12 

Rrëshen 

Fan 

Kthellë 

Orosh 

25,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x x x  Përfundimi i veprës 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Prioriteti a: Tarazh 

Prioriteti b: Jezull, Tenë, Klos, 

Shebe, Zall i Zmesë, Domgjon, 

Peshqesh 

124  
Ndërtimi i stacionit të 

autobuzave në Rrëshen 

 

12, 1 
Rrëshen 

 

20,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm 
Bashkia 

Bashkia - Drejtoria 

e planifikimit, 

zhvillimit i 

territorit dhe 

strehimit & Sektori 

transporti dhe 

menaxhimit të 

tregut 

x    

Përfundimi i 

ambjenteve të 

stacionit të 

autobuzave me 

infrastrukturën e 

nevojshme për të 

funksionuar. 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

125  

Ndërtim i linjës 

hekurudhore dhe 

stacioneve 

hekurudhore në 

Rrëshen dhe Rubik 

 

12 
Rrëshen 

Rubik 

Nuk mundet 

të llogaritet 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë / Β.Ε. / 

Donatore të 

ndryshëm 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë 

HSH / IT   x x 

Përfundim i 

projekteve dhe lidhje 

me rrjetin 

hekurudhor 

kombëtar/Shtim i 

udhëtarëve dhe 

mallrave që lëvizin 

brenda/dhe nga 

Bashkia 

Ka të ngjarë të 

kërkohen 

ndryshime 

legjislative për 

zbatimin e një 

projekti me 

rëndësi 

kombëtare. 

 

126  

Sistemim, asfaltim dhe 

ndriçim i rrugëve në 

sektorë të 

vendbanimeve në 

Rrëshen, Rubik dhe 

Kthellë 

 

11 

Rrëshen 

Rubik 

Kthellë 

10,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia -Drejtoria 

e planifikimit, 

zhvillimit i 

territorit dhe 

strehimit 

 x x  
Përfundim të 

projekteve 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Prioriteti janë seksionet: 

Rrëshen-lagja Kolsh (rreth 

1,300m e gjatë), Rruga e Lagjes 

Dedaj (me gjatësi rreth 350m) 

në Prosek. 

Infrastrukturë Vaditëse 

127  
Rehabilitim i Sistemit 

Ujitës rezervuarit Malaj 

1  

 

2, 8 Rrëshen 
3,720,000 

ALL  

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

x    

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

128  
Rehabilitim i Sistemit 

Ujitës rezervuarit Malaj 

2 

 

2, 8 Rrëshen 149,000 ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

x    

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

129  
Rehabilitimi i diges të 

rezervuarit në Tarazh 

Epër 

 

2, 8 Rrëshen 
10,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

x    

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

130  
Rehabilitim i kanalit 

ujites në Klos 

 

2, 8 Fan 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

 x   

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

Pyjor   

131  
Rehabilitim i kanalit 

ujites në Gjakëz 

 

2, 8 Fan 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

 x   

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

132  
Ndërtim vepra e 

marrjes për kanalin 

ujitjes në Ndërfane 

 

2, 8 Rrëshen 
8,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

 x   

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

133  
Rehabilitim i kanalit 

ujites në Blinisht 

 

2, 8 Orosh 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

 x   

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

134  
Rehabilitim i kanalit i 

ujites në Shpërdhaze 

 

2, 8 Rrëshen 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

x    

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

135  
Rehabilitimi 

ujelëshuesi në Troje 

 

2, 8 Kthellë 
8,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

x    

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

136  
Rehabilitim i kanalit 

ujites në Zajs 

 

2, 8 Selitë 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

 x   

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

137  
Rehabilitim i kanalit 

ujites në Fang 

 

2, 8 Rubik 
3,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

 x   

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

138  
Rehabilitim i kanalit 

ujites në Rrethi Epër 

 

2, 8 Rubik 500,000 ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

x    

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

139  
Rehabilitimi i sistemit 

ujites në Munaz 

 

2, 8 Rubik 
4,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia / DPUK 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

 x   

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

140  
Rehabilitimi i sistemit 

ujites në Rrasfik 

 

2, 8 Rubik 3,00,000 ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia / DPUK 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

  x  

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

141  
Rehabilitimi i sistemit 

ujites në Fierza 

 

2, 8 Rubik 3,00,000 ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia / DPUK 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

  x  

Përfundimi i veprës / 

Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

142  
Rehabilitimi i sistemit 

ujites në Raja e Zezë 

 

2, 8 Rubik 3,00,000 ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia / DPUK 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

  x  

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

 

143  

Rikonstruksion i 

kanalit vaditës në 

Orosh (Mashtërkor, 

Grykë Orosh, Nënshejt) 

 

2, 8 Orosh 
15,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

FZHR   

Ministria e 

Bujqësise dhe 

Zhvillimit Rural / 

Bashkia 

Ministria e 

Bujqësise dhe 

Zhvillimit Rural / 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

 x   

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përbën pjesë të Programit të 

Integruar të Zhvillimit Rural 

(PIZHR) - Zhvillimi Rural i 100 

Fshatrave për Nj. 

Administrative Orosh. 

144  
Stacioni i pompave dhe 

skema ujitese e 

Bukmirës 

 

2, 8 Kaçinar 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia 

Bashkia - Agjencia 

e Shërbimit 

Bujqësor, 

Veterinar dhe 

Pyjor   

x    

Përfundim i projektit 

/ Rritja e zonës së 

ujitur / Kursimi i ujit 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

145  
Ndërtim i sistemit 

ujitës për sipërfaqet e 

gjelbra në Rrëshen 

 

8 Rrëshen 
2,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

FZHR 

Bashkia 

Bashkia-Sektori i 

Pastrim 

Gjelbërimit 

 x   

Përfundimi i veprës /  

Kursim i konsumit 

të ujit dhe energjisë 

elektrike 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

Infrastruktura e ujësjellësit 

146  
Ndërtim i rrjetit të 

brendshëm të 

ujësjellësit në Rrëshen 

 

11 Rrëshen 
100,000,000 

ΑLL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia / DPUK 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x    

Përfundimi i veprës / 

Rritja e numrit të 

familjeve dhe 

bizneseve të 

shërbyera / 

Furnizimit me ujë 24 

orë në ditë 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
Studimi është përfunduar. 

147  
Ndërtim i rrjetit të 

ujësjellësit në Rubik 

 

11 Rubik 
60,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia / DPUK 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

x x   

Përfundimi i veprës / 

Rritja e numrit të 

familjeve dhe 

bizneseve të 

shërbyera / 

Furnizimit me ujë 24 

orë në ditë 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

148  
Sistemi i shperndarjes 

ujësjellësi i zonës 

Kaçinar 

 

11 Kaçinar 
30,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 

të ndryshëm 

Bashkia / DPUK 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   

Përfundimi i veprës / 

Rritja e numrit të 

familjeve dhe 

bizneseve të 

shërbyera / 

Furnizimit me ujë 24 

orë në ditë 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

149  
Rikonstruksion i 

ujësjellësit Fang 

 
11 Rubik 

20,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

FSHZH / Donatore 
Bashkia / DPUK 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 
 x   

Përfundimi i veprës / 

Rritja e numrit të 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 



93 
 

Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

të ndryshëm Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

familjeve dhe 

bizneseve të 

shërbyera 

150  

Rikonstruksion / 

ndërtim i ujësjellësit në 

fshatrat Mashtërkor, 

Grykë Orosh, Nënshejt 

dhe Kryezezë 

 

11 
Rubik  

Orosh 

60,000,000 

ALL 
(Mashtërkor, 

Grykë Orosh, 

Nënshejt) 
50,000,000 

ALL 
(Kryezezë) 

FZHR / FSHZH / 

Donatore të 

ndryshëm 

Bashkia / DPUK 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x x  

Përfundimi i veprës / 

Rritja e numrit të 

familjeve dhe 

bizneseve të 

shërbyera 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përbën pjesë të Programit të 

Integruar të Zhvillimit Rural 

(PIZHR) - Zhvillimi Rural i 100 

Fshatrave për Nj. 

Administrative Orosh dhe 

Rubik. 

Infrastruktura e trajtimit te ujërave të ndotura  

151  
Ndërtimi i impjantit të 

trajtimit të ujërave të 

zeza në Rrëshen 

 

8, 11 Rrëshen 
100,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatore të 

ndryshëm 

Mirditë UK sh.a. / 

DPUK 

Mirditë UK sh.a. / 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x   

Përfundimi i veprës / 

Rritja e numrit të 

familjeve dhe 

bizneseve të 

shërbyera / 

Ripërdorimi i një 

pjese të ujrave të 

ndotura të trajtuara 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

152  

Ndërtimi i impjantit të 

trajtimit të ujërave të 

zeza në qytetet Rubik, 

Reps 

 

8, 11 
Rubik 

Orosh 

60,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatore të 

ndryshëm 

Mirditë UK sh.a. / 

DPUK 

Mirditë UK sh.a.  / 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

  x  

Përfundimi i veprës / 

Rritja e numrit të 

familjeve dhe 

bizneseve të 

shërbyera 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

153  

Rikonstruksion / 

zgjerim i rrjetit të 

kanalizimeve në: 

- Rrëshen (prioriteti 1) 

- Rubik (prioriteti 2) 

- Reps (prioriteti 2) 

 

8, 11 

Rrëshen 

Rubik 

Orosh 

120,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatore të 

ndryshëm 

Mirditë UK sh.a. / 

DPUK 

Mirditë UK sh.a.  / 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

  x x 

Përfundimi i 

projekteve / Lidhja 

me rrjetin e 

brendshëm / Rritja e 

numrit të familjeve 

dhe bizneseve të 

shërbyera 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 
 

154  
Ndërtim i rrjetit për 

ujërat e shirave në 

Rrëshen 

 

11 Rrëshen 
15,000,000 

ALL 

Bashkia / FZHR / 

Donatore të 

ndryshëm 

Mirditë UK sh.a. / 

DPUK 

Mirditë UK sh.a.  / 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

  x  

Përfundimi i veprës / 

Rritja e numrit të 

familjeve dhe 

bizneseve të 

shërbyera 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Do të ndërtohet paralelisht me 

veprën e rikonstruksionit të 

rrjetit të kanalizimeve. 

155  

Ndërtim KUZ dhe 

gropa septike në 

fshatrat Mashtërkor, 

Grykë Orosh, Nënshejt 

dhe Kryezezë 

 

11 
Rubik  

Orosh 

60,000,000 

ALL 
(Mashtërkor, 

Grykë Orosh, 

Nënshejt) 
50,000,000 

ALL 
(Kryezezë) 

FZHR / Donatore 

të ndryshëm 
Bashkia / DPUK 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit 

 x x  

Përfundimi i veprës / 

Rritja e numrit të 

familjeve dhe 

bizneseve të 

shërbyera 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Përbën pjesë të Programit të 

Integruar të Zhvillimit Rural 

(PIZHR) - Zhvillimi Rural i 100 

Fshatrave për Nj. 

Administrative Orosh 

Infrastruktura e menaxhimit të mbeturinave 

156  
Vendosja e 

konteniereve për 

mbledhjen e 

 

6, 11 

Rrëshen 

Rubik 

Kthellë 

5,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm 
Bashkia 

Bashkia-Sektori i 

Pastrim 

Gjelbërimit 

x    

Shtim i sasisë së 

mbetjeve që 

grumbullohen 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Vendosja e kontinierëve 

përfshin qytetet e Rrëshen, 

Rubik, Reps si dhe aksin rrugor 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

mbeturinave të ndara  Orosh 

Fan 

Skuraj-Rrëshen-Perlat dhe 

Rrëshen-Reps-Klos. 

Projekti do të zbatohet në 

përputhje me Planin e 

Menaxhimit të Mbetjeve Lokale 

i cili gjendet në fazën e hartimit. 

157  

Realizimi i programit 

të riciklimit në Rrëshen, 

Rubik, Reps, Perlat 

Qëndër 

 

 

6, 10 

Rrëshen 

Rubik 

Kthellë 

Orosh 

15,000,000 

ALL 

Bashkia / Donatore 

të ndryshëm / 

Sektori privat 

Bashkia 

Bashkia-Sektori i 

Pastrim 

Gjelbërimit 

 x   
Sasia e mbetjeve që 

riciklohen  

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Ka të bëjë me: 

- Zhvillimi i fushatës për 

informimin dhe ndërgjegjësimin 

e banorëve  

- Furnizimi me kazanë dhe 

automjete për grumbullimin e 

mbeturinave 

- Disponim në objekte të 

përshtatshme të trajtimit 

Projekti do të zbatohet në 

përputhje me Planin e 

Menaxhimit të Mbetjeve Lokale 

i cili gjendet në fazën e hartimit. 

Në bashkëpunim potencial me 

bashkitë fqinje Pukë dhe Fushë 

Arrëz dhe Qarkun Lezhë. 

Parakusht për zbatimin e 

projektit është ndërtimin i 

impjantit të traitimit të mbetjeve 

të riciklueshme në nivel rajonal. 

Infrastrukturë energjitike 

158  
Ndërtim i tubacionit të 

gazit IAP 

 

11 

Rrëshen 

Rubik 

Kaçinar 

Orosh 

Fan 

Nuk mundet 

të llogaritet 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë 

 x x  Përfundimi i veprës. 

Ka të ngjarë të 

kërkohen 

ndryshime 

institucionale 

dhe 

legjislative. 

 

159  

Lidhje e njësive 

administrative Rrëshen 

& Rubik me tubacionin 

të gazit IAP 

 

11 
Rrëshen 

Rubik 

Nuk mundet 

të llogaritet 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë 

Ministria e 

Infrastrukturës dhe 

Energjisë 

   x 

Furnizim i zonave të 

vendbanimeve dhe 

tonave ekonomike 

me gaz natyror 

Ka të ngjarë të 

kërkohen 

ndryshime 

institucionale 

dhe 

legjislative. 

 

160  
Përmirësim i rrjetit 

elektrik (TM dhe TU) 

në fshatra 

 

11 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

500,000,000 

ALL 

Bashkia / OSHEE 

/ Donatore të 

ndryshëm 

OSHEE OSHEE x x x x Përfundimi i veprës. 
Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Projekti përfshin përmirësimin - 

zgjerimin e rrjeteve të 

shpërndarjes së energjisë 

elektrike dhe ngritjen / 

ndërtimin e nënstacioneve. 

Prioritet i jepet fshatrave 

Mashtërkor, Grykë Orosh, 

Nënshejt dhe Kryezezë të cilat 

intergohen në Programin e 

Integruar të Zhvillimit Rural 

(PIZHR) - Zhvillimi Rural i 100 

Fshatrave. 
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Kodi Titulli i Projekteve 

Përfshihet 

në akset e 

prioritetit 

me numër 

Nësitë 

administrative 

që i preket 

Buxheti i 

nevojshëm 

Burimet e 

mundëshme të 

financimit 

Përgjegjës për 

zbatimin 

Burimet 

njerëzore 

Prioritet  

Fazat e Zbatimit 
Treguesi për 

matjen, 

monitorimin e 

zbatimit 

Ndryshimet e 

nevojshme 

institucionale 

dhe ligjore 

Shënime 
I: 

‘18 

ΙΙ: 

‘19-

‘20 

ΙΙΙ: 

‘21-

‘27 

ΙV: 

‘28-

‘32 

161  

Ruajtjen e efiçensës së 

energjisë në ndërtesat 

publike dhe 

infrastrukturë 

 

10, 11 

Rrëshen 

Rubik 

Orosh 

Fan 

40,000,000 

ALL 

FZHR / Bashkia / 

Donatorë të 

ndryshëm 

Bashkia / 

Universitetet 

Bashkia - Drejtoria 

e Planifikimit, 

Zhvillimit i 

Territorit dhe 

Strehimit & 

Αgjencia e 

Ιnspektimit, 

Κontrollit dhe 

Εmergjencave 

 x x x 

Zvogelimi i 

konsumit të 

energjisë elektrike 

në bazë vjetore. 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Ka të bëjë me: (a) Instalimi i 

paneleve diellore (p.sh. në 

shkolla, qendra kulturore), (b) 

Instalimi i dritareve izoluese dhe 

energjike, (c) Instalimi i 

sistemeve elektronike të 

kursimit të energjisë elektrike 

(ndërtesa, ndriçimi rrugor, rrjet i 

ujitjes dhe ujit të pijshëm). 

Prioritet në Bashkia, qendër 

kulturore dhe shkollat në 

Rrëshen & shkollat në Rubik, 

Klos, Reps. 

Infrastruktura e telekomunikacionit 

162  
Krijim - Përmirësim  e 

rrjetit të fibrave optike 

 

11 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

20,000,000 

ALL 

Kompanitë e 

telekomunikacionit 

/ Donatorë të 

ndryshëm 

Kompanitë e 

telekomunikacionit 

/ Bashkia  

Kompanitë e 

telekomunikacionit 
 x   Përfundimi i veprës. 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Propozohet lidhja e qendrave 

me gjithë njësitë administrative 

me rrjet me fibër optike. 

163  

Përmirësim – zgjerim i 

rrjeteve të 

telekomunikacionit në 

të githa fshatrat 

 

11 

Të gjitha 

njësitë 

administrative 

10,000,000 

ALL 

Kompanitë e 

telekomunikacionit 

/ Donatorë të 

ndryshëm 

Kompanitë e 

telekomunikacionit 

/ Bashkia  

Kompanitë e 

telekomunikacionit 
  x x Përfundimi i veprës. 

Nuk ka nevojë 

për ndryshime. 

Propozohet mbulimi i gjithë 

fshatrave me rrjet telefonie 

internet të teknologjisë 

bashkëkohore. 

 

 

 

 

Tabela 4.1.1: Plani i Veprimit 

 projekt pilot 
 projekt/veprimi me rëndësi vendore 
 

projekt/veprimi me rëndësi ndër-bashkiake / ndër-rajonale 
 

projekt/veprimi me rëndësi kombëtare 
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4.2. Plani i investimeve kapitale 

Buxheti i përgjithshëm për bashkinë e Mirditës, për sa ka lidhje me investimet që 

parashikohet të realizohen për një periudhë kohore deri në 15 vjet, është 

11,700,660,000 ALL. Nga këto, konsideruam të përshtatshme për të zbritur 

investimet që lidhen me projektet - veprimet me rëndësi kombëtare, kështu që shuma 

arrin 3,050,660,000 ALL. Analiza që kryhet në këtë kapitull ka një shtrirje 3 vjeçare 

(2018-2020) dhe i referohet 2 periudhave të para të zbatimit të investimeve (periudha 

e I: 2018 Periudha II: 2019-2020). 

Për sa i përket investimeve që parashikohen të zbatohen në thellësi të 3 viteve, 

buxheti arrin në shumën prej 1,965,760,000 ALL, ku si përqindje përbën 64.44% të 

totalit të buxhetit të përgjithshëm siç tregohet në tabelën më poshtë. Përqindja e 

mbetur prej 35.56% ose 1,084,900,000 ALL, destinohen për zbatimin e veprimeve 

dhe investimeve në infrastrukturë, investime të cilat do të zbatohet në periudhat III 

dhe IV (periudha III: 2021-2027, Periudha IV: 2028-2032), si dhe dhe një pjesë e 

investimeve prioritare, zbatimi i të cilave tejkalon horizontin trevjeçar. 

 
Tabela 4.2.1: Buxheti i përgjithshëm për 3 vjet dhe 15 vjet për bashkinë e Mirditës 

 

Nga investimet që priten të realizohen gjatë një periudhe 3-vjeçare, disa projekte do 

të zbatohen si projekte pilot të zhvillimit. Për këto projekte, të cilat do të shërbejnë si 

një model për zbatimin e programeve më të gjera dhe do të jenë raste studimesh dhe 

katalizatorë të zhvillimit me kosto relativisht të ulët, buxheti i tyre total arrin shumën 

prej 246.500.000 ALL, duke përbërë 12,54% të totalit të projekteve në thellësi të 

periudhës kohore prej 3 vjetësh. Tabela e mëposhtme tregon flukset monetare të 

investimeve prioritare gjatë një periudhe trevjeçare. 

  

  

Në thellësi të 3 

vjetëve 
Përqindje  

(%) 
Në thellësi të 15 

vjeçarit 
Përqindje  

(%) 

Buxheti i 

investimeve  
1,965,760,000 64.44 3,050,660,000 100.00 
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Projekteve Buxheti 
Ι: 2018 II: 2019-2020 

2018 2019 2020 
Sistemim i Parkut të Lumit 

Zmeja në Rrëshen 57.000.000,00 57.000.000,00     
Rikualifikimi i fasadave: 

Sheshi Abat Doçi dhe Rruga 

Shën Vinçenco D’Paoli në 

Rrëshen 170.000.000,00   100.000.000,00 70.000.000,00 
Rikonstruksion i fasadave dhe 

përmirësim i infrastrukturës 

teknike në pallatet e tjera në 

Rrëshen 0,00       
Sistemime urbane Reps (faza e 

II-të) 10.000.000,00   5.000.000,00 5.000.000,00 

Sistemime urbane Rubik 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

Sistemime urbane Kaçinar 1.000.000,00   500.000,00 500.000,00 

Sistemime urbane Klos 1.000.000,00   500.000,00 500.000,00 
Sistemime urbane Perlat 

Qendër 1.000.000,00   500.000,00 500.000,00 

Promovim i Bukmirës si qëndër 

për Vreshtarinë, prodhimin e 

Verës dhe Agroturizmin 20.000.000,00 20.000.000,00     
Promovim i trashgimisë 

historike dhe kulturore në 

Κodër Spaç 25.000.000,00   13.000.000,00 12.000.000,00 
Plani i menaxhimit të 

emergjencave civile ndaj 

rreziqeve natyrore dhe 

teknologjike 0,00       
Sistemim përroj i Jakajve në 

Rrëshen 3.000.000,00 3.000.000,00     
Mbrojtja nga përmbytja: 
(a) e qyteteve Rrëshen dhe 

Rubik 
(b) e fshatrave Jezull, Tarazh, 

Mashtërkor Klos-Gjakëz 0,00       
Rregullim të përrenjve që 

kalojnë nëpër zonat e banuara - 

Mbrojtja nga përmbytja dhe 

erozion 0,00       
Plani lokal i mbrojtjes nga 

zjarri  5.000.000,00 5.000.000,00     
Program pilot i mbrojtjes nga 

zjarri në njësinë administrative 

Fan dhe Rubik 1.500.000,00   750.000,00 750.000,00 
Program i regjistrimit të 

trashëgimisë kulturore: 

ndërtesa tradicionale, kisha, 

vende arkeologjike 300.000,00 300.000,00     
Restaurim - ruajtje dhe 

promovim i ndërtesave 

interesante/tradicionale  10.000.000,00   5.000.000,00 5.000.000,00 
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Plotësimi i planeve të 

menaxhimit të pyjeve dhe 

zbatimi i tyre 1.200.000,00 600.000,00 300.000,00 300.000,00 

Ripyllëzime 60.000.000,00   30.000.000,00 30.000.000,00 
Rehabilitim i guroreve dhe 

minierave joaktive 0,00       
Përcaktim i një strategjie 

turistike  0,00       

Krijimi i një guidë turistike 1.000.000,00 1.000.000,00     
Krijimi i një faqe interneti 

posaçërisht për turizmin 1.000.000,00 1.000.000,00     

Fushatë reklamuese për turizëm 1.000.000,00 1.000.000,00     
Krijim i infrastrukturës së 

informacionit - shërbimit të 

vizitorëve  5.000.000,00 5.000.000,00     

Sinjalistike turistike 3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
Mirëmbajtje – sinjalistika për 

drejtimin e shtigjeve. 
Prioriteti në: 
- Perlat Epër–Shpella e Valit 
- Rubik–Bulshizë 
- Rubik–Kalaja e Judeve– 

Lugjet e Llesh Bibës / 

Kryezezë–Maja Veles 
- Munaz–Rraja e Zezë– Rraja 

e Velës 
- Mërkurth–Lajthizë 
- Kodër Spaç–Burg i Spaçit 
- Orosh–Nënshejt–Fush Lugje 46.000.000,00 13.000.000,00  13.000.000,00  20.000.000,00 
Organizim i aktiviteteve-

eventeve bazuar në një 

kalendar vjetor të temave të 

ndryshme. 600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
Zhvillim i sistemit të cilësisë - 

certifikimit të infrastrukturës së 

mikpritjes (hotele, bujtina, etj) 1.000.000,00   500.000,00 500.000,00 
Konvertim i kullave të 

përzgjedhura në bujtina dhe 

krijimi i një rrjeti të strukturave 

pritëse 50.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 
Krijimi i një zonë rekreative në 

liqenin e digës, në rrugën për 

në Bukmirë 3.000.000,00 3.000.000,00     
Krijimi i një zonë rekreative në 

liqenin e Ulzës (zona 

Vadhishte) 500.000,00   250.000,00 250.000,00 
Promovimi i Kroit të Bardhë 

dhe Kanonit Shehut të Keq 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 

Promovimi i Lugina e Rubikut 2.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00 
Strategjia lokale për zhvillimin 

rural 0,00       

Çertifikimi i produkteve  1.500.000,00 1.500.000,00     
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Krijimi i një zyre informacioni 

për fermerët dhe mbështetje për 

zinxhirin e prodhimit 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Promovimi i trajnimeve 

profesionale (a) i të rinjve dhe 

(b) profesionistëve të turizmit 

dhe përmes mësimit të 

përjetshëm të popullatës lokale  2.000.000,00 700.000,00 700.000,00 600.000,00 
Krijimi i zonës ekonomike në 

Rubik (prioriteti a) dhe Rrëshen 

(prioriteti b) 15.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 
Krijimi i korridorit të 

biçikletave në aksin vertikal 

Pukë-Rrëshen-Ulëz 0,00       
Rilevimi kadastral  

3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -  fshati Bukmirë (prioritet a) 
-  fshatrat Lurth – Bardhaj 

(prioritet b) 3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
Skema e re organizative e 

Bashkisë dhe mbështetje 

përkatëse me burime njerëzore 

dhe infrastrukturë logjistike 0,00       
Përmirësimit të faqes së 

internetit 5.000.000,00 5.000.000,00     
Κrijim i zyrave të shërbimit të 

qytetarit (one stop shop) në çdo 

njësi administrative 10.000.000,00   5.000.000,00 5.000.000,00 
Krijimi i një platforme të 

funksionimit të brendshëm të 

Bashkisë  3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Krijimi i një rrjeti tele-

mirëqenieje  3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Krijimi i një sistemi të 

integruar GIS për menaxhimin 

territorial të Bashkisë 8.000.000,00   4.000.000,00 4.000.000,00 
Përmirësim i funksionimi (i 

kapacitetit institucionale) të 

Mirditë UK sh.a. 500.000,00   250.000,00 250.000,00 
Ndërtim Kopshti Fëmijësh në 

Rrëshen 50.000.000,00   25.000.000,00 25.000.000,00 
Rikonstruksion - sistemi i 

ngrohjes+ sistemin i jashtëm 

shkolla 9-vjecare “Nënë 

Tereza” në Rrëshen 35.000.000,00 35.000.000,00     
Rikonstruksion e 9-vjecare 

shkollave në Klos, Perlat 

Qënder, Kaçinar, Reps, 

Kurbnesh, Prosek 0,00       
Rikonstruksion i pallatit të 

sportit në Rrëshen 25.000.000,00   15.000.000,00 10.000.000,00 
Rrethim sistemim fusha futbolit 

dhe rikonstruksion dhomat e 

çveshjes stadiumit në Rrëshen 7.000.000,00 7.000.000,00     
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Rrethim dhe sistemim fusha 

futbolit në Rubik 2.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00 
Rikualifikim i ambjenteve 

tëjashme dhe sportive për 

shkollat:         

-   Rrëshen 62.000.000,00   31.000.000,00 31.000.000,00 

-   Rubik 40.000.000,00   20.000.000,00 20.000.000,00 

-   Perlat Qender 5.000.000,00   2.500.000,00 2.500.000,00 

-   Reps  10.000.000,00   5.000.000,00 5.000.000,00 

-   Klos/Fan 10.000.000,00   5.000.000,00 5.000.000,00 

-   Kurbnesh 10.000.000,00   5.000.000,00 5.000.000,00 

-   Kaçinar 0,00       

Ndërtim Tregu të ri në Rrëshen 70.000.000,00 70.000.000,00     
Rehabilitimi të godinës 

administrative të vjetër të 

Bashkisë në Rrëshen 10.000.000,00   5.000.000,00 5.000.000,00 
Rehabilitimi Zyra Njësia në 

Rubik 5.000.000,00 5.000.000,00     
Zgjerim dhe organizim i 

varrezave në qytet dhe në 

fshatra të Njësive 

Administrative Rubik dhe 

Rrëshen 4.000.000,00   2.000.000,00 2.000.000,00 

Qendër rinore në Rrëshen 12.000.000,00 12.000.000,00     

Qendër sociale në Rrëshen 10.000.000,00   5.000.000,00 5.000.000,00 
Përmirësimi - zgjerimi i muzeut 

në Rrëshen 50.000.000,00   25.000.000,00 25.000.000,00 
Rikonstruksioni i shkollës 

profesionale Rubik 18.000.000,00 18.000.000,00     
Ndërtim i banesave sociale në 

Rrëshen 70.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 
Përmirësim i shërbimit spitalor 

dhe efiçenses të ndërtesës në 

Rrëshen 15.000.000,00   7.500.000,00 7.500.000,00 
Përmirësim i shërbimit dhe i 

infrastukturës në Klinikën Reps 

dhe Qendër Shëndetësore 

Rubik, Kaçinar, Klos dhe Perlat 

Qendër 6.000.000,00   3.000.000,00 3.000.000,00 
Përmirësim i shërbimit dhe i 

infrastukturës në Ambulancën 

në Prosek, Malaj dhe Bulshar 0,00       

Ndërtimi i Muzeut historiko-

etnografik në Orosh 25.000.000,00   5.000.000,00 20.000.000,00 
Rikonstruksion i rrugës Reps - 

Mashtërkor – Bisake - Klos - 

Thirrë 9.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 
Sistemin – Asfaltim rruga 

Gjakëz–Domgjon (faza e II-të) 1.500.000,00   750.000,00 750.000,00 
Sistemim – Asfaltim rruga  

Munaz–Raja e Veles 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
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Ndërtim Rruga Rrëshen–Ulëz 20.000.000,00 20.000.000,00     
Rikonstruksion rruga Rrëshen–

Prosek–Burrel 980.000,00   500.000,00 480.000,00 
Rikonstruksion rruga Reps–

Bulshar–Nenshejt 3.469.000,00 3.469.000,00     
Rikonstruksion rruga Gryke 

Orosh–Nenshejt 2.870.000,00   1.870.000,00 1.000.000,00 
Rikonstruksion rruga Klos–

Shengjin 2.296.000,00 2.296.000,00     
Rikonstruksion rruga Klos– 

Konaj 2.476.000,00   1.476.000,00 1.000.000,00 
Rikonstruksion rruga Kodër 

Rrëshen–Valce 1.500.000,00   750.000,00 750.000,00 
Rikonstruksion rruga Malaj-

Malaj Epër-Vjollzë – Kthellë 

Epër 2.000.000,00 2.000.000,00     
Rikonstruksion rruga    

Rrëshen–Sheshaj–Lurth 2.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00 
Rikonstruksion rruga  

Bukmirë–Simon–Kaçinar 3.000.000,00 3.000.000,00     
Rikonstruksion rruga Kaçinar–

Arrëz 2.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00 
Rikonstruksion rruga Simon –

Shpërdhaze 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Rruga krykezim Autostrade – 

Ura e Fanit & mirëmbajtja e 

urës 5.000.000,00 5.000.000,00     
Rikonstruksion rruga Klos– 

Margjeqaj 1.500.000,00 1.500.000,00     
Rikonstruksion rruga   

Kryezëzë - Varrezave 2.000.000,00 2.000.000,00     
Rikonstruksion rruga Valce –

Tene – Malaj (kisha) 3.000.000,00 3.000.000,00     
Rikonstruksion rruga    

Ndërfushas–Ndërfane 2.000.000,00 2.000.000,00     
Rikonstruksion rruga Perlat–

Vadhishte 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Rikonstruksion rruga Perlat 

Epër–Shebe 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Rikonstruksion rruga Perlat 

Qendër–Kisha 2.000.000,00 2.000.000,00     
Rikonstruksion rruga    

Shengjin–Xhuxhë 3.000.000,00 3.000.000,00     
Rikonstruksion rruga Sang– 

Dardhëz 2.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00 
Rikonstruksion rruga     

Tarazh–Rrushkull –Shtrez 6.000.000,00   3.000.000,00 3.000.000,00 
Rikonstruksion rruga    

Mërkurth–Kunore 15.000.000,00 15.000.000,00     
Rikonstruksion rruga   Lekund–

Lufaj 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Rikonstruksion rruga    

Kurbnesh–Qaf Kishe– Bardhaj 2.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00 
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Rikonstruksion rruga Shpal – 

Peshqesh 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Rikonstruksion rruga Reps– 

Kullaxhi 2.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00 
Rikonstruksion rruga Reps – 

Kodër Spaç – Burg i Spaçit–

Munellë (kufi me bashkinë 

Fushë– Arrëz).     5.000.000,00   2.500.000,00 2.500.000,00 
Rikonstruksion rruga 

Shengjergj 2.000.000,00 2.000.000,00     
Rikonstruksion rruga Konaj – 

Katund i Ri 3.000.000,00 3.000.000,00     
Rikonstruksion rruga Kthellë 

Epër – Zajs – në kufijtë me 

Bashkinë Mat 4.000.000,00   2.000.000,00 2.000.000,00 
Rikonstruksion, Sistemim – 

Asfaltim rruga Perlat – 

Kurbnesh – Merkurth (në Lurë) 8.000.000,00 8.000.000,00     
Sistemim – Asfaltim rruga 

Tarazh – Malaj 4.000.000,00   2.000.000,00 2.000.000,00 
Sistemim – Asfaltim rruga 

Rrasfik 1.000.000,00   500.000,00 500.000,00 
Rikonstruksion rruga Fang - 

Varrezave  700.000,00   350.000,00 350.000,00 

Rikonstruksion rruga Kryezeze 20.000.000,00   5.000.000,00 15.000.000,00 
Κonstruksion i unazës të 

Rubikut 0,00       
Ndërtim/ rikosntruksion i 

urave (a) për automjete në: 

Jezull, Tarazh, Tenë, Klos, 

Shebe, Zall i Zmesë, Domgjon 
(b) për këmbësorë në Peshqesh 7.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
Ndërtimi i stacionit të 

autobuzave në Rrëshen 20.000.000,00 20.000.000,00     
Sistemim, asfaltim dhe ndriçim 

i rrugëve në sektorë të 

vendbanimeve në Rrëshen, 

Rubik dhe Kthellë 4.000.000,00   2.000.000,00 2.000.000,00 
Rehabilitim i Sistemit Ujitës 

rezervuarit Malaj 1  3.720.000,00 3.720.000,00     
Rehabilitim i Sistemit Ujitës 

rezervuarit Malaj 2 149.000,00 149.000,00     
Rehabilitimi i diges të 

rezervuarit në Tarazh Epër 10.000.000,00 10.000.000,00     
Rehabilitim i kanalit ujites në 

Klos 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Rehabilitim i kanalit ujites në 

Gjakëz 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Ndërtim vepra e marrjes për 

kanalin ujitjes në Ndërfane 8.000.000,00 8.000.000,00     
Rehabilitim i kanalit ujites në 

Blinisht 2.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00 

Rehabilitim i kanalit i ujites në 2.000.000,00 2.000.000,00     
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Shpërdhaze 

Rehabilitimi ujelëshuesi në 

Troje 8.000.000,00 8.000.000,00     
Rehabilitim i kanalit ujites në 

Zajs 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Rehabilitim i kanalit ujites 

Fang 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Rehabilitim i kanalit ujites në 

Rrethi Epër 500.000,00 500.000,00     
Rehabilitimi i sistemit ujites në 

Munaz 4.000.000,00   2.000.000,00 2.000.000,00 
Rehabilitimi i sistemit ujites 

Rrasfik 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Rehabilitimi i sistemit ujites në 

Fierza 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Rehabilitimi i sistemit ujites në 

Raja e Zezë 3.000.000,00   1.500.000,00 1.500.000,00 
Rikonstruksion i kanalit vaditës 

në Orosh (Mashtërkor, Grykë 

Orosh, Nënshejt) 15.000.000,00   5.000.000,00 10.000.000,00 
Stacioni i pompave dhe skema 

ujitese e Bukmires 2.000.000,00 2.000.000,00     
Ndërtim i sistemit ujitës për 

sipërfaqet e gjelbra në Rrëshen 2.000.000,00   1.000.000,00 1.000.000,00 
Ndërtim i rrjetit të brendshëm 

të ujësjellësit në Rrëshen 100.000.000,00 100.000.000,00     
Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit 

në Rubik 60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 
Sistemi i shperndarjes 

ujesjellesi i zonës Kaçinar 30.000.000,00   15.000.000,00 15.000.000,00 
Rikonstruksion i ujesjellesit 

Fang 20.000.000,00   10.000.000,00 10.000.000,00 
Rikonstruksion / ndërtim i 

ujësjellësit në fshatrat 

Mashtërkor, Grykë Orosh, 

Nënshejt dhe Kryezezë 110.000.000,00 
 

40.000.000,00 70.000.000,00 
Ndërtimi i impjantit të trajtimit 

të ujërave të zeza në Rrëshen 100.000.000,00   50.000.000,00 50.000.000,00 
Ndërtimi i impjantit të trajtimit 

të ujërave të zeza në qytetet 

Rubik, Reps 0,00       
Rikonstruksion / zgjerim i 

rrjetit të kanalizimeve në: 

0,00       

-  Rrëshen (prioriteti 1) 

-  Rubik (prioriteti 2) 

    -   Reps (prioriteti 2) 
Ndërtim KUZ dhe gropa 

septike në fshatrat Mashtërkor, 

Grykë Orosh, Nënshejt dhe 

Kryezezë 110.000.000,00 
 

40.000.000,00 70.000.000,00 

Ndërtim i rrjetit për ujërat e 

shirave në Rrëshen 0,00       
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Vendosja e konteniereve për 

mbledhjen e mbeturinave të 

ndara  5.000.000,00 5.000.000,00     
Realizimi i programit të 

riciklimit në Rrëshen, Rubik, 

Reps, Perlat Qëndër 15.000.000,00   7.500.000,00 7.500.000,00 
Lidhje e njësive administrative 

Rrëshen & Rubik me 

tubacionin të gazit  IAP 0,00       
Përmirësim i rrjetit elektrik 

(TM dhe TU) në fshatra 110.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 
Ruajtjen e efiçensës së 

energjisë në ndërtesat publike 

dhe infrastrukturë 15.000.000,00   7.500.000,00 7.500.000,00 
Krijim - Përmirësim e rrjetit të 

fibrave optike 20.000.000,00   10.000.000,00 10.000.000,00 
Përmirësim – zgjerim i rrjeteve 

të telekomunikacionit në të 

githa fshatrat 0,00       

TOTALI 1.965.760.000 640.434.000 658.646.000 666.680.000 

Tabela 4.2.2: Projekti i investimeve prioritare në thellësi të 3 vjetëve në bashkinë Mirditë 

Siç mund të shihet nga tabela, rrjedhja e financimeve në vit do të jetë 640,434,000 

ALL për vitin e parë, 658,646,000 ALL për vitin e dytë dhe 666,680,000 all për vitin 

e tretë. Më poshtë është një diagram për ndarjen e flukseve të parasë së investimeve 

prioritare në një thellësi prej 3 vjetësh. 

 

 

 Grafiku 4.2.1: Flukset monetare të investimeve prioritare në thellësinë 3-vjeçare të Bashkisë 

së Mirditës  
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Siç u tha më lart, buxheti i përgjithshëm në një thellësi 3 vjeçare të investimeve 

prioritare arrin në 1,965,760,000 ALL. 

Në mënyrë të veçantë, nga totali i buxhetit në thellësi të 3 viteve shuma prej 

551,000,000 ALL ose në përqindje 28.03% kanë lidhje me investimet për 

infrastrukturën sociale, shuma prej 300,000,000 ALL ose 15.26% kanë lidhje me 

investimet për rigjenerimin-sistemimin urban, 250,000,000 ALL ose 12.72% kanë 

lidhje me investimet për infrastrukturën e ujit, shuma prej 196,291,000 ALL ose 

9.99% kanë lidhje me investimet në infrastrukturë në sektorin e transportit, shuma 

prej 155,000,000 ALL ose 7.88% kanë lidhje me investimet për infrastrukturën 

energjitike, shuma prej 144,600,000 ALL ose 7.36% kanë lidhje me investimet në 

zhvillimin ekonomik (turizëm, bujqësi, industri, etj), shuma prej 140,000,000 ALL 

ose 7.12% kanë të bëjnë me investimet në kanalizime, shuma prej 78,369,000 ALL 

ose 3.99% kanë lidhje me investimet në infrastrukturën e ujitjes, shuma prej 

71,500,000 ALL ose 3.64% kanë lidhje me investimet që lidhen me mjedisin natyror 

dhe kulturor, shuma prej 29,500,000 ALL ose 1.50% kanë lidhje me investimet që 

lidhen me administratën bashkiake dhe në shërbim të qytetarëve, shuma prej 

20.000,000 ALL ose 1.02% kanë lidhje me investimet në infrastrukturë sektori i 

menaxhimit të mbetjeve, shuma prej 20,000,000 ALL ose 1.02% kanë lidhje me 

investimet në infrastrukturë në sektorin e telekomunikacionit dhe së fundi, shuma prej 

9,500,000 ALL ose 0.48% kanë të bëjnë me investimet që lidhen me mbrojtjen civile. 
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Sektoret të investimeve Buxheti 
Ι: '18 II: '19-20 

2018 2019 2020 

Sistemim urbane 300.000.000 82.000.000 124.500.000 93.500.000 

Mbrojtjen civile 9.500.000 8.000.000 750.000 750.000 

Mjedisi natyror dhe kulturor 71.500.000 900.000 35.300.000 35.300.000 

Zhvillimi ekonomik 144.600.000 44.400.000 41.650.000 58.550.000 

Përmirësim i administratës në Bashki 29.500.000 5.000.000 12.250.000 12.250.000 

Infrastrukturë Sociale 551.000.000 177.000.000 182.000.000 192.000.000 

Infrastukturë rrugore 196.291.000 103.765.000 42.696.000 49.830.000 

Infrastrukturë vaditëse 78.369.000 34.369.000 19.500.000 24.500.000 

Infrastrukturë e ujësjellësit 250.000.000 120.000.000 65.000.000 65.000.000 

Infrastrukturë e kanalizimit dhe trajtimit te ujërave të 

ndotura  140.000.000 0 70.000.000 70.000.000 

Infrastrukturë e menaxhimit të mbeturinave 20.000.000 5.000.000 7.500.000 7.500.000 

Infrastrukturë energjetike 155.000.000 60.000.000 47.500.000 47.500.000 

Infrastrukturë e telekomunikacionit 20.000.000 0 10.000.000 10.000.000 

Totali 1.965.760.000 640.434.000 658.646.000 666.680.000 

 

 Tabela 4.2.3: Plani sipas prioriteteve të investimeve, për lloj investimi, në thellësi të 3 vjeçarit në Bashkinë Mirditë 
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Grafiku 4.2.2: Përqindja e ndarjes së burimeve sipas llojit të investimeve ndaj investimeve prioritare të bashkisë së Mirditës 
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4.3. Ndryshimet e nevojshme ne kuadrin Ligjor dhe administrative në nivel vendor 

Ndryshimet administrative të propozuara nga studimi, në thelb kanë të bëjnë me Strukturën e 

departamenteve dhe të personelit të Bashkisë, të cilat paraqiten në mënyrë të përmbledhur në 

organigramën e propozuar të Bashkisë, në Kreun “Kapaciteti i Ndërtesave”, në të cilën propozohet 

unifikimi i emërtimeve të drejtorive e Bashkisë dhe përshtatja me funksionet përkatëse. Kështu, 

synohet të lehtësohen proçedurat burokratike, duke ofruar shërbime nga zyra me struktura dhe 

funksione të ngjashme. Gjithashtu, në varësi të nevojave të Bashkisë, propozohet të krijohen ose 

shkrihe departamentet dhe zyrat përkatëse. Për më tepër, struktura e re administrative e Bashkisë, 

do të mundësojë monitorim më të mirë të projekteve dhe veprimeve, për të cilat Bashkia është 

përgjegjëse për zbatimin dhe monitorimin e tyre, nga departamentet përkatëse që do të krijohen.  

Lidhur me ndryshimet Ligjore që duhet të bëhen, një pjesë e rëndësishme e tyre fokusohet në 

sektorin e investimeve. Ky studim ka qëllim që të nxisë zhvillimin e zonës dhe si pasojë ta bëjë 

tërheqëse ndaj investime të reja. Prandaj, propozohet hartimi i Ligjeve më fleksibël në lidhje me 

investimet në Shqipëri, për të lehtësuar investitorët e huaj. Rishikime mund të bëhen edhe në 

parashikimet Ligjore tatimore dhe doganore, për të lehtësuar bizneset ekzistuese, por edhe 

investitorët e huaj, për të reduktuar burokracinë etj. 

Me interes është niveli i përfshirjes së Bashkisë gjatë proçesit të liçensimit të HEC-eve, guroreve, 

minierave. Sygjerohet që të merret pëlqimi i bashkisë në lidhje me nevojshmërinë e këtyre 

aktiviteteve (p.sh. vendodhjen, kapacitetin dhe vlerësimin e ndikimeve në mjedis), si dhe përfitimet 

e mundshme nga këto aktivitete (qoftë në formën e parave ose në formën e përfitimeve reciproke, 

p.sh. infrastruktura sociale).  

Propozohet rishikimi çdo 3 vjet, i kuadrit ligjor në lidhje me aktivitetet minerare (Vendimi nr. 751, 

datë 26.10.2016), në mënyrë që të përjashtohen zonat rezidenciale, zona me interes zhvillimi apo 

zonat që i përkasin mjedisit të mbrojtur natyror. 

Shikohet e nevojshme përditësimi i regjistrit të zonave dhe monumenteve natyrore e kulturore si 

dhe zonave të mbrojtura nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit dhe Ministria e Kulturës. 

Propozohet një klasifikim dhe vlerësim më i saktë i shërbimeve akomoduese turistike, p.sh. mënyra 

e vendosje së yjeve në hotele (pavarësisht ekzistencës së përcaktimeve ligjore, nuk shikohet të ketë 

gjetur zbatim). 

Propozohet marrja e masave legjislative për të promovuar bujqësinë organike (p.sh. dhënia e 

stimujve ekonomik, lehtësimeve tatimore, konçesioneve për përdorimin e tokës, etj). 

Propozohet marrja e masave legjislative për të mbështetur zonat e organizuara për 

biznes/ekonomike/industriale (p.sh. dhënia e stimujve ekonomik dhe tatimor, dhënia e 

subvencioneve për ndërtimin e infrastrukturës teknike). 

Propozohen ndryshime të mundshme të legjislacionit shëndetësor me qëllim lehtësimin dhe 

promovimin e telemjekësisë dhe sigurimin e shërbimeve elektronike nga institucionet kompetente 

(p.sh. në spitale). 

Propozohet marrja e masave dhe vendimeve nga ministritë kompetente dhe agjencitë për të krijuar 

"Muzeun e ish burgut të Spaçit" si  një element shumë i rëndësishëm. 
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Shikohet e nevojshme hartimi i një legjislacioni të ri në lidhje me ndërtimin e strukturave me 

rëndësi kombëtare si: rrjeti hekurudhor me infrastrukturat përkatëse, rrjeti i gazit IAP, etj. 

Së fundi, në zonat ku ka disa sektorë dinamikë zhvillimi, të tilla si turizmi, shfrytëzimi i burimeve 

natyrore etj, mund ti jepet prioritet zhvillimit të fuqisë punëtore të kualifikuar, duke i kushtuar 

vëmendje arsimimit dhe përgatitjes profesionale të tyre. Propozohet ngritja e gjimnazeve të reja 

profesionale, me frymë moderne, duke u fokusuar në degë specifike si restaurimi i ndërtesave 

tradicionale, përdorimi i teknologjive të reja organike, përgatitja e specialistëve të kualifikuar për 

turizmin vendas.  
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4.4. Projekte prioritare / Pilote të zhvillimit 

 

Kodi   Titulli 1. Sistemim i Parkut të Lumit Zmeja në Rrëshen 

Tipi i projektit Sistemim urbane 

Vendndodhja e projektit Rrëshen 

Përshkrim i shkurtër 

Përfshin: mbrojtjen nga përmbytjet në lumin Zmeja, 

konfigurimin e parkut dhe pajisjet e tij, trotuare për t'u lidhur me 

muzeun dhe sheshin kryesor, ndërtimin e një ure për këmbësorë 

për t'u lidhur me krahun tjetër. 

Objektivat 
Përmirësimi i cilësisë së jetës. Krijim i një poli të ri rekreativ. 

Mbrojtja nga përmbytjet. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë  

Objektivi Strategjik 4: Përmirësimi i cilësisë së jetës së banorëve. 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës 

Aksi prioritar 15: E-qeverisja dhe përmirësimi i infrastrukturës 

elektronike 

Sistemi territorial që ndikohet 
Nuk preken sistemet territoriale, pasi bëhet fjalë për një 

rizhvillim të një zonë që tashmë është pjesë e sistemit urban. 

Kostoja e pritshme 57,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme Bashkia / FZHR / Donatorë të ndryshëm 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes 
Përfundimi i veprës / Rritja e vizitueshmërisë dhe e aktiviteteve 

në zonë 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 

Studim paraprak/përfshihet në Listën e investimeve prioritare për 

vitin 2017 (Vendim i KB nr.4, datë 25.01.2017). 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Rivitalizim i një rajoni joaktiv. Krijimi i hapësirës së re dhe të 

lirë. Forcim i identitetit të qytetit. Rritja e vizitueshmërisë së 

qytetit. Rritja e socializimit. Përmirësimi i qarkullimit dhe 

lehtësimi i udhëtimit me mjete alternative. Mbrojtja nga 

përmbytjet. 

Rreziqe të mundshme 

Pamundësi tërheqje e vizitorëve për shkak të distancës nga 

qendra. Funksionim konkurrues ndaj hapësirave të tjera të lira të 

qytetit. Rreziku i përmbytjeve nga fenomene ekstreme të motit. 
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Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 9. 
Promovim i Bukmirës si qendër për Vreshtarinë, 

prodhimin e Verës dhe Agroturizmin 

Tipi i projektit Sistemime urbane 

Vendndodhja e projektit Bukmirë 

Përshkrim i shkurtër 

Rindërtimi përfshin: Krijimin e një hapësire të hapur, të 

përshtatshme për mikpritjen dhe organizimin e eventeve, 

krijimin e një hapësire parkimi për makinat dhe autobusët, 

përmirësimin e ndërtesave shkollore, kishave dhe oborreve të 

tyre, ndërtimin e nyjeve përgjatë rrugës për në Kaçinar, 

konfigurimin dhe ndriçimin e rrugëve të brendshme dhe 

kryesore, konfigurim të trotuareve për këmbësorë dhe për 

biçikleta dhe vendosje të tabelave të sinjalistikës. 

Objektivat Përtëritje e zonës. Tërheqje të vizitorëve. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë  

Objektivi Strategjik 4: Përmirësimi i cilësisë së jetës së 

banorëve. 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës  

Aksi prioritar 14: Mbrojtja dhe përmirësimi i mjedisit të banimit/ 

ndërtimit. 

Sistemi territorial që ndikohet Nuk preken sistemet territoriale. 

Kostoja e pritshme 20,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme Bashkia / FZHR / Donatorë të ndryshëm 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes 
Përfundimi i veprës/ Rritjen e popullsisë dhe dendësisë / 

Krijimin e bizneseve të reja 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Përmirësim i mjedisit jetësor të banorëve. Përmirësim i 

infrastrukturës sociale dhe teknike (arsimore, fetare dhe 

rekreative). Përmirësim i imazhit dhe funksionimit të 

vendbanimeve. Rritja e vizitueshmërisë. Mundësi për të 

zhvilluar mundësi dhe vende të reja pune. 

Rreziqe të mundshme 
Degradim për shkak të vizitueshmërisë së lartë. Pamundësi për të 

plotësuar nevojat e vizitorëve. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 40. 
Krijimi i një zonë rekreative në liqenin e digës, në 

rrugën për në Bukmirë 

Tipi i projektit Sistemime urbane 

Vendndodhja e projektit Njësi administrative Rrëshen 

Përshkrim i shkurtër 

Në zonën rreth liqenit artificial, propozohet: 

- krijimi i një rruge për këmbësorë dhe biçikletat, 

- ndërtimi i një platforme për organizimin e sporteve dhe 

shëtitjeve. 

- ndërtimi i një pike për pije freskuese 

- organizimi i një hapësire për  kamping. 

Objektivat Forcim i aktiviteteve turistike-argëtuese. Promovim peizazhi. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë  

Boshti i Prioritetit Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës  

Sistemi territorial që ndikohet 

Sistemet territoriale nuk preken sepse bëhet fjalë për struktura të 

lehta, ndërtime të kthyeshme dhe përdorime të pajtueshme 

brenda sistemit fizik. 

Kostoja e pritshme 3,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme 
Bashkia / FZHR / Donatorë të ndryshëm / "Ayen As Energj" 

sh.a. 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes Përfundimi i veprës / Shtimi i vizitorëve 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia / "Ayen As Energj" sh.a 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet / rezultatet e 

pritshme  

Shtim i vizitorëve. Mundësi për të zhvilluar dhe vende të reja 

pune. Promovim peizazhi. Forcim i identitetit dhe njohjes së 

Bashkisë. 

Rreziqe të mundshme 

Degradim për shkak të vizitueshmërisë së lartë. Pamundësi  për 

të plotësuar nevojat e vizitorëve. Mungesë e sigurisë për shkak të 

funksionimit të digës dhe hidrocentralit. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 22. Promovimi i Kroit të Bardhë dhe Kanonit Shehut i Keq 

Tipi i projektit Mjedisi natyror – Zhvillimi ekonomik 

Vendndodhja e projektit Rajoni më gjerë Kroi i Bardhë dhe Kanioni Shehut të Keq 

Përshkrim i shkurtër 

Në kontekstin e miratimit të zonës si zonë e mbrojtur dhe planit të saj 

të menaxhimit, do të parashikohet një zonë rekreative me ndërtimin e 

një hapësire kampingu dhe hotele kurative/ tabela informative/ 

shënjimi i rrugës/krijimi i infrastrukturës bazë teknike, p.sh. furnizim 

me ujë, menaxhim i mbeturinave. Propozohet të organizohet një 

festival vjetor në verë. Për të përmirësuar lidhjen rrugore, 

parashikohen projekte të veçanta. 

Objektivat 
Promovimi i turizmit alternativ. Përmirësimi i mbrojtjes dhe vetëdijes 

mjedisore. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë  

Objektivi Strategjike 3: Mbrojtja dhe Menaxhimi i Qëndrueshëm i 

Mjedisit dhe Burimeve Natyrore. 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës  

Aksi prioritar 6: Mbrojtja dhe menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve 

natyrore 

Sistemi territorial që 

ndikohet 

Sistemi fizik do të preket në masë të kufizuar për shkak të ndërtimit 

të objekteve të mikpritjes dhe shërbimit të vizitorëve. 

Kostoja e pritshme 2,200,000 ALL 

Burime financimi të pritshme Bashkia / Donatorë të ndryshëm 

Treguesi i vlerësimit / 

ndjekjes 
Përfundimi i veprës / Shtimi i vizitorëve 

Palët e interesuara 

(partnerët) 
Bashkia 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Përmirësimi i imazhit dhe mbrojtja më e mirë e zonës. Rritja e 

vizitueshmërisë. Forcimi i identitetit të Qytetit. Nxitja e 

bashkëpunimit ndërkomunal. 

Rreziqe të mundshme 

Vonesa në zbatimin e të gjithë paketës së projektit. Degradimi i 

peizazhit - barrë e lartë mjedisore nga vizitueshmëria e lartë. 

Reklamim i pamjaftueshëm i eventeve. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 



117 
 

 

 

  



118 
 

Kodi   Titulli 30. Përcaktim i një strategjie turistike 

Tipi i projektit Mjedisi natyror – Zhvillimi ekonomik 

Vendndodhja e projektit Në të gjithë Bashkinë  

Përshkrim i shkurtër 

Propozohet të hartohet një strategji e integruar për sektorin e 

turizmit, i cili do të rezultojë në një program të veprimeve 

materiale dhe jomateriale. 

Objektivat Promovimi dhe reklamim i burimeve turistike dhe infrastrukturës 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë  

Objektivi Strategjike 2: Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë 

kulturore të bashkisë. 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës  

Aksi prioritar 5: Përforcim, zhvillim dhe shfrytëzim i vendeve 

kulturore dhe aktiviteteve të reja kulturore. 

Sistemi territorial që ndikohet Është veprim jomaterial - nuk ndikon në sistemet territoriale. 

Kostoja e pritshme 500,000 ΑLL 

Burime financimi të pritshme Bashkia 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes 

Miratim i strategjisë. / Kontrollit të zbatimit të tij përmes 

raporteve vjetore. / Rritjes së numrit të vizitorëve dhe të 

qëndrimit në natë. / Rritje të punonjësve në sektorin e turizmit. 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia / Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Rritja e punësimit dhe të ardhurave. Krijimi i mundësive dhe 

rasteve të reja për punë. Rritja e vizitueshmërisë. Mbrojtja e 

trashëgimisë kulturore dhe natyrore. 

Rreziqe të mundshme 

Pamundësi promovimi, koordinimi dhe reklamimi i projekteve - 

veprimeve të  propozuara. Mungesë aftësie për të përmbushur 

nevojat e numrit në rritje të vizitorëve (strehim, ushqim, etj.). 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 31. Krijimi i një guide turistike 

Tipi i projektit Zhvillimi ekonomik  

Vendndodhja e projektit Në të gjithë Bashkinë  

Përshkrim i shkurtër 

Përfshin një udhëzues me tekste, harta dhe informacion mbi 

historinë, kulturën, monumentet dhe atraksionet, eventet, 

aktivitetet, restorante, hotele, aktivitete rekreacioni etj. Do të 

krijohen në formë digjitale dhe të shtypura. 

Qëllimi dhe objektivat 

Organizim më i mirë dhe më i plotë turistik për tërheqjen e 

vizitorëve dhe për zhvillimin turistik dhe ekonomik të të gjithë 

zonës së Bashkisë. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë 

Objektivi Strategjike 2: Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë 

kulturore të bashkisë 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës  

Aksi prioritar 5: Përforcim, zhvillim dhe shfrytëzim i vendeve 

kulturore dhe aktiviteteve të reja kulturore 

Sistemi territorial që ndikohet Nuk preken sistemet territoriale. 

Kostoja e pritshme 1,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme Bashkia / Donatorë të ndryshëm / Sektori privat 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes Plotësim dhe promovim i udhëzuesit 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia / Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Rritje të punësimit dhe të të ardhurave. Krijimi i mundësive   për 

vende të reja pune. Rritja e vizitueshmërisë. Forcimi i identitetit 

të Bashkisë dhe njohjes së saj. 

Rreziqe të mundshme 
Pamundësi për të promovuar odhëzuesin. Informata jo të plota-të 

pasakta. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 32. Krijimi i një faqe interneti posaçërisht për turizmin 

Tipi i projektit Zhvillimi ekonomik 

Vendndodhja e projektit Në të gjithë Bashkinë  

Përshkrim i shkurtër 

Bëhet fjalë për zhvillimin e një platforme inovative interaktive 

elektronike për shërbimet e turizmit. Mund të përfshijë: foto dhe 

video, turne dixhitale, informacion mbi bukuritë natxrore, 

rrugëtime, monopate, shtigje, hotele etj. 

Qëllimi dhe objektivat 

Organizim më i mirë dhe më i plotë turistik, me qasje të lehtë, 

për tërheqjen e vizitorëve dhe zhvillimin turistik dhe ekonomik 

të të gjithë zonës së Bashkisë. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë 

Objektivi Strategjike 2: Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë 

kulturore të bashkisë 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës  

Aksi prioritar 5: Përforcim, zhvillim dhe shfrytëzim i vendeve 

kulturore dhe aktiviteteve të reja kulturore 

Sistemi territorial që ndikohet Nuk preken sistemet territoriale. 

Kostoja e pritshme 1,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme Bashkia / Donatorë të ndryshëm 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes Plotësimi i Website/Rritje e vizitorëve 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia / Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Qasje e lehtë dhe e drejtpërdrejtë në shërbimet e turizmit. 

Përmirësimi i shpejtësisë dhe cilësisë së shërbimit për palët e 

interesuara. Rritja e vizitueshmërisë. Forcimi i identitetit dhe 

njohjes së bashkisë. Nxitja e sipërmarrjes lokale. 

Rreziqe të mundshme 
Bllokimi i njerëzve me vështirësi në përdorimin e teknologjisë. 

Mos përditësim i faqes së internetit. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 

 

 

 

 



121 
 

Kodi   Titulli 33. Fushatë reklamuese për turizëm 

Tipi i projektit Zhvillimi ekonomik 

Vendndodhja e projektit Në të gjithë Bashkinë  

Përshkrim i shkurtër 

Përfshin reklama të printuara dhe dixhitale (në gjuhë të 

ndryshme), ndërlidhje me operatorë turistikë, pjesëmarrje në 

ekspozita turistike (kombëtare dhe ndërkombëtare). 

Propozimet do të finalizohen në bazë të strategjisë së turizmit. 

Qëllimi dhe objektivat 

Informim më i mirë dhe më i plotë për të interesuarit për pikat 

më të njohura dhe të bukura natyrore të Bashkisë. Promovimi i 

avantazheve të Bashkisë për tërheqjen e vizitorëve dhe 

zhvillimin turistik të të gjithë zonës së Bashkisë. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë 

Boshti i Prioritetit Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës  

Sistemi territorial që ndikohet Nuk preken sistemet territoriale. 

Kostoja e pritshme 1,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme Bashkia / Donatorë të ndryshëm / Sektori privat 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes 
Rritja e numrit të vizitorëve dhe netëve të akomodimit/ rritje e 

numrit të vizitorëve në industrinë e turizmit 

Palët e interesuara (partnerët) 
Bashkia / Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës / Sektori privat / 

ΑΤΑ 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Heqja e izolimit të zonave të caktuara pasi ato do të promovohen 

më shumë. Informim më i lehtë dhe më i shpejtë për palët e 

interesuara. Rritja e vizitueshmërisë së bashkisë. Krijimi i 

mundësive dhe rasteve për vende pune të reja. Forcimi i 

identitetit dhe njohjes së bashkisë. 

Rreziqe të mundshme 
Bllokimi i mundshëm i disa rajoneve nga fushata. Shpenzime të 

mëdha financiare. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 34. 
Krijim i infrastrukturës së informacionit - shërbimit të 

vizitorëve 

Tipi i projektit Zhvillimi ekonomik 

Vendndodhja e projektit 
Gjithë Bashkia. Prioriteti në Rrëshen, Bukmirë, Kodër Spaç, 

Kurbnesh. 

Përshkrim i shkurtër 

Bëhet fjalë për ndërtesa ose konstruksione të lehta, me qëllim  

informimin e vizitorëve, shpërndarjen e materialeve informative 

dhe shitjen e suvenireve. Bazuar në strategjinë e turizmit do të 

propozohet një rrjet koherent dhe i integruar. Ekziston tashmë 

një infrastrukturë e tillë në Rubik. 

Qëllimi dhe objektivat Informim - shërbim më i mirë dhe më i plotë për vizitorët. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë 

Objektivi Strategjike 2: Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë 

kulturore të bashkisë 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës  

Aksi prioritar 5: Përforcim, zhvillim dhe shfrytëzim i vendeve 

kulturore dhe aktiviteteve të reja kulturore 

Sistemi territorial që ndikohet 

Sistemet territoriale nuk do të ndikohen pasi ato do të vendosen 

në ndërtesat ekzistuese (pas përmirësimit të tyre) ose në ndërtesa 

të reja brenda sistemit urban ose në mjedise të lehta dhe 

parafabrikuara. 

Kostoja e pritshme 5,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme Bashkia / Donatorë të ndryshëm 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes 
Përfundimi i projekteve dhe operimi i tyre / Rritja e numrit të 

vizitorëve dhe të qëndrimit në natë. 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia / Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 

Ka tashmë filluar ndërtimi i një infrastrukture të tillë në Rubik 

(info-kulla). 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Heqja e izolimit të zonave të caktuara pasi do të pomovohen më 

shumë. Informacione dhe shërbim më të lehtë dhe më të shpejtë 

për vizitorët e interesuar. Reklamimi i bashkisë. 

Rreziqe të mundshme 

Është e mundshme që të jepet më shumë peshë zonave specifike 

dhe disa të tjerë të mbeten në periferi. Paaftësi për plotësimin e 

infrastrukturës së personelit me staf të përshtatshëm dhe/ose 

paaftësi funksionimi të vazhdueshëm. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 35. Sinjalistike turistike 

Tipi i projektit Zhvillimi ekonomik 

Vendndodhja e projektit 

Pika të rëndësishme të Bashkisë (p.sh. monumente kulturore dhe 

natyrore, muzeume, vende kyçe si stacionet e autobusëve, 

kryqëzimet e rrugëve kryesore). 

Përshkrim i shkurtër 

Do të vendosen shenja informative/informimi në vende me 

interes (p.sh. në monumentet kulturore dhe natyrore, muzetë) si 

dhe vendet kyçe (p.sh. stacionet e autobusëve, hyrja e qytetit, 

sheshe, kryqëzime të rrugëve kryesore). Tabelat do të shënohen 

në shqip dhe anglisht. 

Qëllimi dhe objektivat Informim - shërbim më i mirë dhe më i plotë për vizitorët. 

Në 

përputhje 

me 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë 

Objektivi Strategjike 2: Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë 

kulturore të bashkisë 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës  

Aksi prioritar 5: Përforcim, zhvillim dhe shfrytëzim i vendeve 

kulturore dhe aktiviteteve të reja kulturore 

Sistemi territorial që ndikohet Nuk preken sistemet territoriale. 

Kostoja e pritshme 3,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme Bashkia / Donatorë të ndryshëm 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes Përfundimi i veprës. 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia / Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20 x 

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Informim më i lehtë dhe më i shpejtë për vizitorët. Forcimi i 

identitetit dhe njohjes së bashkisë. Njohja me të kaluarën e saj. 

Rreziqe të mundshme 
Është e mundshme që të jepet më shumë peshë në pika të 

caktuara të Bashkisë dhe disa të tjerë të neglizhohen. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 36. Mirëmbajtje – Sinjalistika për drejtimin e shtigjeve. 

Tipi i projektit Zhvillimi ekonomik 

Vendndodhja e projektit Gjithë Bashkia. Prioriteti në Kthellë, Rubik, Orosh 

Përshkrim i shkurtër 

Shtigjet do të lidhin monumente kulturore dhe natyrore, peizazhe 

të mrekullueshme, vende spektakolare, vende historike dhe pika 

shërbimi (p.sh. restorante, hotele). Bazuar në strategjinë e 

turizmit, do të përcaktohet rrjeti. Shënohet se shtigjet në zonën e 

Kunores përfshihen në një projekt tjetër.  

Propozohet si prioritet rrugët në vijim: Perlat i Epër - Shpella e 

Valit, Rubik - Bulshizë, Rubik - Kalaja e Judeve - Lugjet e Llesh 

Bibës / Kryezezë–Maja Veles, Munaz - Rraja e Zezë - Rraja e 

Velesit, Mërkurth - Lajthizë, Kodër Spaç - Burg i Spaçit, Orosh– 

Nënshejt–Fush Lugje. Shtigjet në Orosh dhe në  Rubik përbëjne 

pjesë të Programit të Integruar të Zhvillimit Rural (PIZHR) - 

Zhvillimi Rural i 100 Fshatrave. 

Qëllimi dhe objektivat 
Promovimi i formave alternative të turizmit. Mbrojtja e mjedisit 

natyror dhe atij kulturor. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë 

Objektivi Strategjike 2: Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë 

kulturore të bashkisë. 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës  

Aksi prioritar 5: Përforcim, zhvillim dhe shfrytëzim i vendeve 

kulturore dhe aktiviteteve të reja kulturore 

Sistemi territorial që ndikohet Nuk preken sistemet territoriale. 

Kostoja e pritshme 
6,000,000 ALL (shtigjet në Shpella e Valit), 20,000,000 ALL 

(shtigjet në Rubik), 20,000,000 ALL (shtigjet në Orosh) 

Burime financimi të pritshme Bashkia / Donatorë të ndryshëm / FZHR 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes 
Përfundimi i projektit / Rritja e numrit të vizitorëve dhe të 

qëndrimit në natë 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia / Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20 x 

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Organizim më i mirë i aktiviteteve (si për shembull ecjet). 

Promovim/reklamim më i madh i pikave të rëndësishme të 

Bashkisë. Qasje më e lehtë në pikat më të rëndësishme të 
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Bashkisë. Rritja e vizitueshmërisë së bashkisë. 

Rreziqe të mundshme 

Është e mundshme që më shumë peshë do t'i jepet disa pikave të 

caktuara të Bashkisë dhe disa të tjerë do të neglizhohen. 

Pamundësi për të ruajtur gjendjen e mirë të shtigjeve dhe të 

shënjimit të tyre. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 39. 
Konvertim i kullave të përzgjedhura në bujtina dhe 

krijimi i një rrjeti të strukturave pritëse 

Tipi i projektit Zhvillimi ekonomik 

Vendndodhja e projektit 
Të gjitha njësitë administrative. Propozohet që prioritet t'i jepet: 

Oroshit, Selitës, Kthellës, Kaçinarit 

Përshkrim i shkurtër 

Rekomandohet alternativa e Kullave (bazuar në situatën, 

mundësinë e ndryshimit të përdorimit - ripërdorimit, aksesin), të 

cilat do të restaurohen sipas parimeve shkencore dhe do të 

konvertohen në hostele dhe do të operojnë në bazë të kritereve 

uniforme të cilësisë së lartë. Bëhet fjalë për një projekt i cili ka 

lidhje të drejtpërdrejtë me projektet: "Strategjia e Turizmit" dhe 

"Rivendosja - ruajtja dhe promovimi i ndërtesave të 

mirënjohura/tradicionale". Është propozuar bashkëpunimi me 

DRKK Shkodër për restaurimin e ndërtesave. Propozohet ti jepet 

përparësi njësive administrative Orosh, Selitë, Kthellë, Kaçinar. 

Rehabilitimi i Kullave dhe konvertim në bujtina në Orosh përbën 

pjesë të Programit të Integruar të Zhvillimit Rural (PIZHR) - 

Zhvillimi Rural i 100 Fshatrave. 

Qëllimi dhe objektivat 
Promovimi i zhvillimit turistik të zonës. Mbrojtja dhe promovimi 

i trashëgimisë kulturore. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë 

Objektivi Strategjike 2: Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë 

kulturore të bashkisë 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës  

Aksi prioritar 5: Përforcim, zhvillim dhe shfrytëzim i vendeve 

kulturore dhe aktiviteteve të reja kulturore 

Sistemi territorial që ndikohet Sistemet territoriale nuk preken. 

Kostoja e pritshme 50,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme Bashkia / Sektori privat / FZHR / Donatorë të ndryshëm 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes 
Përfundim i projekteve/krijimi i  rrjeteve/rritja e numrit të 

vizitorëve dhe të qëndrimit në natë 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia / Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës / Sektori privat 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20 x 

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Ofrimi i shërbimeve turistike të cilësisë më të mirë dhe numër 

më të shumtë të ambienteve të mikpritjes. Rritje e 

vizitueshmërisë. Forcimi i identitetit të bashkisë. Rritja e 
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punësimit dhe të ardhurave. Mbrojtja dhe promovimi i 

trashëgimisë kulturore. 

Rreziqe të mundshme 

Pamundësi për të bashkëpunuar dhe koordinuar me pronarët e 

Kullave.  Restaurim i pasuksesshëm i ndërtesave. Rrezik i 

ofrimit të shërbimeve jo të kënaqshme. Pamundësi krijimi të një 

rrjeti. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 44. Strategjia lokale e zhvillimit rural 

Tipi i projektit Zhvillimi ekonomik 

Vendndodhja e projektit E gjithë Bashkia  

Përshkrim i shkurtër 

Bëhet fjalë për hartimin e një strategjie të integruar për sektorin 

bujqësor dhe për të gjithë zinxhirin e prodhimit. Do të propozojë 

një plan veprimi specifik. 

Qëllimi dhe objektivat 
Përmirësim dhe promovim i prodhimit bujqësor lokal të 

bashkisë. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë 

Objektivi Strategjike 3: Mbrojtja dhe Menaxhimi i Qëndrueshëm 

i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore. 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 2: Modernizimi dhe rritja e prodhimit primar 

Aksi prioritar 9: Mbrojtje dhe përdorim i qëndrueshëm i tokës 

bujqësore. 

Sistemi territorial që ndikohet Sistemet territoriale nuk preken. 

Kostoja e pritshme 500,000 ΑLL 

Burime financimi të pritshme Bashkia 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes 
Miratim i strategjisë / Rritja e shitjeve të produkteve bujqësore 

brenda dhe jashtë bashkisë 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia / Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Rritja e produkteve të prodhuara. Rritje e të ardhurave. Krijimi i 

bizneseve të reja dhe mundësive të punësimit. Rritja e njohjes së 

bashkisë. 

Rreziqe të mundshme  

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 45. Çertifikimi i produkteve 

Tipi i projektit Zhvillimi ekonomik 

Vendndodhja e projektit 
E gjithë Bashkia (bashkëpunimi me bashkitë fqinje Pukë dhe 

Fushë Arrëz) 

Përshkrim i shkurtër 

Ka të bëjë me produktet bujqësore. Prioritet propozohet të jepet 

fillimisht verës dhe rakisë dhe së dyti frutave. Çertifikimi mund 

të promovohet në bashkëpunim me bashkitë fqinje Pukë dhe 

Fushë Arrëz për të krijuar një brand i përbashkët të cilësisë. 

Qëllimi dhe objektivat 

Përmirësim i prodhimit bujqësor lokal të Bashkisë duke 

promovuar produktet lokale dhe origjinën e tyre. Reklamim dhe 

promovim i zonës së Bashkisë përmes konsolidimit të 

produkteve vendore në treg. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë 

Objektivi Strategjike 3: Mbrojtja dhe Menaxhimi i Qëndrueshëm 

i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore. 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 2: Modernizimi dhe rritja e prodhimit primar 

Aksi prioritar 9: Mbrojtje dhe përdorim i qëndrueshëm i tokës 

bujqësore. 

Sistemi territorial që ndikohet Sistemet territoriale nuk preken. 

Kostoja e pritshme 1,500,000 ALL 

Burime financimi të pritshme Bashkia / Donatorë të ndryshëm  

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes 

Krijimi i etiketës së cilësisë "Made in Mirditë". / Çertifikimit të 

verërave. / Rritje e prodhimit bujqësor dhe eksporteve. / Rritje së 

të ardhurave bujqësore. 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia / Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Mbështetje dhe përmirësim i prodhimit bujqësor lokal, duke 

rritur promovimin e produkteve bujqësore vendore dhe duke 

krijuar një markë që do të reklamojë zonën e Bashkisë dhe 

mënyrën vendore të prodhimit. Rezultati do të jetë zhvillimi rural 

dhe rrjedhimisht ai ekonomik i bashkisë. 

Rreziqe të mundshme Falsifikimi i mundshëm i çertifikimit të produktit. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 46. 
Krijimi i një zyre informacioni për fermerët dhe 

mbështetje për zinxhirin e prodhimit 

Tipi i projektit Zhvillimi ekonomik 

Vendndodhja e projektit 

Selia e çdo njësie administrative.  

Propozohet të aplikohet në mënyrë pilote në Rrëshen dhe 

Kthellë. 

Përshkrim i shkurtër 

Përgjegjësitë e Zyrës do të jenë: organizim seminaresh (mësime 

dhe kurse teorike dhe praktike), ofrim këshillash  ekspertësh për 

të gjithë zinxhirin e prodhimit (p.sh. llojet e kulturave, 

teknologjitë e reja, praktikat për aktivitetet bujqësore dhe 

blegtorale, praktika kursimi burimesh dhe metodash për 

mbrojtjen e mjedisit, mundësi dhe përmirësim të standardizimit, 

promovim produktesh), koordinimi i iniciativave të ndryshme 

dhe informimi mbi programet dhe mundësitë e financimit, 

promovimi i grupeve të prodhuesve dhe kooperativave me 

prioritet në vreshtari dhe verës, frutave dhe perimeve. Do të 

funksionojë një aneks në çdo njësi administrative. Do të kërkohet 

bashkëpunim me staf të specializuar. 

Qëllimi dhe objektivat 

Përmirësim dhe stimulim i prodhimit bujqësor lokal. 

Specializimi i fermerëve - njohja me teknologjitë e reja dhe 

teknikat e prodhimit. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë 

Objektivi Strategjike 3: Mbrojtja dhe Menaxhimi i Qëndrueshëm 

i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore. 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 2: Modernizimi dhe rritja e prodhimit primar 

Aksi prioritar 6: Mbrojtja dhe menaxhimi i qëndrueshëm i 

burimeve natyrore 

Aksi prioritar 9: Mbrojtje dhe përdorim i qëndrueshëm i tokës 

bujqësore. 

Aksi prioritar 10: Sensibilizimi mjedisor i komunitetit vendas. 

Sistemi territorial që ndikohet 
Nuk preken sistemet territoriale. Do të përdoren ndërtesat 

ekzistuese (p.sh. ndërtesat administrative). 

Kostoja e pritshme 3,000,000 ALL (aplikimi pilot) 

Burime financimi të pritshme Bashkia / Donatorë të ndryshëm / Sektori privat / Universitetet 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes 

Përqindje e fermerëve të përfshirë. / Rritje në prodhimin 

bujqësor dhe eksporte. / Rritje e kulturave organike dhe 

blegtorisë. / Rritja e të ardhurave bujqësore. 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia / fermerë dhe blegtorë të bashkisë 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18  

ΙΙ: ‘19-‘20 x 
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ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Forcim i sfondit njohës dhe specializim i fermerëve të zonës dhe 

atyre të punësuar në sektorin bujqësor. Rritja e produktivitetit 

dhe të ardhurave. Mbrojtja e burimeve natyrore (toka, uji, ajri). 

Sensibilizimi mjedisor. 

Rreziqe të mundshme 

Pamundësi për plotësimin e infrastrukturës me personel të 

kualifikuar. Pjesëmarrje e ulët në seminare me rezultat 

funksionimi i tyre të jetë i padobishëm. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 

Është e nevojshme të ndryshohet organigrama e Bashkisë / 

Mund të jetë e nevojshme të përshtatet legjislacioni përkatës. 
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Kodi   Titulli 47. 

Promovimi i trajnimeve profesionale (a) i të rinjve dhe 

(b) profesionistëve të turizmit dhe përmes mësimit të 

përjetshëm të popullatës lokale 

Tipi i projektit Zhvillimi ekonomik 

Vendndodhja e projektit Gjithë Bashkia 

Përshkrim i shkurtër 

Qëllimi është informimi dhe edukimi i popullatës lokale si një 

çështje prioritare në fushat e: (a) turizmit, (b) teknologjive të 

reja, dhe (c) ruajtjes dhe restaurimit të ndërtesave dhe 

monumenteve. Kjo do të arrihet nëpërmjet: seminareve (teorike 

dhe praktike), konferencave, këshillave të ekspertëve. 

Qëllimi dhe objektivat 

Përmirësim i nivelit të njohurive dhe aftësive të popullatës së 

bashkisë. / Përmirësimi i shërbimeve dhe produkteve të 

prodhuara në bashki. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë 

Objektivi Strategjike 2: Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë 

kulturore të bashkisë. 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës 

Aksi prioritar 3: Përforcimi i prodhimit dytësor dhe tregtisë 

logjistike 

Aksi prioritar 4: Mbrojtja, promovimi dhe reklamimi i të gjitha 

monumenteve arkeologjike-kulturore të Bashkisë 

Sistemi territorial që ndikohet 
Nuk preken sistemet territoriale. Aktivitetet do të vendosen në 

ndërtesat ekzistuese. 

Kostoja e pritshme 2,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme 
Bashkia / Donatorë të ndryshëm / Ministria e Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë / Ministria e Shëndetësise dhe Mbrojtjes Sociale 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes 

Numri i seminareve që po zbatohen dhe njerëz që i ndjekin ato. / 

Përqindje e popullsisë lokale të trajnuar sipas grupmoshave. / 

Shumëllojshmëri e lëndëve dhe shkalla e specializimit në lëndët 

që zhvillohen. 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia  

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20 x 

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Nivel njohës i përmirësuar i qytetarëve për çështje që lidhen me 

sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Mbrojtja dhe mirëmbajtja e 

ndërtesave dhe rezervave monumentale. Stimulimi i turizmit. 

Heqja e përjashtimit social dhe rritja e kohezionit social. Rritja e 

popullsisë dhe mundësive të punësimit. 
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Rreziqe të mundshme 

Pamundësi për t'u lidhur me interesat e popullsisë dhe kushtet 

lokale. Niveli i ulët i specializimit. Pamundësi monitorimi nga 

një pjesë e popullsisë. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 53. Përmirësimit të faqes së internetit 

Tipi i projektit 
Është pjesë e projektit të përgjithshëm "e-Qeverisja e Bashkisë së 

Mirditës" 

Vendndodhja e projektit Gjithë Bashkia 

Përshkrim i shkurtër 

Do të sigurohet mundësia për shërbime elektronike të informimit 

(p.sh. lajmet, ngjarjet, evenete, konsultimet publike) dhe shërbimi 

ndaj qytetarëve (p.sh. kërkesat, ankesat, aplikimet për licencë, 

licencimi i biznesit), gjithashtu do të jetë e mundur (p.sh. 

transmetimi i imazhit dhe zërit).  

Në mënyrë të pavarur dhe në një kohë të mëvonshme, do të 

krijohet një aplikacion i veçantë për përdorim në aparatet celular i 

cili do të ofrojë mundësitë e mësipërme. 

Objektivat 

Përmirësim i shërbimeve të produktivitetit në bashki, Reduktim i 

shpenzimeve për bashkinë  dhe qytetarët / bizneset, Fuqizimi i 

pjesëmarrjes së qytetarëve 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë 

Objektivi Strategjike 2: Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë 

kulturore të bashkisë 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës  

Aksi prioritar 4: Mbrojtja, promovimi dhe reklamimi i të gjitha 

monumenteve arkeologjike-kulturore të Bashkisë 

Sistemi territorial që ndikohet 

Është veprim jomaterial - nuk ndikon në sistemet territoriale. 

Infrastruktura e nevojshme teknike do të vendoset në ndërtesat e 

administratës. 

Kostoja e pritshme 5,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme 
Bashkia / Donatorë të ndryshëm / Sektori privat / Ministria e 

Brendshëm 

Treguesi per monitorimin e 

zbatimit 

Funksionim i faqes së re të internetit. / Rritja e vizitoreve. / Νumri 

i rasteve / kërkesave të shqyrtuara dhe numër i rasteve që janë 

duke u zgjidhur/duke u përgjigjur. 

Palët e interesuara  Bashkia / Sektori privat 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Zhdukja e izolimit. Lehtësim i sipërmarrjes. Transparencë në 

procedura. Rritje e efikasitetit të bashkisë. Qasje e lehtë për 

shërbimet për qytetarët dhe bizneset. Përmirësim i shpejtësisë dhe 

cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve dhe bizneseve. Transferim i 
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njohurive-rrjetëzimi-internacionalizimi. Sinergji me veprime të 

tjera - projekte.  

Rreziqe të mundshme 

Kosto të zbatimit të ndërhyrjes fillestare të investimeve (pajisje 

dhe softuer). Technophobia. Rreziku i përjashtimit dixhital. 

Dobësia e rrjeteve të telekomunikacionit. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 54. 
Κrijim i zyrave të shërbimit të qytetarit (one stop shop) 

në çdo njësi administrative 

Tipi i projektit 
Është pjesë e projektit të përgjithshëm "e-Qeverisja e Bashkisë së 

Mirditës" 

Vendndodhja e projektit 

Qendrat e çdo njësie administrative: Rrëshen, Rubik, Reps, Klos, 

Kurbnesh, Kaçinar, Perlat Qëndër. 

Sipas prioriteteve është propozuar të funksionojë në mënyrë 

pilote në Kaçinar, Kurbnesh dhe Klos, të cilat janë më larg nga 

selia. 

Përshkrim i shkurtër 

Gjendja aktuale e mënyrës së shërbimit të qytetarëve kërkon 

lëvizje të shpeshta në qendër të Bashkisë, fakt i cili kërkon kohë 

dhe shpenzime dhe e bën shërbimin të vështirë. Krijohet  një pikë 

e decentralizuar për të garantuar shërbimin e shpejtë dhe të 

menjëhershëm të qytetarëve/bizneseve. Projekti do të vendoset në 

ndërtesat administrative të njësive administrative pas përshtatjes 

dhe rindërtimit të nevojshëm 

Objektivat 

Përmirësimi i produktivitetit të shërbimit të Bashkisë. 

Përmirësimi i shërbimit për qytetarët / bizneset. Reduktim të 

kostos. Heqje e izolimit 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 
Objektivi Strategjike 4: Përmirësimi i cilësisë së jetës së banorëve 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 13: Përmirësimi i infrastrukturës sociale në të gjithë 

vendin sipas nevojës 

Aksi prioritar 15: E-qeverisja dhe përmirësimi i infrastrukturës 

elektronike 

Sistemi territorial që ndikohet 
Nuk preken sistemet territoriale. Do të përdoren ndërtesat 

ekzistuese. 

Kostoja e pritshme 10,000,000 ALL (aplikimi pilot) 

Burime financimi të pritshme 
Bashkia / Donatorë të ndryshëm / Ministri i Shtetit për Çështjet 

Vendore 

Treguesi per monitorimin e 

zbatimit 

Funksionim i zyrave të pajisura përshtatshëm/rritja e shërbimeve / 

rritja e kënaqësisë së qytetarëve / zvogëlimi i udhëtimit për 

shërbimet administrative 

Palët e interesuara Bashkia / Sektori privat 

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18  

ΙΙ: ‘19-‘20 x 

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Qasje e lehtë tek shërbimet për qytetarët dhe bizneset. Rritja e 

transparencës. Nxitja për të mos lënë dhe braktisur fshatrat. 

Përmirësim të shpejtësisë dhe cilësisë së shërbimit për qytetarët 
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dhe bizneset. Sinergji me veprime të tjera - projekte.  

Rreziqe të mundshme 

Kosto të zbatimit të ndërhyrjes fillestare të investimeve (pajisje 

dhe softuer). Technophobia. Rreziku i përjashtimit dixhital, 

dobësia e rrjeteve të telekomunikacionit. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 

Është e nevojshme të ndryshohet tabela organizative / rregullore e 

bashkisë për krijimin e një departamenti të ri autonom. Nuk 

kërkohet ndryshim tjetër institucional dhe legjislativ. 
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Kodi   Titulli 56. Krijimi i një rrjeti tele-mirëqenieje 

Tipi i projektit 
Është pjesë e projektit të përgjithshëm "e-Qeverisja e Bashkisë së 

Mirditës" 

Vendndodhja e projektit Qendrat e menaxhimit të rrjetit do të jetë në spital dhe Bashkia. 

Përshkrim i shkurtër 

Përfshin mundësinë e monitorimit nga larg të personave në nevojë 

dhe komunikimin ndërmjet tyre dhe specialistëve (mjekë / 

punonjës socialë / infermierë). Do të ketë dy drejtime: (a) Qendra 

sociale / shërbim social të bashkisë - grupet vulnerabël (p.sh. 

invalidët, të moshuarit) dhe (b) spitalet (mjekët - ndihmësmjekët) 

- pacientë me sëmundje kronike ose serioze. Prioritet duhet t'u 

jepet qytetarëve me probleme kronike / serioze. 

Objektivat 

Përmirësimi i shërbimeve të mirëqënies së bashkisë, Përmirësimi 

i kujdesit shëndetësor për të sëmurët / pacientët, Reduktimi i 

kostos pasi jepet mundësia për  monitorim në distancë të 

pacientëve 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 
Objektivi Strategjike 4: Përmirësimi i cilësisë së jetës së banorëve 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 13: Përmirësimi i infrastrukturës sociale në të gjithë 

vendin sipas nevojës 

Aksi prioritar 15: E-qeverisja dhe përmirësimi i infrastrukturës 

elektronike 

Sistemi territorial që ndikohet 
Nuk preken sistemet territoriale. Do të përdoren ndërtesat 

ekzistuese. 

Kostoja e pritshme 
3,000,000 ALL (ka të bëjë vetëm me pjesën për të cilën është 

përgjegjëse Bashkia) 

Burime financimi të pritshme 
Bashkia / Donatorë të ndryshëm / Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes 

Instalim dhe funksionim i platformës / Numri i rasteve që janë 

trajtuar dhe përfunduar / Rritje e nivelit të shëndetit dhe 

mirëqenies së banorëve 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia  

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Projekt ide 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18  

ΙΙ: ‘19-‘20 x 

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet / rezultatet e 

pritshme  

Rritja e nivelit të mbrojtjes sociale. Ndërveprimi i shtuar i të 

shëruarve- terapistëve. Rritja e kohezionit social. Heqja e izolimit 

social.  

Rreziqe të mundshme 
Pamundësi për t'u njohur me teknologjitë dhe praktikat e reja, 

nevoja për bashkëpunim të fortë dhe ndërsektorial, dobësi e 
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rrjeteve të telekomunikacionit 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 

Mund të kërkohet ndryshim lidhur me funksionimin e Spitalit, si 

dhe strukturën e brendshme dhe funksionimin e Bashkisë. Nuk 

kërkohen ndryshime të tjera institucionale dhe legjislative. 
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Kodi   Titulli 85. Ndërtim i rrugës Rrëshen–Ulëz 

Tipi i projektit Infrastuktura Rrugore 

Vendndodhja e projektit Rrëshen–Ulëz 

Përshkrim i shkurtër 

Bëhet fjalë për ndërtim të një rruge të re që lidh direkt Rrëshenin 

me Ulëzën në Bashkinë Mat (dhe rrjedhimisht qytetin Burrel - 

me selisë e Bashkisë) si edhe me zonën e mbrojtur "Parku 

natyror rajonal Ulëz".  

Propozohet që rruga të ketë një korsi në çdo drejtim dhe të jetë e 

asfaltuar. Sipas pozicionimit paraprak, rruga do të jetë pothuajse 

16.750 m e gjatë.  

Projekti promovon bashkëpunimin ndërbashkiak. 

Qëllimi dhe objektivat 

Lidhja e bashkive fqinje dhe lidhje e qendrave lokale të 

zhvillimit (Rrëshen dhe Burrel). Përmirësim i lidhjes me një 

zonë të mbrojtur me potencial të zhvillimit të butë turistik. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë. 

Objektivi Strategjike 4: Përmirësimi i cilësisë së jetës së 

banorëve 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës 

Aksi prioritar 12: Përmirësimi, modernizimi i infrastrukturës dhe 

sistemeve të transportit 

Sistemi territorial që ndikohet 
Sistemet bujqësor dhe natyror do të ndikohet nga punimet për 

rrugët që do të kërkohen. 

Kostoja e pritshme 20,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme Bashkia / FZHR / FSHZH / Donatore të ndryshëm 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes Përfundimi i veprës 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia  

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 
Studim paraprak 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Përmirësim i rrjetit rrugor dhe i nivelit të lidhjes ndërbashkiake. 

Nxitje e frymës së bashkëpunimit ndërmjet bashkive fqinje dhe 

ndërmjet qendrave lokale të zhvillimit. Stimulim i zhvillimit të 

turizmit pasi do të jepet mundësia për kombinimin e zonave me 

interes turistik. 
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Rreziqe të mundshme 
Vonesë në ndërtim për shkak të kostos dhe vështirësive teknike. 

Përdorim i kufizuar për shkak të lidhjeve alternative rrugore. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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Kodi   Titulli 108. Rikonstruksion i rrugës Mërkurth–Kunore 

Tipi i projektit Infrastuktura Rrugore 

Vendndodhja e projektit Njësi administrative Selitë 

Përshkrim i shkurtër 

Bëhet fjalë për rrugë ekzistuese, 10.046 m e gjatë, e cila ka 

nevojë për përmirësime në lidhje me çështje të sigurisë dhe të 

shtrimit të saj, pasi pretendohet shtimi i përdoruesve të saj. 

Propozohet të mbetet rrugë e pa-asfaltuar. Ajo gjendet brenda një 

zonë të propozuar për përfshirje në rrjetin Emerald si dhe 

integrim në sistemin kombëtar të zonave të mbrojtura (statusi i 

mbrojtur sipas Ligjit 81/2017). Ky projekt shërben për mbrojtjen 

dhe promovimin e plotë të Kroi i Bardhë dhe Kanioni Shehut të 

Keq. 

Qëllimi dhe objektivat 

Përmirësimi i qasjes së një zonë potenciale rekreative dhe të 

ekoturizmit. Forcimi i ndërlidhjes së zonës me Parkun Nacional 

të Lurës, dy zona fqinje që i përkasin të njëjtës zonë më të gjerë 

të mbrojtur dhe që kanë potencial të rëndësishëm për zhvillimin e 

turizmit alternativ. Shfaqje më e mirë e mjedisit natyror dhe 

monumenteve natyrore Kroi i Bardhë dhe Kanioni Shehut të 

Keq. 

Në 

përputhje 

me: 

Objektivi 

Strategjik 

Objektivi Strategjike 1: Rivitalizimi ekonomik i zonës nëpërmjet 

vlerësimit të pozitës kyçe të Bashkisë. 

Objektivi Strategjike 4: Përmirësimi i cilësisë së jetës së 

banorëve 

Boshti i Prioritetit 

Aksi prioritar 1: Zhvillimi turistik i zonës 

Aksi prioritar 12: Përmirësimi, modernizimi i infrastrukturës dhe 

sistemeve të transportit 

Sistemi territorial që ndikohet 
Sistemet territoriale nuk do të ndikohen pasi bëhet fjalë për 

përmirësim të rrugëve ekzistuese. 

Kostoja e pritshme 15,000,000 ALL 

Burime financimi të pritshme Bashkia / FZHR / FSHZH / Donatorë të ndryshëm 

Treguesi i vlerësimit / ndjekjes Përfundimi i veprës. 

Palët e interesuara (partnerët) Bashkia  

Gatishmërinë e projektit për 

zbatim 

Projekt ide.  

Është përfshirë në Programin Buxhetor Afatmesem 2018-2020 të 

Bashkisë. 

Fazat e 

Zbatimit 

I: ‘18 x 

ΙΙ: ‘19-‘20  

ΙΙΙ: ‘21-‘27  

ΙV:‘28-‘32  

Avantazhet/ rezultatet e 

pritshme  

Përmirësim i rrjetit rrugor. Promovim i frymës së bashkëpunimit 

ndërbashkiak. Nxitje e zhvillimit turistik, pasi do të lejojë 
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kombinimin e dy zonave për pushime turistike dhe përmirësimin 

e mëtejshëm të monumenteve natyrore Kroi i Bardhë dhe 

Kanioni Shehut të Keq dhe të rajonit më të gjerë.  

Rreziqe të mundshme Vështirësi në mirëmbajtjen  e gjendjes së mirë të rrugës. 

Ndryshimet e nevojshme 

institucionale dhe ligjore 
Nuk ka nevojë për ndryshime. 
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4.5. Programi i Integruar për Zhvillimin Rural (PIZHR) 

4.5.1. Objekti dhe synimet  

Programi i Integruar për Zhvillimin Rural (PIZHR) (Programi i 100 fshatrave) synon të koordinojë 

ndërhyrjet zhvillimore në hapësirën rurale të 100 fshatrave, sipas qasjes ndërsektoriale dhe me 

shumë aktorë, duke u shkëputur nga ndërhyrjet e copëzuara dhe me qasje strikte sektoriale. 

Programi u miratua me VKM nr.21, date 12.1.2018 ”Për disa shtesa në Vendimin nr. 709, datë 

29.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin 

Rural dhe Bujqësor 2014-2020”.  

Objektivat e programit janë:  

a) Përmirësimi i infrastrukturës publike (mbështetja për infrastrukturë rrugore, rivitalizime 

hapësirash publike/urbane, infrastrukture komunitare, shërbime publike, infrastrukture mjedisore, 

turistike, monumente të trashëgimisë kulturore, qendra multifunksionale komunitare, peizazhi 

mjedisor etj.) 

b) Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të aktiviteteve ekonomike (përmirësimi i 

potencialit turistik në hapësirat rurale, agroturizëm dhe turizëm rural, investimet në përmirësimin e 

shërbimeve tregtare, investime në prodhimin e produkteve tradicionale dhe shërbime të tjera 

ekonomiko-financiare etj. Mbështetja për inkubatorë të produkteve rurale tradicionale, promovim 

dhe marketim të zonave rurale, shërbime transporti, panaire dhe festat lokale etj.) 

c) Zhvillim i kapitalit social dhe njerëzor (mbështetje për krijimin e rrjeteve rurale, grupeve lokale 

të veprimit, si dhe shoqërinë civile në zonat rurale, trajnim profesional për të rinjtë dhe gratë, 

mbështetje të trashëgimisë kulturore, mbështetje për promovimin e traditave dhe të jetesës në fshat 

etj.) 

Në kuadër të programit të 100 fshatrave janë identifikuar 3 projekte strategjike të cilat do të 

zbatohen me prioritet të lartë: 

i) Krijimi i rrjetit të agroturizmit shqiptar 

ii) Rrjeti i inkubatorëve të produkteve tradicionale 

iii) Rrjeti i markatave/dyqaneve të produkteve shqiptare dhe tradicionale 

4.5.2. PIZHR brenda Bashkisë  

Fshatrat e Bashkisë që janë përfshirë në PIZHR janë: (a) Katundi i Vjetër (Kryezezë) dhe (b) 

Oroshi. 

Katundi i Vjetër (Kryezezë) zhvillohet përgjatë luginës të Rubikut, zona përreth së cilës është 

propozuar që të shpallet zonë e mbrojtur, në përputhje me ligjin 81/2017. Në një distancë të afërt 

dhe në hyrje të luginës gjendet qendra urbane e Rubikut (qendër terciare në përputhje me hierarkinë 

në nivel kombëtar) si edhe një seri monumentesh të shpallura kulture (Kisha e Manastirit të 

Rubikut, Kalaja antike e Rubikut, Piktogrammet në strehën shkëmbore pranë Rubikut). Fshati 

ndodhet shumë pranë rrugës nacionale E851 (A/K Rubik) që lidh Tiranën dhe Prishtinën (ky 

segment është parashikuar të kthehet në autostradë) si edhe në linjën e propozuar hekurudhore në 



149 
 

drejtim të Kosovës që do të zhvillohet paralelisht me autostradën. Zona pret një numër të 

konsiderueshëm vizitorësh dhe janë zhvilluar tashmë objekte të vogla turistike (bujtina, restorante). 

Gjithashtu, në të kaluarën janë realizuar programe promovimi dhe përmirësimi të produkteve 

turistike (shtigje, tabela sinjalizimi, tabela informuese, udhëzues), ndërsa është vënë re interes për 

investime përkatëse (p.sh. hostele, bujtina, fshatra turistike, aktivitete ekoturistike). 

Oroshi është një qendër njësi administrative që gjendet në Bashkinë e Mirditës dhe përshkohet nga 

rruga e R-851 që lidh Shqipërinë me Kosovën. Është një rajon me një histori të gjatë, tradita dhe 

legjenda interesante dhe trashëgimi të pasur kulturore, ku gjenden dhe zbulohen gjurmë dhe shenja 

nga momente dhe ngjarje të rëndësishme nga gjithë historia e Shqipërisë. Identifikohen dy 

monumente të shpallura kulturore (Banesa e Preng Lleshit, Banesa perdhese dhe Kulla e Zef 

Ndocajt) si edhe ndërtesa të tjera dhe zona që propozohen të mbrohen në bazë të rëndësisë së tyre 

kombëtare. Në këtë zonë gjendet gjithashtu edhe monumenti me rëndësi kombëtare Burgu i Spaçit. 

Gjithashtu, sipas VKM nr.676, datë 20.12.2002, gjenden edhe monumente natyrore si Lisat e 

Shpallit, Lisat e Marpepës, Guri i Nuses, ndërsa pjesa lindore e Oroshit përfshihet në zonën e 

propozuar mjedisore të mbrojtur «Mali i Munelles» në përputhje me dispozitat e Ligjit 81/2017. Në 

Orosh përfshihen 15 fshatra me karakteristika të përbashkëta dhe një identitet të fortë, shumë prej të 

cilave gjenden në një distancë të afërt ndërmejt tyre duke krijuar një kompleks. Oroshi është një 

zonë e njohur që pret një numër të konsiderueshëm vizitorësh, por infrastruktura përkatëse e 

shërbimit dhe aktivitetet e ofruara janë të kufizuara. 

4.5.3. Projekte të propozuara  

Në kuadër të PIZHR dhe për të arritur objektivat e tij të përgjithshme dhe specifike, propozohen një 

sërë projektesh siç janë analizuar dhe në tabelat e mëposhtme. 

A. Projektet e propozuara për Programin e Integruar të Zhvillimit Rural: Katund i Vjetër 

 

1. 

Titulli i projektit: Rikonstruksion Rruga Katundi i Vjetër 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 

Nga rruga nacionale SH30 (aksi i vjetër Milot-Rubik) në 

fshatin Katundi i Vjetër 

Objektivi i PIZHR-

së: 
Përmiresimi i infrastrukturës publike 

Vlera e projektit: 200,000,000 lek 

Kohëzgjatja e 

projektit: 
1 (nje) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë 

Partnerë të 

mundshëm: 
FZHR, FSHZH, MADA 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Përmiresimi i standarteve të rruges. 

Aktivitetet kryesore 

të parashikuara: 

Asfaltim, përmirësimi i kushteve të sigurisë, vendosje të 

tabelave të sinjalizimit, konfigurim të nyjeve 
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Rezultatet e pritshme 

të projektit: 
Përmirësim të qasjes. Rritja e vizitueshmërisë. 

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër  

  Po  

 

2. 

Titulli i projektit: Ndërtimi i Ujësjellesit 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Fshati Katundi i Vjetër 

Objektivi i PIZHR-së: Përmiresimi i infrastrukturës publike 

Vlera e projektit: 50,000,000 lek 

Kohëzgjatja e 

projektit: 
1 (nje) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë 

Partnerë të mundshëm: FZHR, FSHZH, Donatore të ndryshëm 

Objektivi specifik i 

projektit: 

Përmiresimi i kushteve të jetesës. Përmirësim të cilësisë 

dhe ofrimit të vazhdueshëm me ujë të pijshëm. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 
Shtrimi ujësjellësit. Instalimi i matësave në çdo shtëpi. 

Rezultatet e pritshme 

të projektit: 
Përmirësimi i shërbimeve të ofruara dhe infrastrukturës.  

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër  

 Po   

 

3. 

Titulli i projektit: Ndërtimi i KUZ dhe gropave septike 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Fshati Katundi i Vjetër 

Objektivi i PIZHR-së: Përmiresimi i infrastrukturës publike 

Vlera e projektit: 50,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 1 (nje) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë 

Partnerë të mundshëm: FZHR, FSHZH, Donatore të ndryshëm 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Përmiresimi i kushteve të jetesës.  

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 

Νdërtimi dhe plotësimi i rrjetit të kanalizimeve dhe 

gropave septike. 

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 

Përmirësimi i shërbimeve të ofruara dhe infrastrukturës. 

Mbrojtje e mjedisit.  

Statusi i projektit:  Ide projekti Koncept Projekt Tjetër  
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teknik 

 Po   

 

4. 

Titulli i projektit: Rikonstruksion i rrjetit elektrik (TM dhe TU) 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Fshati Katundi i Vjetër 

Objektivi i PIZHR-së: Përmiresimi i infrastrukturës publike 

Vlera e projektit: 30,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 1 (nje) vite 

Agjencia zbatuese: OSHEE 

Partnerë të mundshëm: Bashkia Mirditë, FSHZH 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Përmiresimi i kushteve te jetesës. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 

Azhornim i linjave elektrike, të cilat do të sigurojnë një 

kapacitet transmetues më të madh. Rritja e kapacitetit të 

kabinave elektrike.  

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 
Përmirësim i shërbimeve të ofruara dhe infrastrukturës.  

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër  

 Po   

 

5. 

Titulli i projektit: Riperteritja e pyllit te geshtenjave dhe bimes sherbeles. 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Fshati Katundi i Vjetër, Lugina e Rubikut 

Objektivi i PIZHR-së: 
Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të 

aktiviteteve ekonomike 

Vlera e projektit: 30,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 5 (pese) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë  

Partnerë të mundshëm: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, AdZM 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Përmirësimi i mjedisit. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 

 Krijimi i një databaze për të monitoruar rrezikun e 

shpyllëzimit  

 Zhvillim e masave për mbrojtjen e zonave pyjore 

 Programimin e fushatave për sensibilizimin dhe 

informimin e popullsisë të Bashkisë 

 Kufizim i shrytëzimit të drurit dhe masa kopesimi në 

zonat ku kryen keto aktivitete 
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Rezultatet e pritshme të 

projektit: 
Përmirësim i mjedisit natyror dhe urban. 

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër  

 Po   

 

6. 

Titulli i projektit: 
Ndërtim shtegu turistik Rubik-Kalaja, Judejve-Kryezezë-

Maja Velës. 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Fshati  Katundi i Vjetër 

Objektivi i PIZHR-së: 
Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të 

aktiviteteve ekonomike 

Vlera e projektit: 50,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 2 (dy) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë, Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 

Partnerë të mundshëm: 
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Kulturës, 

AKT, OJQ 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Zhvillimi i turizmit kulturore-ekoturizëm. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 

Konfigurim dhe sinjalizim të rrugëve dhe pikave të 

interesit që përfshijnë. Vendosja e tabelave sinjalizuese 

dhe informuese. 

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 

Përmirësim i shërbimeve të ofruara dhe infrastrukturës. 

Rritja e vizitueshmërisë. 

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër 

 Po   

 

7. 

Titulli i projektit: 
Ndërtim objekte agropërpunimi (p.sh. baxho, thertore, 

stalle të imtash dhe derri). 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Fshati Katundi i Vjetër 

Objektivi i PIZHR-së: 
Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të 

aktiviteteve ekonomike 

Vlera e projektit: 50,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 5 (pese) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë, Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 

Partnerë të mundshëm: Sektori Privat, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Zhvillimi  ekonomik. 

Aktivitetet kryesore të  Kontroll i përshtatshmërisë së produkteve bujqësore. 
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parashikuara:  Përpunim i produkteve bujqësore, në pajtueshmëri me 

standardet minimale të cilësisë. 

 Amballazhim i produkteve bujqësore, duke rruajtur 

dimensionet minimale dhe shkallët e madhësisë. 

 Ruajtje e produkteve në frigorifere. 

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 

Rritja e kapaciteteve përpunuese dhe e prodhimit. Rritja e 

të ardhurave dhe Vlerat e bujqësisë dhe prodhimit 

agroindustrial. Reduktim të papunësisë. 

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër  

 Po   

 

 

B. Projektet e propozuara për Programin e Integruar të Zhvillimit Rural: Orosh 

 

1. 

Titulli i projektit: Rikonstruksion rruga Orosh 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Nga dalja e autostradës Reps deri Nënshejt. 

Objektivi i PIZHR-së: Përmirësimi i infrastrukturës publike 

Vlera e projektit: 400,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 3 (tre) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë 

Partnerë të mundshëm: FZHR, FSHZH, MADA 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Përmirësimi i standarteve të rrugës. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 

Shtrim me asfalt, përmirësim i kushteve të sigurisë, 

vendosje e shenjave sinjalizuese, përmirësim të nyjeve 

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 
Përmirësim i qasjes. Rritja e vizitueshmërisë 

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër  

Po    

 

2. 

Titulli i projektit: Ndërtim ujësjellësi 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Orosh 

Objektivi i PIZHR-së: Përmirësimi i infrastrukturës publike 

Vlera e projektit: 60,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 3 (tre) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë 
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Partnerë të mundshëm: FZHR, FSHZH, Donatore të ndryshëm 

Objektivi specifik i 

projektit: 

Përmirësimi i standarteve të jetesës. Përmirësim i cilësisë 

dhe vazhdueshmërisë në furnizim me ujë të pijshëm. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 
Shtrimi ujësjellësit. Instalimi i matësave në çdo shtëpi. 

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 
Përmirësim i shërbimeve të ofruara dhe infrastrukturës. 

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër 

 Po   

 

3. 

Titulli i projektit: Ndërtim KUZ dhe gropa septike 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Orosh 

Objektivi i PIZHR-së: Përmirësimi i infrastrukturës publike 

Vlera e projektit: 60,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 3 (tre) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë 

Partnerë të mundshëm: FZHR, FSHZH, Donatore të ndryshëm 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Përmirësimi i standarteve të jetesës. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 

Ndërtimi dhe plotësimi i rrjetit të kanalizimeve dhe 

gropave septike. 

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 

Përmirësim i shërbimeve të ofruara dhe infrastrukturës. 

Mbrojtje të mjedisit. 

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër 

 Po   

 

4. 

Titulli i projektit: Rikonstruksion i rrjetit elektrik (TM dhe TU) 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Orosh 

Objektivi i PIZHR-së: Përmirësimi i infrastrukturës publike 

Vlera e projektit: 90,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 3 (tre) vite 

Agjencia zbatuese: OSHEE 

Partnerë të mundshëm: Bashkia Mirditë, FSHZH 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Përmirësimi i standarteve të jetesës. 

Aktivitetet kryesore të Azhornim i linjave elektrike, të cilat do të sigurojnë një 
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parashikuara: kapacitet transmetues më të madh. Rritja e kapacitetit të 

kabinave elektrike. 

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 
Përmirësim i shërbimeve të ofruara dhe infrastrukturës.  

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër 

 Po   

 

5. 

Titulli i projektit: Ndërhyrje me pyllëzime  

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Bjeshka e Oroshit dhe Mali e Shejtit 

Objektivi i PIZHR-së: 
Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të 

aktiviteteve ekonomike 

Vlera e projektit: 60,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 3 (tre) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë  

Partnerë të mundshëm: Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, ΑdΖΜ, OJQ 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Përmirësimi i mjedisit. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 

 Krijimi i një databaze për të monitoruar rrezikun e 

shpyllëzimit. 

 Zhvillim e masave për mbrojtjen e zonave pyjore. 

 Programimin e fushatave për sensibilizimin dhe 

informimin e popullsisë të Bashkisë. 

 Kufizim i shrytëzimit të drurit dhe masa kopesimi në 

zonat ku kryen keto aktivitete. 

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 

Mbrojtje – përmirësim i mjedisit natyror. Krijim i 

shtigjeve turistike  – destinacioneve 

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër 

 Po   

 

6. 

Titulli i projektit: 
Ndërtim objekte për agropërpunimin (p.sh. baxho, 

thertore, stalle të imtash dhe derri). 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Orosh 

Objektivi i PIZHR-së: 
Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të 

aktiviteteve ekonomike 

Vlera e projektit: 40,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 2 (dy) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë, Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 
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Partnerë të mundshëm: Sektori Privat, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Zhvillimi  ekonomik. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 

 Kontroll i përshtatshmërisë së produkteve bujqësore. 

 Përpunim i produkteve bujqësore, në pajtueshmëri me 

standardet minimale të cilësisë. 

 Amballazhim i produkteve bujqësore, duke rruajtur 

dimensionet minimale dhe shkallët e madhësisë. 

 Ruajtje e produkteve në frigorifere. 

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 

Rritja e kapaciteteve përpunuese dhe e prodhimit. Rritja e 

të ardhurave dhe Vlera e bujqësisë dhe prodhimit 

agroindustrial. Reduktim të papunësisë. 

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër  

 Po   

 

7. 

Titulli i projektit: Ndërtim shtegu turistik Orosh-Nënshejt-Fush Lugje. 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Orosh 

Objektivi i PIZHR-së: 
Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të 

aktiviteteve ekonomike 

Vlera e projektit: 20,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 2 (dy) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë, Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 

Partnerë të mundshëm: 
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Kulturës, 

AKT, OJQ 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Zhvillimi i turizmit kulturorë dhe sporteve dimërore. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 

Shtigje turistike dhe sinjalizim i pikave te interesit 

përgjatë tyre.  

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 

Përmirësim i shërbimeve të ofruara dhe infrastrukturës.  

Rritja e vizitueshmërisë. 

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër  

 Po   

 

 

8. 

Titulli i projektit: Rikonstruksion i Kullave të Vjetra & kthimi në bujtina. 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Orosh 

Objektivi i PIZHR-së: Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të 
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aktiviteteve ekonomike 

Vlera e projektit: 20,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 3 (tre) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë, Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës 

Partnerë të mundshëm: FZHR, FSHZH, MADA, Sektori privat 

Objektivi specifik i 

projektit: 

Përmiresimi i standarteve të jetesës, si dhe zhvillim 

historiko – kulturor. Nxitje të sipërmarrjes. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 

Përzgjedhje e Kullave të përshtatshme dhe 

rikonstruksioni i tyre. Organizimi në bujtina bazuar në 

kritere. Integrim në rrjet dhe promovimi i tyre. 

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 

Përmirësim i shërbimeve të ofruara dhe infrastrukturës.  

Rritja e vizitueshmërisë. Mbrojtje dhe promovim i 

trashëgimisë kulturore.  

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër 

 Po   

 

9. 

Titulli i projektit: Rikonstruksion i kanalit vaditës 

Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Orosh 

Objektivi i PIZHR-së: 
Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të 

aktiviteteve ekonomike 

Vlera e projektit: 15,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 2 (dy) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë 

Partnerë të mundshëm: 
FZHR, MADA, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit 

Rural, Sektori privat 

Objektivi specifik i 

projektit: 
Rritja e kapaciteteve përpunuese dhe e prodhimit. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 

Ndërtim/përmiresimi i një rrjeti ujitjeje kolektive. Vepra 

hidroteknike dhe infrastrukturë përkatëse. Instalimi i 

sistemeve të energjisë së rinovueshme për kursimin e 

energjisë. 

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 
Rritja e prodhimit, të ardhurave dhe nivelit ekonomik. 

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër 

 Po   

 

10. 

Titulli i projektit: Krijim i Muzeut historiko – etnografik  
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Shtrirja e projektit 

(vendndodhja): 
Orosh 

Objektivi i PIZHR-së: 
Zhvillimi ekonomik nëpërmjet diversifikimit të 

aktiviteteve ekonomike 

Vlera e projektit: 60,000,000 lek 

Kohëzgjatja e projektit: 2 (dy) vite 

Agjencia zbatuese: Bashkia Mirditë 

Partnerë të mundshëm: FZHR, FSHZH, Donatore të ndryshëm 

Objektivi specifik i 

projektit: 

Përmiresimi i standarteve të jeteses. Zhvillim historiko – 

kulturor. 

Aktivitetet kryesore të 

parashikuara: 

Ndërtese të re ose restaurim ndërtese tradicionale. 

Mbledhje materiali arkivor dhe përpunim i studimit 

muzeologjik. Promovim i muzeut dhe bashkëpunim me 

organizata të ngjashme në vend dhe organe të tjera 

lokale. 

Rezultatet e pritshme të 

projektit: 

Rritja e të ardhurave dhe nivelit ekonomik. Forcim i 

identitetit dhe njohjes së Bashkisë. 

Statusi i projektit:  
Ide projekti Koncept 

Projekt 

teknik 
Tjetër 

 Po   
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4.6. Termat e referencës së Planit të Detajuar Vendor (PDV) 

Për hartimin e Planeve të Detajuara Vëndore (PDV) të propozuara u pergatitën Termat e 

Referencës. Ky instrument është parashikuar si detyrim nëpërmjet broshurës në të cilën shkruhen 

detyrimet për fillimin e projekteve respektive. Në termat e referencës, pasi shkruhet titulli i 

projektit, bëhet një hyrje-përshkrim i shkurtër i zonës që do studiohet, përmendet në vazhdim 

qëllimi i studimit dhe qëllimet strategjike të tij, pastaj vazhdon përshkrimi i temave dhe përmbajtjes 

së projektit, në bazë të legjislacionit në fuqi dhe në fund paraqitet dhe grafiku i kohës. Termat e 

referencës që u përgatitën për planin e detajuar vendor PDV paraqiten në kapitullin përkatës të 

studimit. 

Paralelisht janë përgatitur disa udhëzime (edhe këto paraqiten në kapitullin përkatës të studimit) për 

programe sektorialë të cilat do meren si bazë për terma reference në të ardhmen.  

Plane Vendore Sektoriale 

 Krijimi i një rrjeti të hapësirave të gjelbra dhe të kohës së lirë në qytetin e 

Rrëshenit. 

 Zhvillim – promovim i zonës Kroi i Bardhë – Kanioni Shehut të Keq. 

Tabela 4.5.1: Projektet  në të cilat u propozuan termat e referencës (ToR) dhe udhëzimet në Bashkinë e Mirditës. 

 

 

 

 

 



4.7. Treguesit  për monitorimin e zbatimit të PPV-së  

Treguesit për monitorimin e zbatimit të PPV janë të listuara si më poshtë: 

Kriteret e 

Zbatimit të 

Propozimit 

PPV 

Treguesit për monitorimin e zbatimit të PPV 

Zhvillimi i 

banimit 

Numri i 

apartamenteve / 

banesave të reja 

për çdo pesë vjet 

Numri i shtëpive 

një katëse të reja 

për çdo pesë vjet 

Numri i lejeve të 

reja të ndërtimit 

për banesa për 

çdo dekadë në 

vendbanimet e 

Bashkisë 

  

    

Zhvillimi 

urban 

Përqindja e rrjetit 

rrugor të 

përfunduar në 

zonat rezidenciale 

në raport me të 

gjitha rrugët në 

përputhje me 

PPV 

Përqindja e 

rrjetit të 

ujësjellësit (në 

gjatësi totale) që 

mbulon zonat e 

banuara 

Përqindja e rrjetit 

të kanalizimit (në 

gjatësi totale) që 

mbulon zonat e 

banuara 

Përqindja e 

zbatimit të 

hapësirave të 

reja 

komunitare 

në zonat e 

banuara 

 

    

Rigjenerimi 

urban 

Numri i 

projekteve të 

rigjenerimit urban 

për çdo pesë vjet 

në Rrëshen në 

zonën bregore 

Numri i 

projekteve 

pesëvjeçare të 

rigjenerimit në 

Reps, Rubik, 

Kaçinar, Klos, 

Perlat Qendër 

Numri i 

ndërtesave për 

çdo pesë vjet, ku 

kryhen projekte 

rizhvillimi dhe 

përmirësimi të 

infrastrukturës 

teknike në 

Rrëshen 

Përqindja e 

popullsisë së 

bashkisë së 

Mirditëve që 

përfitojnë 

nga projektet 

e rigjenerimit 

urban 

 

    

Regjistrimi i 

pasurisë 

Numri i 

ndërtesave 

Numri i kishave 

të regjistruara 

Numri i vendeve 

arkeologjike të 

Krijimi i një 

baze të 
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Kriteret e 

Zbatimit të 

Propozimit 

PPV 

Treguesit për monitorimin e zbatimit të PPV 

kulturore në 

selitë e njësive 

administrative 

të bashkisë, në 

përputhje me 

PPV 

tradicionale të 

regjistruara 

regjistruara dhënash të 

integruar në 

GIS 

Zhvillimi i 

turizmit nė 

Bashki 

Përqindja e 

shtimit të 

akomodimit për 

çdo natë në hotele 

Përqindja e 

shtimit të 

infrastrukturës 

së pritjes 

(hotele, bujtina, 

etj) në bashki 

Përqindja e 

shtimit të 

vizitorëve në 

zonat rekreative të 

bashkisë (liqeni 

në rrugën për në 

Bukmirë, zonë 

Vadhishte, Kroi i 

Bardhë dhe 

Kanioni Shehut te 

Keq) dhe në 

vendet e tjera 

kulturore dhe 

arkeologjike të 

bashkisë 

Përqindje e 

shtimit të 

vizitorëve në 

Muzeun 

Rrëshen 

Rritja e numrit 

të punonjësve 

në industrinë e 

turizmit 

Përqindja e 

shtimit të 

vizitorëve 

në faqen 

elektronike 

në lidhje 

me 

reklamimin 

turistik të 

Bashkisë 

 

 

Përqindja e 

shtimit të 

vizitorëve në 

pikat e 

informacionit 

- shitjen e 

suvenireve 

në Rrëshen, 

Bukmirë, 

Kodër Spaç, 

Kurbnesh. 

Përqindja e 

shtimit të 

akomodimit 

për çdo 

natë në 

hotele 

Përqindja e 

shtimit të 

infrastrukturës 

së pritjes 

(hotele, 

bujtina, etj) në 

bashki 

Përfundimi i 

nveprave të 

rëndësishme 

të 

infrastrukturës 

me rëndësi 

ndër rajonale 

Përfundimi i 

ndërtimit të 

autostradës E 851 

Ndërtimi dhe 

funksionimi i 

hekurudhave 

dhe stacioneve 

hekurudhore 

Rrëshen dhe 

Rubik 

Ndërtimi i 

gazsjellësit IAP 
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Kriteret e 

Zbatimit të 

Propozimit 

PPV 

Treguesit për monitorimin e zbatimit të PPV 

Përfundimi i 

veprave të 

rëndësishme 

me rëndësi 

rajonale 

Përqindja e 

rrugëve të reja 

bashkiake dhe 

ndër bashkiake të 

ndërtuara në të 

gjitha rrugët e 

propozuara nga 

PPV. 

Përqindja e 

rrugëve në 

rrjetin rrugor 

bashkiak të 

mirëmbajtur për 

të gjitha rrugët e 

propozuara nga 

PPV. 

Përqindja e rritjes 

së zonës së 

ujitshme në totalin 

e Bashkisë 

Rritja e 

numrit të 

banorëve dhe 

bizneseve të 

shërbyera 

nga një 

furnizim me 

ujë 24 orësh 

në qytetet 

Rrëshen dhe 

Rubik. 

Përqindja e 

rritjes e 

zonave urbane 

që shërbehen 

nga impianti i 

trajtimit të 

ujërave të zeza 

në lidhje me  

të gjitha zonat 

urbane në 

përputhje me 

propozimet e 

PPV 

    

Zhvillimi i 

sektorit 

primar 

Zhvillimi i numrit 

të fermerëve për 

çdo tre vjet në 

bashki 

Evolucioni i 

sasisë së 

produkteve 

bujqësore të 

prodhuara (sasia 

për produkt të 

prodhuar) 

Rritja e numrit të 

shitjeve të 

produkteve 

bujqësore brenda 

dhe jashtë 

bashkisë 

  

    

Zhvillimi i 

zonës 

ekonomike 

Përqindja e 

plotësimit të 

truallit të 

disponueshëm në 

zonat ekonomike 

nga investimet në 

sektorët sekondar 

dhe terciar 

Numri i vendeve 

të reja të punës 

për çdo pesë vjet 

në aktivitetet e 

biznesit të 

zonave 

ekonomike 
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4.8. Evidentimi i faktorëve që mund të shkaktojnë një rishikim të pjesshëm të PPV-së  

Νë Neni 26 të Ligjt Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” referohen kushtet 

dhe faktorët që mund të kontribuojnë në rishikimin e PPV. Në mënyrë specifike PPV ndryshohen 

edhe kur ka ndarje administrative dhe territoriale, ndryshime të paparashikuara demografike, 

sociale dhe ekonomike, ndryshime të shkaktuara nga kriza sektoriale apo nga forca madhore, si dhe 

në rastet kur lind nevoja e harmonizimit me dokumente të një niveli më të lartë planifikimi apo të 

përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Europian. 
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5. KAPACITETI INSTITUCIONAL  

5.1. Vlerësimi i shpejtë i kapaciteteve institucionale të Drejtorisë së Planifikimit dhe 

Kontrollit Zhvillimit të Territorit (DPKZHT) të Bashkisë 

5.1.1. Shqyrtimi i procedurave aktuale të planifikimit dhe zbatimit të planifikimit të përdorura në 

Bashki 

Veprimet e Drejtorisë të Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit të Bashkisë Mirditë 

kanë si përfitues kryesor (indirekt dhe direkt) banorët e Bashkisë të re të Mirditës. Së dyti, në 

grupin e përdoruesve të shërbimeve teknike të Bashkisë përfshihen edhe kontraktorët dhe furnitorët 

që kryejnë " aktivitete tregtare duke u financuar nga Bashkia, zyra e Shërbimeve, për shërbime të 

ndryshme të Bashkisë ku Subjektet kryejnë veprimtarinë për llogarin e tyre. 

Veprimtaritë e Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit të Bashkisë Mirditë 

do të zhvillohen në përputhje me rregullimet institucionale siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi. 

Aktivitetet më të rëndësishme të Shërbimit përfshijnë planifikimin e Projekteve Teknike, 

përgatitjen e Studimeve dhe mbikëqyrjen e zbatimit të Projekteve, çështjet e planifikimit territorial / 

planifikimit urban, aplikacionet e planifikimit urban - kadastrës, krijimi - programimi dhe 

monitorimi i punonjësve të Departamentit, gjithashtu në të njëjtën kohë brenda kompetencave të 

kësaj Drejtorie inkuadrohen çështje të mbrojtjes së mjedisit, shëndetit publik dhe administrimit të 

Cilësisë së Përgjithshme, përgatitjes të Studimeve të trafikut dhe planifikimi i Projekteve dhe 

Rregullimeve të Trafikut, si dhe aplikimet energjetike. 

Duhet të theksohet se aktivitetet e kryera nga ky shërbim, në kuadër të detyrave institucionale që 

kërkohet të përmbushen, përbëjnë në shumicën e rasteve ndërhyrjet në terren (projektet e 

infrastrukturës, punimet e restaurimit etj.) të financuara nga burime të ndryshme (programet e 

financimit të palëve të treta, pjesëmarrja Kombëtare, burimet vetiake të Organizimit të Qeverisjes 

Vendore, fondet rezervë nga viti paraardhës) dhe kanë të bëjnë me zhvillimin lokal dhe 

përmirësimin e infrastrukturës brenda dhe jashtë strukturës urbane. Përveç kësaj, ajo gjithashtu 

kryen proçeset e qarkullimit të financave, lëshimin e licencave, çertifikatave etj.  

Më konkretisht, aktivitetet e menaxhimit dhe rezultatet e tyre janë të detajuara në tabelën vijuese. 
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VEPRIMTARIA FLUKSET VJETORE 

Drejtoria e planifikimt, 

zhvillimit të territorit dhe 

strehimit: 

 Kontrolli i punimeve të ndërtimit 

 Kontrolli i projekteve arkitekturore dhe urbane 

 Dixhitalizimi i hartave 

 Kontrolli  i rrjetit të projekteve 

 Planifikimi i zhvillimit të projekteve dhe detyrave 

në hartimin e investimeve publike 

 Mirëmbajtja e një skedari teknik 

 Kontrolli i zbatimit të projekteve 

 Lëshimi i çertifikatave-Vërtetimeve të llojeve të 

ndryshme 

 Përpunimi dhe mbikëqyrja e studimeve në lidhje me 

mbrojtjen e mjedisit 

 Lejet për transportin dhe banimin 

 Përballimi i Emergjencave 

Tabela 5.1.1.1: Rezultatet e Drejtorisë së Shërbimeve Teknike 

Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit Territorial dhe Strehimit, me projektet zhvillimore - veprimet 

prioritare gjatë 15 viteve të ardhshme (2018 dhe 2032), synojnë të zbatojnë projekte - veprime me 

një buxhet të përgjithshëm prej 2.094.660.000 duke shfrytëzuar burimet e mundshme të financimit 

(Programet Ndërkombëtare, Europiane dhe Amerikane, Pjesëmarrja Kombëtare, burimet e veta  

(Fondi Rajonal, Fondi i Komunitetit) dhe fondet rezervë të vitit të kaluar). Theksohet se për 

zbatimin e veprave të ndërtimit, rindërtimit dhe veprave të ngjashme, pëgatitjen e studimeve, 

kryerjen e shërbimeve si dhe blerjet e shërbimeve për 3 vitet e ardhshme, buxheti arrin në 

1,584,760,000 ALL. Më poshtë paraqiten investimet kryesore prioritare për vitet 2018-2019-2020. 
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Sektoret të investimeve Buxheti 
Ι: '18 II: '19-20 

2018 2019 2020 

Sistemim urbane 300.000.000 82.000.000 124.500.000 93.500.000 

Mbrojtjen civile 9.500.000 8.000.000 750.000 750.000 

Mjedisi natyror dhe kulturor 71.500.000 900.000 35.300.000 35.300.000 

Zhvillimi ekonomik 144.600.000 44.400.000 41.650.000 58.550.000 

Përmirësim i administratës në Bashki 29.500.000 5.000.000 12.250.000 12.250.000 

Infrastrukturë Sociale 551.000.000 177.000.000 182.000.000 192.000.000 

Infrastukturë rrugore 196.291.000 103.765.000 42.696.000 49.830.000 

Infrastrukturë vaditëse 78.369.000 34.369.000 19.500.000 24.500.000 

Infrastrukturë e ujësjellësit 250.000.000 120.000.000 65.000.000 65.000.000 

Infrastrukturë e kanalizimit dhe trajtimit te ujërave të ndotura  140.000.000 0 70.000.000 70.000.000 

Infrastrukturë e menaxhimit të mbeturinave 20.000.000 5.000.000 7.500.000 7.500.000 

Infrastrukturë energjetike 155.000.000 60.000.000 47.500.000 47.500.000 

Infrastrukturë e telekomunikacionit 20.000.000 0 10.000.000 10.000.000 

Totali 1.965.760.000 640.434.000 658.646.000 666.680.000 

Tabela 5.1.1.2: Plani i investimeve prioritare, sipas llojit të investimit, në një shtrirje prej 3 vjetësh në Bashkinë Mirditë. 
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Për zbatimin e projekteve të lartpërmendura, arritja e objektivave, por mbi të gjitha, për të 

përmbushur nevojat kërkohen burime që nuk janë gjithnjë të disponueshme. Për këtë arsye, 

përpilohet Programi vjetor i projekteve prioritare për çdo periudhë menaxhimi (Programi Teknik 

Vjetor). Megjithatë, pavarësisht zbatimit të këtij Programi, konstatohen  probleme kryesor në 

zbatimin e projekteve-veprave, vonesa në shlyerjen e urdhërpagesave, fakte që sjellin vonesa të 

konsiderueshme në përfundimin e veprave dhe cilësine e tyre. Vonesa në pagesa vjen kryesisht për 

shkak të fluksit së parregullt financiar në menaxhimin e projekt-programeve, por edhe problemeve 

të fondeve në dispozicion të Bashkisë Mirditë. Një problem po aq i rëndësishëm shfaqet, gjatë fazës 

së zbatimit, kur niveli i financimit të projekteve zhvillimore është më i vogël se buxheti, me pasojë 

nevojën për mbështetje financiare nga burimet bashkiake. Duke pasur parasysh mënyrën e 

funksionimit dhe problemet ekzistuese, ndoshta nuk ka vend për përmirësimin e efikasitetit dhe 

efektivitetit të aktiviteteve të Shërbimit pa rritjen e domosdoshme të burimeve.  

Nga ana e qytetarëve, aktivitetet dhe shërbimet e ofruara nga kjo Drejtori e Bashkisë së Mirditës, 

mbulojnë në mënyrë sasiore madhësinë e kërkesës. Megjithatë, ka shumë ankesa nga qytetarët 

lidhur me problemet në qytet (dëmtimet, mangësitë në infrastrukturë, rrjeti rrugor etj.)  të cilat 

ndikojnë në rutinën e tyre të përditshme, në cilësinë e shërbimit dhe shërbimet e ofruara, 

pavarësisht përpjekjeve në vazhdimësi. Shumica e ankesave të qytetarëve lidhur me shërbimet e 

ofruara përqendrohen në vonesen në kthimin e përgjigjes  kërkesave të tyre që kanë të bëjnë 

veçanërisht me riparimin e difekteve teknike. 

Ky shërbim regjistron mangësi të rëndësishme primare në zbatimin e proçedurave të programimit, 

monitorimit dhe vlerësimit të veprimeve të tij. Këto mangësi lindin, por në të njëjtën kohë 

fuqizohen nga problemet që ekzistojnë, jo vetëm në Drejtorinë e e Urbanistikës, por edhe për të 

gjithë Organizmin e Qeverisjes Vendore të Bashkisë Mirditë dhe kanë të bëjnë me çështjet e 

organizimit dhe administrimit, planifikimit, hierarkisë, produktivitetit, koordinimit madje edhe 

komunikimit të brendshëm midis departamenteve dhe, në përgjithësi, strukturës organizative.  

Zgjidhja e problemeve të mësipërme, zbatimi i sistemeve dhe metodave për përmirësimin e 

efikasitetit të proçedurave operacionale të zyrës si dhe menaxhimi / trajtimi i faktorëve të jashtëm 

(p.sh. vonesat në pagesën e urdhërpagesave) që shkaktojnë probleme në zbatimin dhe përfundimin 

e projekteve, konsiderohen si pikat kyçe për përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetin e aktiviteteve 

të Drejtorisë të Shërbimeve Teknike të Bashkisë Mirditë, duke u fokusuar në shërbimin më të mirë 

dhe më të shpejtë të qytetarëve.  

 

Sa i përket komunikimit të Drejtorisë me pranuesit e saj, vërehen mangësi të pjesshme. Përdoruesit 

e shërbimeve teknike (kontraktorët e punëve publike, furnizuesit, etj) informohen në të gjitha 

mënyrat institucionale në lidhje me shërbimet e ofruara dhe veprimet e planifikuara të kësaj 

Drejtorie. Për të informuar grupet përfituese për çështje të përgjithshme, Drejtoria e Shërbimeve 

Teknike të Bashkisë publikon Njoftime për Shtyp ose publikon çështjet e Këshillit Bashkiak. 

Megjithatë, janë evidentuar mangësi në drejtim të informimit të të gjithë qytetarëve për llojet dhe 

numrin e shërbimeve ose projekteve në zbatim dhe ndoshta duke shkaktuar probleme / vështirësi në 

lëvizjet e tyre të përditshme (p.sh. rrjetet e reja rrugore, ndërtesat e reja, etj). Prandaj, publikimi i 

Projektit të Drejtorisë së Shërbimeve Teknike është prioritet i Bashkisë, kryesisht për informimin e 

qytetarëve për rastet e mosfunksionimeve te jashtëzakonshme brenda rrjetit urban. 
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5.1.2.  Shqyrtimi i nevojave të personelit dhe burimeve të Bashkisë 

Korniza institucionale 

Duke shqyrtuar dispozitat në të cilat janë krijuar dhe funksionojne drejtoritë e planifikimit 

urbanistik dhe zhvillimit, ato janë përcaktuar me Ligjin 107/2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin 

e Territorit». 

Ky ligj synon të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit nëpërmjet përdorimit racional të tokës 

dhe burimeve natyrore. Ai vlerëson potencialin e vërtetë dhe të ardhshëm të zhvillimit të tokës në 

nivel lokal dhe kombëtar, duke balancuar burimet natyrore me kërkesën ekonomike dhe interesin 

publik dhe privat.  

Gjithashtu synon të koordinojë përpjekjet për: 

I. ruajtjen e burimeve natyrore si toka, ajri, uji, pyjet, flora dhe fauna. 

II. krijimi i territoreve që janë të pranueshme për ndërtim funksional. 

III. promovimin e jetës ekonomike, sociale dhe kulturore në nivel lokal dhe kombëtar. 

IV. mbrojtja e burimeve duke siguruar furnizim të mjaftueshëm. 

V. sigurimi i jetës, siguria kombëtare, rendi publik dhe shëndeti publik. 

VI. promovimi i zhvillimit të balancuar rajonal për të siguruar një shpërndarje të qëndrueshme 

të popullsisë. 

Në veçanti, neni 14 i Ligjit 107/2014 specifikon kërkesat minimale  dhe maksimale për numrin dhe 

specialitetin e punonjësve në aspektin e planifikimit urban dhe kontrollit të zhvillimit. Në veçanti, 

thuhet se: 

1. Çdo bashki duhet të themelojë organe, përgjegjësia e të cilave do të jetë për të kryerja e 

aktiviteteve që zhvillohen në aspektin e planifikimit territorial dhe kontrollit të zhvillimit siç 

përcaktohet nga legjislacioni në fuqi dhe dispozitat e këtij ligji. 

2. Autoritetet lokale duhet të sigurojnë që profesionistët me kualifikimet përkatëse dhe 

përvojën e punës në fushat përkatëse të kenë aftësinë për të kryer detyrat e parashikuara në 

këtë ligj. Numri minimal i profesionistëve që duhet të ketë secila njësi e qeverisjes vendore 

duhet të përcaktohet nga Këshilli i Ministrave në bazë të madhësisë së popullsisë së 

autoriteteve lokale, por në asnjë rast nuk duhet të jetë më pak se gjashtë profesionistë. 

3. Përbërja akademike e profesionistëve në secilën prej katër fushave të përcaktuara në 

paragrafin 2 të këtij neni përcaktohet këtu: 

a. Për Planifikimin e Territorit: planifikimi dhe menaxhimi urban, hapësinor dhe territorial, 

urbanizim ose planifikim urban dhe specialitete të tjera të veçanta, në pajtim me 

legjislacionin përkatës. 

b. Për kontrollin e zhvillimit: specialitetet e përcaktuara në nënparagrafin (a) të këtij 

paragrafi, jurist, arkitekt, inxhinierë ndërtimi, inxhinier + vlerësues të pasurive lidhur me 

përdorimin e tokës. 

c. Për Mbrojtjen e Mjedisit: menaxhimin e mjedisit urban, inxhinieri mjedisor dhe agro-

mjedisor, inxhinier i licensuar në mjedis/ arkitekt  i specializuar në dizajnin e terrenit, 

inxhinier gjeolog, inxhinier pyjesh. 

d. Për menaxhimin e regjistrit: GIS dhe shfrytëzimi i tokës, ose në rast mungese, 

planifikimi urban territorial, urbanistike, planifikim urban, inxhinieri ndërtimi ose 

arkitekture me trajnimin dhe eksperience ne GIS dhe gjeodezi/ topografi. 
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4. Kur kërkesat e paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni nuk mund të përmbushen, qeveritë lokale 

duhet të ushtrojnë planifikimin dhe zhvillimin e tyre territorial nëpërmjet delegimit sipas 

ligjit të qeverisjes vendore. 

Autoritetet lokale të planifikimit ushtrojnë përgjegjësitë e tyre në të gjithë territorin e tyre 

administrativ. 

 

Organizimi - Struktura-Burime Njerëzore & Infrastruktura Materialo-teknike  

Drejtoria e Planifikimit dheZhvillimit të Territorit dhe Strehimit, ka një strukturë të vetme dhe nuk 

përbëhet nga departamente / zyra individuale. 

Në përgjithësi, me gjithe mungesën e sektorëve të rëndësishëm në strukturën e kësaj drejtorie, 

mungesën e proçeseve të standardizuara dhe të dokumentuara të programimit, monitorimit, 

vlerësimit dhe zbatimit të një plani veprimi vjetor dhe jo afatmesëm, nuk duket të ketë probleme të 

mëdha organizative dhe menaxhimi në mjedisin e brendshëm të asaj Drejtorie. 

Megjithatë, kjo Drejtori, si një nga pjesët më vitale të Autoriteteve Lokale, është e ndikuar në 

mënyrë të arsyeshme nga problemet më të gjëra organizative që prekin Bashkinë. Për shembull, 

mungesa e stafit shkencor të specializuar në pozitat kyçe të Drejtorisë, mungesa e komunikimit dhe 

informimit të brendshëm, apo vetëm zbatimi i planifikimit afatshkurtër i tanishëm, e bën të 

pamundur mekanizmin e gjenerimit të Projektit të Bashkisë, nëpërmjet veprimeve penguese të 

Drejtorive. 

Nga numri i përgjithshëm i stafit të bashkisë, gjashtë (6) punonjës e kanë këtë menaxhim. Në 

veçanti, në Drejtorinë e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit të gjithë punonjësit kanë 

arsim të lartë dhe njohuri të gjuhëve të huaja (anglisht), ndërsa një flet italiasht. Gjithashtu, të gjithë 

punonjësit kanë të paktën njohuri themelore të përdorimit të programeve kompjuterike. Tabela në 

vijim përmbledh numrin e punonjësve të Drejtorise të Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe 

Strehimit të Bashkisë sipas nivelit të kualifikimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.1.2.1: Burimet Njerëzore sipas Sektorëve dhe Nivelit Akademik të Drejtorise të Planifikimit, Zhvillimit të 

Territorit dhe Strehimit të Bashkisë Mirditë 

Struktura Administrative e 

Bashkisë 

Numri 

stafit 

Të diplomuar të 

arsimit 

universitarr 

Të diplomuar 

me arsim të 

mesëm 

Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit 

të Territorit dhe Strehimit 
6 6 - 

Drejtoria e Personelit dhe 

burimeve njerëzore 
12 9 3 

Drejtoria për Menaxhimin 

Financiar dhe Buxhetor 
9 6 3 

Zyra e taksave 12 10 2 

Zyra mbështetëse 

  dhe e burimet njerëzore 
6 6 - 

Totali 45 37 8 
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Sa i përket stafit ekzistues të Drejtorisë, është pjesërisht i mjaftueshme për funksionimin e tij, nga 

pikëpamja e trajnimit shkencor, sipas sektorit të veprimtarisë, pasi punonjësit kanë përvojën dhe 

njohuritë për integrimin dhe zgjidhjen e të gjitha aktiviteteve të menaxhimit. 

Sa i përket pajisjeve mekanike, Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit nuk 

është e pajisur në mënyrë të përshtatshme përsa i përket burimeve jonjerëzore- mjete pune. Vërehet 

se për këto burime brenda ndërtesës (ngrohje, ftohje, siguri, mbrojtje nga zjarri, etj.) nuk janë 

dorëzuar të dhëna. Në lidhje me pajisjet mekanike jashtë ndërtesës, komuna ka dy (2) zjarrfikse tipi 

Stayer, një (1) prej të cilave është  me vinç, një (1) Mercedes-Benz, një (1) Ford me karoceri , një 

(1) kamion për terheqjen e mbeturinave tipi Volvo dhe një (1) mikrobuz Mercedes-Benz, një (1) 

Ford me karoceri, një (1) kamion për tërheqjen e mbeturinave tipi Volvo dhe një (1) mikrobuz 

Mercedes-Benz (15+1) vende. 

Sa i përket pajisjeve teknike, komuna disponon sistemet themelore të TI-së, pasi ka dyzet e gjashtë 

(46) kompjutera dhe dy (2) laptopë HP, por ato nuk janë teknologjia më e fundit. Gjithashtu, 

sistemi operativ i kompjuterave është Windows 7 dhe Windows 8.1, dhe asnjë softuer tjetër nuk 

është i disponueshëm. Në lidhje me pajisjet e tjera, të cilat kryesisht i referohen pajisjeve periferike 

kompjuterike, nuk janë dhënë të dhëna përveç tridhjetë e pesë (35) modemëve. 

Sa i përket telekomunikacionit, Bashkia Mirditë ka lidhje me internet për të gjithë kompjuterat me 

shpejtësi të moderuar, si dhe lidhje me rrjetin publik. Nuk ka rrjet lokal midis kompjuterëve të 

Bashkisë. Nuk ka të dhëna për pajisjet përkatëse. Nuk ka të dhëna për pajisjet përkatëse ekzistuese. 

Në përgjithësi, shënohet nevoja për të përmirësuar kompjuterizimin e Drejtorisë së Planifikimit, 

Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit, si dhe të gjithë Bashkisë. 

Tabela e mëposhtme jep informacion mbi objektet e ndërtimit, pajisjet mekanike/ burimet jo 

njerëzore dhe teknike si dhe programet kompjuterike të Bashkisë Mirditë 

 

PAJISJET MEKANIKE (JASHTE GODINES) 

LlOJI  Numri 

Zjarrfikse tipi Stayer 2 

Automjet  Mercedes – Benz 1 

Automjet me karroceri tipi  Ford 1 

Kamion i heqjes së mbeturinave Volvo 1 

Mikrobuz (15+1 vende)  1 

AUTOMATIZIMI 

Lloji i Pajisjes (Hardware, Fundore ) Numri 

Kompjutera 46 Deskop 2 Laptop 

Monitore Ν/Α 

Tastjere Ν/Α 

Maus Kompjuteri Ν/Α 

Printera Ν/Α 

UPS Ν/Α 

Lloji i pajisjeve (Rrjeti - Komunikimi) Numri   

Modem 35 

Hub Ν/Α 

Akses ne rrjet Po Ν/Α 
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Tabela 5.1.2.2: Instalimet e Ndërtesave - Pajisjet Elektronike, Mekanike dhe Koputerike, të bashkisë Mirditë 

Të dhëna financiare  

Shërbimi nuk ka buxhetin e vet. Shifrat financiare që kanë të bëjnë me të janë përfshirë në pjesën 

në vijim të këtij kapitulli, i cili pasqyron të hyrat dhe shpenzimet e Bashkisë Mirditë në tërësi. 

Vërehet se të dhënat mbi koston e zbatimit të aktiviteteve të Shërbimit Teknik nuk mund të nxirren 

për shkak të faktit se në Bilancin kontabël - Pasqyra e Fitimit dhe Humbjes, kostoja e zbatimit është 

treguar në total për  Bashkinë. Megjithatë, nga të dhënat e mëposhtme duket se një pjesë e madhe e 

të ardhurave të Bashkisë përdoret për të mbuluar shërbimet dhe investimet urbane. 

Tabelat e mëposhtme japin informacion mbi gjendjen financiare (të ardhurat - shpenzimet)  e 

Bashkisë së re të zgjeruar Mirditë. 

   

Të Ardhura 

Në vitin 2016, bashkia Mirditë kishte të ardhura /buxhet prej 356,045,202 lekë. Respektivisht, në 

vitin 2017, të ardhurat /buxheti i Bashkisë ishte 663,158,648 lekë, duke treguar një ndryshim vjetor 

prej 86.26% krahasuar me vitin paraprak. Të ardhurat për vitet 2016-2017 arritën në 1,019,203,850 

lekë. 

 

Bashkia Mirditë 2016 2017 
Ndryshimi 

vjetor (%) 

Totali       

2016-2017 

Të Ardhura 356.045.202 663.158.648 86,26% 1.019.203.850 

Tabela 5.1.2.3: Ardhurat / Buxheti i Bashkise Mirditë në vitet 2016-2017 (Burimi: Bashkia Mirditë) 

 

Sa i përket financave të Komunës dhe në veçanti të hyrave, këto kryesisht vijnë nga subvencione 

nga Qeveria e Përgjithshme, të ardhurat e veta, si dhe të ardhurat nga vitet e mëparshme. 

 

Llojet e të ardhurave Viti 2016 % 2016 Viti  2017 % 2017 

Grantet 265.062.000,00 74,45% 384.789.121,00 58,02% 

Të ardhura nga Bashkia 87.460.000,00 24,56% 88.163.000,00 13,29% 

Transferuar nga viti i kaluar 3.523.202 0,99% 190.206.527,00 28,68% 

Totali 356.045.202,00 100,00% 663.158.648,00 100,00% 

Tabela 5.1.2.4: Të ardhurat e Bashkisë sipas llojit të të ardhurave në vitet 2016-2017 

 

Siç mund të shohim, të hyrat nga 356.05 milionë lekë në vitin 2016 arritën në 663.16 milionë lekë 

në vitin 2017. Kjo rritje e madhe është për shkak të mos absorbimit të subvencioneve shtetërore në 

2016, duke rezultuar në transferimin e tyre në vitin 2017. Më konkretisht, në lidhje me llojin e të 

ardhurave dhe kontributin e saj në të ardhurat totale për vitin 2016, 74.45% e të ardhurave totale 

vjen nga subvencionet shtetërore, 24.56% nga të ardhurat e veta dhe 0.99% nga transferim ivitit 

Rrjeti lokal Jo 

Lloji pajisjeve (Software) Disponon 
Numri 

përdoruesve 

WINDOWS 7 Po Ν/Α 

WINDOWS 8.1 Po Ν/Α 
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paraardhës. Në 2017, 58.02% e të ardhurave totale vjen nga subvencionet shtetërore, 13.29% nga të 

ardhurat e veta dhe 28.68% të transfertave nga viti paraardhës. Shifrat e mësipërme tregohen edhe 

në grafikët e mëposhtëm, duke treguar rrugën e të ardhurave si dhe kontributin e tyre në përqindje 

në të ardhurat totale në vitet përkatëse. 

 

 

Skema 5.1.2.1: Të ardhurat e Bashkisë për vitet 2016-2017 
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Skema 5.1.2.2: Të ardhurat e Bashkisë sipas llojit të të ardhurave në vite 2016-2017 

Niveli i ulët i mbledhjes së të ardhurave të Bashkisë tregon nivelin e ulët të rritjes ekonomike të 

zonës, por edhe numrin e vogël të kompanive që kontribuojnë në rrjedhën e të ardhurave. 

Në vijim paraqesim shpenzimet e Bashkisë në vitet 2016 dhe 2017. Kategoritë kryesore të 

shpenzimeve lidhen me investimet, listën e pagave, shpenzimet operative, sigurimet shoqërore dhe 

transportin. 

 

Κategoritë e shpenzimeve Viti 2016  % 2016 Viti 2017 % 2017 

Pagat 118.731.339 44,91% 91.519.568 17,10% 

Sig Shoq, 18.991.076 7,18% 15.283.768 2,86% 

Shpenzimet operative dhe mirëmbajtja 61.612.187 23,31% 99.430.832 18,58% 

Investimet 60.915.600 23,04% 320.435.474 59,86% 

Transferimet 4.100.000 1,55% 8.616.006 1,61% 

Totali 264.350.202 100,00% 535.285.648 100,00% 

Tabela 5.1.2.5: Shpenzimet e Bashkisë në vitet 2016-2017 
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Nga të dhënat në tabelën e mësipërme kostatojmë se në vitin 2016 shpenzimet e përgjithshme të 

vitit arritën në 264.350.202 lekë, ndërsa në vitin 2017 ka pasur një rritje të madhe në shpenzimet 

për shkak të rritjes së buxhetit të investimeve, kështu që shuma të arrijë në 535.285.648 lekë . Më 

konkretisht, sa i përket vitit 2016, pjesa më e madhe e shpenzimeve ka te beje  me pagat me një 

përqindje 44.91%, e ndjekur nga shpenzimet operative vlersuar ne 23.31%, investimet me 23,04%, 

sigurimet shoqërore me 7.18% dhe transporti me 1.55%. Sa i përket vitit 2017, pjesa më e madhe e 

shpenzimeve për investime me 59.86%, e ndjekur nga shpenzimet operative me 18.58%, pagat me 

17.10%, sigurimet shoqerore me 2.86% dhe transporti me 1.51%. Për sa i përket pagave, ka një ulje 

të shpenzimeve për shkak të reduktimit të personelit. 

 

 

Skema 5.1.2.3: Shpenzimet e Bashkise në vitet 2016 deri 2017 

 

Duke krahasuar të ardhurat e përgjithshme me shpenzimet totale, ka një ndryshim të qartë në të 

ardhurat, sipas rezultateve që Bashkia paraqet. 

Bashkia Mirditë 2016 2017 
Totali       

2016-2017 

Të ardhura 356,045,202 663,158,648 1,019,203,850 

Shpenzime 264,350,202 535,285,648 799,635,850 

Rezultati pozitiv neto 91,695,000 127,873,000 219,568,000 

Tabela 5.1.2.6: Të Ardhurat- Shpenzimet e bashkisë Mirditë në vitet  2016-2017 

 

Në mënyrë të veçantë, në vitin 2016 rezultati pozitiv neto është 91,695,000 lekë, ndërsa në vitin 

2017 rezultati pozitiv neto është 127,873,000 lekë, 39.45% më shumë se një vit më parë. Sa i përket 

rezultatit të përgjithshëm neto për vitet 2016-2017, arrin në: 219.568.000 lekë. 
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Skema 5.1.2.4: Rezultati neto pozitiv në vitet 2016-2017 

Duke marrë parasysh vështirësitë e përgjithshme ekonomike të Organizmit të Pushtetit Lokal të 

Bashkisë Mirditë, gjendja financiare e Shërbimit në veçanti vlerësohet të jetë relativisht e 

pakënaqshme.  

Një nga faktorët kryesorë shkakësor është mungesa e flukseve që rezultojnë nga barra financiare 

(debite) të pranuesve për ndërtimin dhe riparimin e trotuareveetj, mungesë e cila vjen për shkak të 

pamundësisë ose mungesës së iniciativës për mbledhjen e tyre nga vetë Autoritet Bashkiake. Për të 

tjerat, Drejtoria e Shërbimeve Teknike përpiqet të përdorë sistematikisht pothuajse të gjitha burimet 

e mundshme të të ardhurave që lidhen me integrimin në skemat financiare dhe Programet e Qarkut, 

te vendit, si dhe programet e huaja (BE-SHBA). 

Ky Menaxhim ka një metodë / mekanizëm sistematik dhe të dokumentuar për vlerësimin e 

efikasitetit të shërbimeve dhe aktiviteteve të tij. Përkundrazi, për madhësinë e përfitimit, duket se 

ka vetëm vlerësime empirike të bazuara vetëm në kritere cilësore. E njëjta vlen edhe për 

identifikimin dhe vlerësimin e përzierjes politike (policy mix). 

5.2. Zhvillimi i kapaciteve dhe marrëveshjet e zbatimit 

Përsa i përket gamës së shërbimeve, shfaqen mangësi të pjesshme, megjithëse është bërë një 

përpjekje e përbashkët për të siguruar shërbime të barabarta për të gjithë qytetarët pa diskriminim 

dhe kufizime. Këto mangësi ndjehen më shumë në personat me aftësi të kufizuara të cilët, ndonëse 

duke përdorur shërbime teknike në një shkallë të përshtatshme, për shkak të kushteve aktuale të 

trafikut, kanë qasje të kufizuar apo edhe të vështirë në shumë pika qendrore të qytetit, duke 

përfshirë dhe në Godinën e Bashkisë ku është vendosur kjo Drejtori. Gjithashtu, regjistrohet një 

shkallë relative e nën-shërbimit të të gjithë qytetarëve dhe përfituesve të tjerë të Shërbimit për 

shkak të mos decentralizimit të shërbimeve të ofruara nga Drejtoria, gjë që e bën të pashmangshme 

nevojën e hyrjres së përdoruesve në mjediset e Bashkisë. 
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Përtej mangësive të identifikuara në lidhje me mjaftueshmërinë e shërbimit të grupeve të pranuesve 

nga Drejtoria e lartpërmendur e Bashkisë Mirditë, vërehen mangësi edhe në plotësimin e nevojave 

të qytetarëve. 

Nga sa më sipër është e qartë se mungon një identifikim i qartë dhe i fokusuar i nevojave të 

specifikuara të qytetarëve nga ana e Drejtorisë. Eksplorimi dhe evidentimi sistematik i nevojave të 

marrësve dhe dhënia e një pamje të qartë të kërkesës së përgjithshme të shërbimeve të ndryshme 

teknike, kontribuon në një planifikim më të saktë dhe të synuar të Shërbimit dhe në zbatimin më 

efektiv të këtyre aktiviteteve, me aks përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara.  

Në të njëjtën kohë, për t'i shërbyer më mirë qytetarëve dhe grupeve të tjera të përdoruesve të 

shërbimeve të kësaj Drejtorie, është e domosdoshme që menjëherë të zbatohet një sërë ndërhyrjesh 

përmirësuese. Për shembull, duhet të gjenden zona të përshtatshme urbane për të siguruar hapësira  

parkimi, për të rehabilituar problemet e trafikut duke rishikuar planifikimin e trafikut të qytetit dhe 

duke përmirësuar rrugët brenda bashkisë. Në të njëjtën kohë, duhet të bëhet mirëmbajtja në rrjetet e 

rrugëve bashkiake, riparimi i dëmtimeve në rrugë, përmirësimet në trotuare, të cilët në disa raste 

janë për qytetarët inekzistente, duke vështirësuar lëvizjen, veçanërisht të qytetarëve me probleme të 

aftësisë së kufizuar. Duhet të ndërtohen objekte të reja sportive bashkëkohore, si dhe një numër 

infrastrukturash rekreative dhe të gjelbëruara (sheshe, parqe, terrene lojrash etj.). Një nga 

ndërhyrjet më të rëndësishme me prioritet të menjëhershëm, është sigurimi i lëvizjes ditore të 

personave me aftësi të kufizuara brenda strukturës urbane. Së fundi, me qëllim mbrojtjen e 

mjedisit, duhet të rritet përpjekja për riciklimin dhe ripërdorimin - shfrytëzimin e materialeve dhe 

përmirësimin e gjelbërimit urban. 

Nga ana e tyre, qytetarët mund të mbështesin përmirësimet e mësipërme duke ulur ndjeshëm 

përdorimin e makinave të tyre private, duke ndarë mbeturinat në shtëpitë e tyre dhe mbi të gjitha 

duke u kujdesur për gjelbërimin urban (dhe jo vetëm).  

Për të vazhduar projektet, për të arritur objektivat, por, mbi të gjitha, për të përmbushur nevojat, 

duhen resurse që nuk janë gjithmonë të disponueshme. Për këtë arsye hartohet çdo vit Programi i 

projekteve prioritare për çdo periudhë menaxhimi (Programi Teknik vjetor). Megjithate, 

pavarësisht zbatimit të këtij Programi, vazhdon të sjellë shqetësim tek zyrat e Sherbimit, si problem 

kryesor në zbatimin e projekteve, vonesa në shlyerjen e urdhërpagesave, fakt që sjell vonesa të 

konsiderueshme në përfundimin e veprave. Vonesa në pagesa është kryesisht për shkak të flukseve 

të parregullta financiare të programuara, por edhe problemeve të fondeve në dispozicion të 

Bashkisë Mirditë. 

Një problem po aq i rëndësishëm lind, gjatë fazës së zbatimit, kur niveli i financimit të projekteve 

zhvillimore është më i vogël se buxheti, me pasojë nevoja për mbështetje financiare nga burimet 

bashkiake.  

Siç është përmendur në seksionin e mëparshëm, duke pasur parasysh mënyrën e funksionimit dhe 

problemet ekzistuese, ndoshta nuk ka vend për përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit të 

aktiviteteve të Shërbimit pa rritjen e domosdoshme të burimeve. Faktor përcaktues do të jetë 

zbatimi i një Sistemi të Menaxhimit përmes Objektivave të matjes nga drejtoria në fjale, për një 

targetim më të saktë dhe të qartë dhe për përcaktimin e "performancës" së objektivave. 

Është gjithashtu e nevojshme të implementohet Sistemi i Menaxhimit të EMAS nga kjo Drejtori, 

duke respektuar procedurat operacionale dhe menaxheriale. Në kuadër të zbatimit të këtij Sistemi, 

duhet të sigurohen të gjitha informacionet e nevojshme për të gjithë të përfshirët, ndërsa sipas sa 

më sipër, duhet të kryhet një auditim nga një Auditor i Certifikuar. 
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Pika kritike për përmirësimin dhe rritjen e cilësisë dhe efektivitetin e shërbimeve teknike përbëjnë, 

nga njera anë hartimin dhe implementimi e Sistemeve të Cilësisë si çertifikimi i Autoritetit 

Menaxhues të shërbimeve të Bashkisë dhe nga ana tjetër aktivizimi i Njësisë së Auditimit të 

Brendshëm nga ana tjetër. Duhet të theksohet se në këtë drejtim është e këshillueshme dhe e 

domosdoshme  mbështetja e njëkohshme e Shtetit në kontekstin e reformës administrative, gjë që 

do të çojë në përshpejtimin e procedurave që kërkojnë kohë. Në veçanti, kodimi tematik i 

dispozitave, ligjeve, dekreteve, etj, është i rëndësishëm, pa nevojën e nxjerrjes së rregulloreve 

sqaruese ose modifikimeve dhe  abrogimi i dispozitave pararendëse.   

Gjithashtu, duhet të parashikohen, nga njëra anë, proçedura të shpejta për trajtimin dhe gjykimin e 

rasteve, dhe nga ana tjetër, dënime më të rrepta për raste të veçanta, si për shembull, për rastet e 

uzurpimit arbitrar të pronës së paluajtshme komunale, menaxhimi dhe zgjidhja e të cilave aktualisht 

eshte më shumë se dy vjet.   

Ne rritjen e shkallës së plotësimit të kërkesave të qytetarëve do të kontribuonte në mënyrë drastike 

përmirësimin e efektivitetit dhe produktivitetit të aktiviteteve të kësaj Drejtorie, gjë e cila, siç u 

përmend më lart, është e mundshme, duke pasur parasysh disponueshmërinë e burimeve të 

nevojshme, zbatimin e Sistemeve të Cilësisë, aktivizimin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm si 

dhe mbështetjen shtetërore.  

Hapësira të tjera për përmirësimin e procedurave operacionale të Drejtorisë mund të arrihen duke 

krijuar një sistem për vlerësimin e shërbimeve, bazuar në indikatorët e efikasitetit, një masë e cila 

megjithatë do të hasë probleme serioze, kryesisht për shkak se ka mangësi të konsiderueshme 

primare në zbatimin e procedurave të programimit, monitorimit dhe vlerësimit të veprimeve të këtij 

Shërbimi. Këto mangësi lindin, por në të njëjtën kohë edhe fuqizohen, nga problemet që vuajnë, jo 

vetëm në Drejtorinë konkrete, por edhe në gjithë Organizmin e Pushtetit Lokal te Bashkisë Mirditë 

dhe kanë të bëjnë me çështjet e organizimit dhe administrimit, planifikimit, hierarkisë, 

produktivitetit, koordinimit dhe madje edhe komunikimit të brendshëm midis departamenteve dhe, 

në përgjithësi, strukturës organizative.   

Zgjidhja e problemeve të mësipërme, zbatimi i sistemeve dhe metodave për përmirësimin e 

efikasitetit të procedurave operacionale të Shërbimit si dhe menaxhimit /trajtimit të faktorëve të 

jashtëm (p.sh. vonesat në pagesën e urdhërpagesave) që shkaktojnë probleme në zbatimin dhe 

përfundimin e projekteve, konsiderohen si pika kyçe për përmirësimin e cilësisë dhe efektivitetit te 

aktiviteteve të kësaj Drejtorie, me fokus në shërbimin më të mirë dhe më të shpejtë të qytetarëve.  

Sa i përket komunikimit të Drejtorisë me pranuesit e saj, vërehen mangësi të pjesshme. Përdoruesit 

e shërbimeve teknike (kontraktorët e punëve publike, furnizuesit etj.) informohen në të gjitha 

mënyrat institucionale në lidhje me shërbimet e ofruara dhe veprimet e planifikuara të kësaj 

Drejtorie. Për të informuar grupet e pranimit për çështje me interes të përgjithshëm, Drejtoria e 

Shërbimeve Teknike duhet të publikojë Njoftimet për Shtyp ose çështjet e Këshillit Bashkiak. 

Megjithatë, janë evidentuar mangësi në drejtim të informimit të të gjithë qytetarëve rreth llojeve 

dhe numrit të shërbimeve ose projekteve në zbatim duke shkaktuar probleme / vështirësi të 

mundshme në lëvizjet e tyre të përditshme (p.sh. rrjetet e reja rrugore, ndërtesat e reja etj) . Prandaj, 

publikimi i Projektit të kësaj Drejtorie është prioritet për Bashkinë, kryesisht për informimin e 

qytetarëve për mosfunksionimet e jashtëzakonshme brenda rrjetit urban.  

Nga ana tjetër, përsa i përket shërbimit të informimit për të zgjidhur kërkesat dhe nevojat e 

qytetarëve, propozohet të ngrihet një Zyrë e Shërbimit Publik për t’ju gjetur zgjidhje në një kohë të 

arsyeshme, duke pasur parasysh mundësinë e "pjesëmarrjes" së pranuesve – qytetarëve në proçesin 
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e marrjes së vendimeve të Shërbimit. Për shembull, në rastin e Projekteve të Mëdha-Veprimeve, në 

aspektin e buxhetit dhe materialitetit, Bashkia Mirditë duhet të  realizoje  proçedura konsultimi. 

Sa i përket organizimit dhe strukturës së kësaj Drejtorie, nevojitet ristrukturim, për qëllime të 

decentralizimit të përgjegjësive, përmirësimit të cilësinë së shërbimeve të ofruara dhe për t'i 

shërbyer më mirë qytetarëve. 

Konkretisht, drejtoria duhet të krijojë zyrat dhe departamentet e meposhtme në kontekstin e synimit 

të nevojave dhe efikasitetit të shërbimit: 

 Zyra e Drejtorisë, 

 Zyra për sigurimin e aksesit për personat me aftësi të kufizuara 

 Departamenti i Planifikimit, Zhvillimit, Cilësisë dhe Efikasitetit 

 Departamenti i Punëve Teknike - Kadastrës – Shërbimeve 

 Departamenti i Mjedisit 

 Departamenti i Planifikimit Urban 

 Departamenti i Planifikimit dhe Rregullimit të Trafikut 

 Departamenti i Projekteve Elektromeknike dhe Aplikimeve Energjetike. 

 Departamenti i Gjelbërimit 

 Departamenti i Furnizimeve  

Theksohet nevoja për themelimin dhe funksionimin e Zyrave dhe Departamenteve të mësipërme 

me qëllim të decentralizimit të përgjegjësive, përmirësimit të efikasitetit dhe efektivitetit të 

aktiviteteve në veprim dhe forcimit të veprimeve të kujdesit social të Bashkisë. Përveç kësaj, 

veprimi i tyre është me rëndësi kyçe për përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të të gjitha 

veprimeve të Autoriteteve Lokale. Duhet të theksohet gjithashtu se mund të bëhet kombinim i 

departamenteve të mësipërme, në varësi të nevojave dhe burimeve të kësaj Drejtorie.  

Në kuadër të organizimit më të gjerë të Bashkisë, bashkëpunimi i Drejtorisë me subjekte te jashtme 

luan një rol të rëndësishëm për trajtimin sa më të shpejtë të çështjeve dhe rasteve. Në përgjithësi, 

nuk ka probleme të koordinimit, në bashkëpunimin e Drejtorise të Shërbimeve Teknike me 

subjektet e lartpërmendura. Megjithatë, nganjëherë, kryesisht në partneritete të Drejtorisë me 

Subjekte të Sektorit Publik, janë evidentuar, megjithëse në një masë jo të rëndësishme, problemet e 

konfuzionit të kompetencave, të cilat dalin kryesisht në procesin e vendimmarrjes. Këto probleme 

merren në bazë të shumëllojshmërisë dhe kompleksitetit të aktiviteteve, si dhe shumëllojshmërisë 

dhe kornizës së paqartë legjislative elemente që prekin të gjithë sistemin e qeverisjes vendore dhe 

administratën publike më të gjerë. 

Siç është përmendur në seksionin e mëparshëm, në përputhje me kërkesat e parashtruara në Ligjin 

107/2014 "Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit", Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit Urban dhe 

Strehimit të Bashkisë Mirditë plotëson pjesërisht kushtet e pajtueshmërisë. 

Nevoja primare, në lidhje me personelin e Drejtorisë, përqëndrohet në plotësimin e vendeve të lira 

të stafit organik, siç parashikohet në legjislacionin aktual. Përveç kësaj, po aq i domosdoshëm 

vlerësohet plotësimi i drerjtorisë me staf drejtues, i cili duhet të ketë të dokumentuar, nga njera anë, 

kualifikim të zgjeruar shkencor  dhe nga ana tjetër, njohuri dhe përvojë në marrjen e vendimeve. 

Persa i përket stafit ekzistues të Drejtorisë, gjykohet se është i mjaftueshem për funksionimin e saj, 

pasi punonjësit kanë përvojën dhe njohuritë e nevojshme për plotësimin dhe zgjidhjen e të gjitha 

aktiviteteve të ndermarra. Megjithatë, ekziston një nevojë urgjente për trajnim të vazhdueshëm të 

stafit dhe, në veçanti, për programet e specializuara të trajnimit nga fusha e kompetencës, 
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përkatësisht. Duhet të njihet si një pikë kyçe në riorganizimin e Shërbimit, kryesisht nga udhëheqja 

politike dhe pastaj nga zyrtarët, përmirësimi i burimeve njerëzore, arritja e të cilave është përfshirja 

e rregullt e stafit në programet e trajnimit. 

Më poshtë janë listuar programet e trajnimit të cilat do të japin një kontribut vendimtar në 

përmirësimin e funksionit të Drejtorisë: 

 Programet e prokurimit dhe tenderimit të projekteve 

 Programet e kompjuterizimit dhe mbajtja e të dhënave 

 Programe për mësimin dhe hartimin e programeve të specializuara të softuerit (ArcGIS, 

AutoCAD, CorelDRAW, Adobe Photoshop, MS Office, SCADA etj.) 

Persa i përket infrastrukturës së ndërtimit dhe logjistikës të kësaj drejtorie, theksohet nevoja e 

mirëmbajtjes së objekteve ekzistuese si dhe, nëse kërkohet,përmirësimi i tyre   në intervale të 

rregullta. Në veçanti, nevoja për mirëmbajtjen e ndërtesës brenda dhe jashtë (plyerje) dhe 

mirëmbajtja e kornizave (të brendshme dhe të jashtme), që do të kontribuojnë në kursimin e 

energjisë dhe në këtë mënyrë reduktimin e shpenzimeve të bashkisë. Gjithashtu, konsiderohet si 

prioritet, transformimi i hapësirave ekzistuese të shërbimit ose dhe përdorimi i një mjedisi të ri 

brenda ndërtesës, nëse kërkohet, me qëllim që të arrihet modernizimi i ambientit të punës dhe rritja 

e produktivitetit të shërbimit, si dhe për të mbulohen nevojat kryesore të arkivimit. 

Siç është përmendur në seksionin e mësipërm, nuk ka mjaftueshmëri përsa i përket automjeteve të 

shërbimit për zgjidhjen e përgjegjësive të drejtorisë. Për këtë arsye, është e nevojshme të blihen 

makina zyrtare, të reja ose të përdorura, në varësi të nevojave të shërbimit. Konkretisht, është e 

domosdoshme blerja ose marrja me qira e automjeteve të mëposhtme: 

 Autovetura  shërbimi  për tu përdorur për lëvizjen e personelit të shërbimit 

 Automjete shërbimit 4x4 për transportin në dhe nga terreni në të cilin kryhen punimet 

 Kamionë për transportin e materialeve të ndërtimit 

 Ekskavator 

 Kamiona me shportë  

 Automjete formuese 

 Ngarkues  

Duhet të theksohet se karakteristikat teknike dhe numri i automjeteve të shërbimit përcaktohen në 

bazë të nevojave si dhe burimeve të disponueshme të shërbimit. 

Përsa i përket pajisjeve teknike të kësaj drejtorie, është e nevojshme të blihen Kompjutera të 

teknologjisë së fundit dhe pajisje të tjera periferike, të tilla si printera, aparatura multifunksionale, 

plotera etj., si dhe pajisjet që kontribuojnë në aksesin më të shpejtë në internet (Router – Modem). 

Gjithashtu gjykohet e nevojshme blerja e licencës së përdorimit të programeve të reja softuer dhe 

përmirësimi i versioneve aktuale të programeve ekzistuese softerike. 

Më poshtë, paraqitet një tabelë me pajisjet teknike të kërkuara për funksionimin racional të kësaj 

drejtorie. 
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Tabela 5.2.1: Pajisjet teknike të kërkuara për funksionimin e drejtorisë 

 

Sa i përket kostos së investimit për rikonstruksionin e bashkisë dhe Drejtorisë për Punët Publike, 

Administrimit Territorial dhe Kontrollit, kuptohet nga të dhënat e mbledhura që Drejtoria e 

Planifikimit, Zhvillimit të Territorit dhe Strehimit Mirditë në 15 vitet e ardhshme do të duhet të 

bëjë rinovimin dhe kompletimin e pajisjeve mekanike të saj, si dhe rinovimin e pajisjeve të saj 

kompjuterike. 

Meqënese analiza jonë bëhet në një thellësi prej 15 vjetësh, si rrjedhojë nevojat e Bashkisë dhe në 

veçanti ato të Drejtorisë së Planifikimit të Territorit dhe Kontrollit të Planeve të Investimeve, në 

aspektin e burimeve njerëzore, si dhe infrastrukturës logjistike, për të gjithë horizontin kohor të 

analizës. Përsa  i përket pajisjeve teknike (Hardware, Software, pajisje të tjera ) si kompjutera, 

Laptop, Printer, UPS etj., kanë një jetëgjatësi prej 5 vjetësh, pasi në fund të 5 viteve pajisjet 

konsiderohen të vjetra dhe kanë nevojë për instalim në mënyrë që të plotësojnë nevojat e secilës 

bashki. 

Siç është analizuar tashmë, investimet e parashikuara në periudhën 2018-2032 pritet të rriten nga 

578.43 milionë lekë në 14.30 milion lekë. 

  

PAJISJET TEKNIKE QË KËRKOHEN 

Lloji pajisjes 

Kompjuterët   të teknologjisë  të fundit (përfshirë pajisjet e tjera periferike 

të tilla si tastierë, mouse, ekran) 

Server 

Printera 

Aparatura multifunksionale 

Telefona 

Router - Modem 

Plotter 

GPS 

UPS 

USB - Flash arkivimi - Hard Drive jashtme 

Programe Softueri 

MS WINDOWS 2010 

MS Office 2007 ή 2010 

ArcGIS 

AutoCAD 

CorelDRAW 

Adobe Photoshop 

Adobe Acrobat Reader 

SCADA 



181 
 

 

Sektoret të investimeve Buxheti 
Ι: 18 II: 19-20 ΙΙI: 21-27 IV: 28-32 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Sistemim urbane 450.000.000 82.000.000 124.500.000 93.500.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 

Mbrojtjen civile 9.500.000 8.000.000 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mjedisi natyror dhe 

kulturor 
181.500.000 900.000 35.300.000 35.300.000 22.000.000 22.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Zhvillimi ekonomik 151.000.006 44.400.000 41.650.000 58.550.000 1.200.000 1.000.000 900.000 900.006 900.000 800.000 700.000 0 0 0 0 0 

Përmirësim i 

administratës në Bashki 
29.500.000 5.000.000 12.250.000 12.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infrastrukturë Sociale 646.000.000 177.000.000 182.000.000 177.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 15.500.000 15.500.000 14.500.000 13.500.000 0 0 0 0 0 

Infrastukturë Rrugore 219.791.000 103.765.000 42.696.000 49.830.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 

Infrastrukturë Vaditëse 78.369.000 34.369.000 19.500.000 24.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infrastrukturë e 

ujësjellësit 
250.000.000 120.000.000 65.000.000 65.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infrastrukturë e trajtimit 

te ujërave të ndotura 
335.000.000 0 70.000.000 70.000.000 23.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

Infrastrukturë e 

menaxhimit të 

mbeturinave 

20.000.000 5.000.000 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infrastrukturë 

energjetike 
540.000.000 60.000.000 47.500.000 47.500.000 33.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 

Infrastrukturë e 

telekomunikacionit 
30.000.000 0 10.000.000 10.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 400.000 300.000 300.000 

Totali 2.940.660.006 640.434.000 658.646.000 651.680.000 140.700.000 128.500.000 108.400.000 106.900.006 101.900.000 90.800.000 83.700.000 47.000.000 46.000.000 45.400.000 45.300.000 45.300.000 

Tabela 5.2.2: Investimet e parashikuara në bashkinë Mirditë gjatë 15 viteve të ardhshme 
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Duke pasur parasysh se  

1. Burimet njerëzore, në një shtrirje prej 15 vjetësh, pritet të forcohen dhe zëvendësohen me 

potencial të ri, me aftësi të rritura, konsiderohet i sigurtë se ky veprim do të sjellë një barrë 

shtesë prej 10% -12%, element që do paraqitet në vazhdim. 

2. Pajisjet mekanike kanë nevojë për përforcim dhe ripërtëritje, supozohet se në një shtrirje 

prej 15 vjetësh duhet të ketë një cikël të plotë të rinovimit të këtyre pajisjeve, që do të sjellin 

një barrë prej 7% -8% në investimet e këtyre bashkive. 

3. Pajisjet kompjuterike të regjistruara dhe të zhvilluara më sipër pritet të zëvendësohen në një 

thellësi prej 15 vjetësh, të paktën tri herë, duke supozuar që zgjatja e jetës së tyre për shkak 

të intensitetit të teknologjisë është në një rend prej 5 vjetësh. 

4. Infrastruktura e ndërtesave, duhet të rinovohet ose të zëvendësohet dhe kjo strategji në një 

thellësi prej 15 vjetësh supozohet të sjellë një nevojë për investime në këtë sektor. 

Bazuar në 4 supozimet e mësipërme, analizojmë të dhënat në mënyrë që të dimë madhësinë e 

ngarkesave dhe investimeve që do të duhet të bëhen në të paktën 15 vjet. 

Duke marrë parasysh të dhënat e bashkisë dhe potencialin e investimeve gjatë 15 viteve të 

ardhshme,  besojmë se për periudhën e mësipërme do të kërkohen investime në infrastrukturën e 

ndërtesave dhe mirëmbajtjen e këtyre infrastrukturave në vlerë prej 475.115 €. Respektivisht 

investimet në pajisje mekanike dhe pajisje hardwar-ike dhe softwar-ike do të kërkojnë një kosto 

prej 847.082 € për të përmirësuar dhe rinovuar të gjitha pajisjet në zonën e studimit (shiko Tabelën 

më sipër). 

Si rrjedhoj parashikohen investimet prej 1,322,197 € në një thellësi prej 15 vjetësh, kështu që 

bashkia Mirditë mund të përballet me kushtet e reja dhe ambientin e ndryshuar të viteve të 

ardhshme. 
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ANALIZA E KOSTOS TOTALE (€,  VLERA FIKSE NË BAZË VITESH) 

                      

Viti  

Shpe

nzime 

progr

amim

i dhe 

planif

ikimi 

Blerje  

toke 

Punime 

ndërtimore 

dhe 

konstruksio

ni (1) 

Instalime 

dhe 

makineri 

Të pa 

parashiku

ara (2) 

Ndihmë 

teknike 

Publiki

me  

Supervizi

mi gjatë 

zbatimit 

TOTALI 

KOSTO 

TOTALE E 

INVESTIM

IT 

2018       69.000         69.000 69.000 

2019     101.775 40.710         142.485 142.485 

2020       148.852         148.852 148.852 

2021     80.000 40.710         120.710 120.710 

2022       65.136         65.136 65.136 

2023       120.355         120.355 120.355 

2024     162.840 81.420         244.260 244.260 

2025       61.065         61.065 61.065 

2026       183.195         183.195 183.195 

2027     130.500 36.639         167.139 167.139 

TOTALI 0 0 475.115 847.082   0 0 0 1.322.197 1.322.197 

Tabela 5.2.3: Analiza e Kostos Totale të Bashkisë Mirditë  



Së bashku me investimet e lartpërmendura, shpenzime të konsiderueshme do të vijnë nga rinovimi i 

stafit me kualifikime të reja dhe më të larta, të cilat do të përmirësojnë shërbimet e ofruara nga 

bashkitë, por gjithashtu do të rrisin koston operacionale të bashkisë. 

Në tabelën 1.2.8 paraqitet rritje e kostove operative dhe burimeve njerëzore gjatë 15 viteve të 

ardhshme. 

 

 

Tabela 5.2.4: Parashikimi i shpenzimeve të stafit për shkak të rinovimit  

 

Në kuadër të riorganizimit të përgjithshëm të Bashkisë Mirditë, propozohet të krijohen seksione të 

ndara në strukturën më të gjerë organizative të Bashkisë Mirditë. Konkretisht, propozohet krijimi: 

 Departamenti i Mbrojtjes Civile 

 Departamenti i Prodhimit Bujqësor dhe Informimit të Fermerëve 

 Departamenti QSQ (Qendra e Shërbimit të Qytetarëve) 

 Departamenti i Tele-Mirëqenies (mund të përfshihet në seksionin e Mirëqenies Sociale) 

 Departamenti i Turizmit 

Departmentet  e mësipërme janë të një rëndësie kyçe për bashkinë Mirditë dhe krijimi i tyre do të 

kontribuojë në decentralizimin e përgjegjësive të bashkisë, në përmirësimin e efikasitetit dhe 

efektivitetit të aktiviteteve ekzistuese dhe në forcimin e veprimtarive të kujdesit social të Bashkisë 

DALJA 1: PAGESA &SHPENZIME TË STAFIT MIRDITË 

        

  SASIA 
CMIMI PËR 

NJËSI 

SHUMA E 

DALJES 

2018 6 14.550 87.300 € 

2019 6 15.278 91.665 € 

2020 6 16.041 96.248 € 

2021 6 16.843 101.061 € 

2022 6 17.686 106.114 € 

2023 7 18.570 129.989 € 

2024 7 19.498 136.489 € 

2025 5 20.473 102.367 € 

2026 5 21.497 107.485 € 

2027 4 22.572 90.287 € 

2028 4 23.700 94.802 € 

2029 4 24.885 99.542 € 

2030 4 26.130 104.519 € 

2031 4 27.436 109.745 € 

2032 6 28.808 172.848 € 

TOTALI     1.630.459 € 

DOKUMENTACIONI: Ne besojmë se shpenzimet dhe tarifat e stafit do të jenë të 

përgjithësuara për të gjithë Bashkinë Mirditë në vitin bazë në € 38,800.00, duke u rritur 

çdo vit me 5% në të gjithë periudhën e viteve që llogarisim. Kjo rritje do të vijë si nga 

rritja e pagave ,ashtu edhe nga rritja e numrit të stafit, për shkak të rritjes së punësimit. 
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Mirditë dhe në përgjithësi në përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të të gjitha veprimtarive të 

Pushtetit Lokal.  

Në kuadrin e organizimit më të gjerë të Bashkisë, është e rëndësishme të hulumtohen 

bashkëpunimet e departamenteve të propozuara me subjekte te jashtme, për të përshpejtuar 

trajtimin e kërkesave dhe çështjeve rast pas rasti. 

Në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës teknike të Bashkisë dhe nisur nga fakti se në kohët e 

sotme të kursimit ekonomik, zgjidhjet dhe proçedurat tradicionale të cilat deri vonë ndiqeshin në 

çështje të administrimit publik nuk janë më të mjaftueshme për trajtimin e problemeve dhe ruajtjen 

e nivelit të cilësisë së jetës, modeli tradicional operativ i një qyteti është bazuar rreth shërbimeve që 

veprojnë si entitete të pavarura dhe pa lidhje të cilat shpesh janë të dizejnuara në bazë të funksionit 

të tyre dhe jo të nevojave të qytetarëve. Si rezultat: 

 Çdo qytetar ose kompani duhet të ndërveprojnë më vete në çdo shërbim, duke krijuar kështu 

pika të shumta kontakti dhe jo një pikë që është e përshtatur për të përmbushur nevojat e 

tyre (p.sh. shërbimin nga pikat postare).  

 Të dhënat dhe informatat janë të mbyllura zakonisht në çdo shërbim duke kufizuar 

mundësinë për bashkëpunim dhe risi, si edhe përshpejtimin e reformave në të gjithë qytetin 

Qytetet e zgjuara janë ftuar për të zhvilluar modele të reja operative që çojnë në risi dhe në 

bashkëpunimin në mes këtyre shërbimeve të pavarura. 

Vizioni i Qyteteve të Zgjuara në një epokë shtrënguese ekonomike përfshin rëndësi të shtuar 

sociale në nivelin që ai kontribuon në forcimin e kohezionit social për të gjithë anëtarët e shoqërisë. 

Kohezioni social në një qytet të zgjuar do të thotë: 

 Mbulim i nevojave që janë në përputhje me "qytetin e zgjuar" për pjesën më të madhe të 

mundshme të banorëve të qytetit (investime të balancuara, ndryshime, balancim të 

pabarazisë në qasje etj). Fokusimi në njerëzit me lëvizshmëri të kufizuar dhe qasjes në 

shërbime (të moshuarit, fëmijët, me aftësi të kufizuara, etj)  

 Përmirësim i strukturave publike dhe sociale që do të synojë tu shërbejnë gjithë banorëve 

pavarësisht nga niveli ekonomik, prejardhjes hapësinore dhe sociale, vendbanimi dhe qasjes 

në shërbime. Qëllimi do të jetë përmirësimi i cilësisë së jetës me një aplikim horizontal tek 

qytetarët.  

 Përfshirje në formësimin e modelit të ecurisë zhvilluese të qytetit i cili do të përfshijë të 

gjithë qytetarët (zhvillim aplikacionesh të konsultimit, përfshirjes etj).  

 Risi/sektorë të rinj të kërkimit përfshijnë dhe kanë të bëjnë me dimensionin social të 

efekteve të synuara në shumë grupe shoqërore dhe kolektive. 

Projekti i zhvillimit i një qyteti zgjuar është paraqitur në figurën e mëposhtme, i cili përfshin 

udhëzimet bazë që duhen ndjekur për të arritur objektivat e tij. 
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Figura 5.2.1: Planifikimi strategjik i qytetit të zgjuar 

 

Rol të rëndësishëm në zhvillimin e një qyteti të zgjuar luajnë të dhënat hapësinore. Informacioni 

gjeografik është jetik për të marrë vendime të shëndosha në nivel lokal, rajonal dhe global. 

Menaxhimi i infrastrukturës, planifikimi hapësinor, zbutja e rrezikut nga përmbytjet, restaurimi i 

mjedisit, vlerësimi i përdorimit të tokës së komunitetit dhe rikuperimi nga fatkeqësitë 

natyrore/teknologjike janë vetëm disa shembuj të zonave në të cilat vendimmarrësit përfitojnë nga 

informacioni gjeografik. Por në mënyrë që të jetë në gjendje që ky informacion të përdoret është i 

nevojshëm zhvillimi i një infrastrukture hapësinore që mbështet zbulimin e informacionit, aksesin 

dhe përdorimin e këtij informacioni në proçesin e vendimmarrjes. 

Të dhënat gjeohapësinore janë bërë një burim i rëndësishëm në shoqërinë e informacionit. 

Normalisht, të dhënat janë përhapur gjerësisht mbi burime të shumta të pavarura dhe nuk janë 

shfrytëzuar tërësisht. Para përdorimit masiv të internetit dhe teknologjive të tij, dhe ende sot në një 

masë të madhe, të dhënat hapësinore për një vend të veçantë janë ruajtur në vende të ndryshme 

fizike, dhe shpesh duke përdorur standarde apo formate të ndryshme. Kjo e bën të vështirë për një 

përdorues potencial për të hyrë dhe të shfrytëzojë të dhënat. Kjo situatë është gjendja ekzistuese në 

Bashkinë Mirditë, ku grupe të dhënash territoriale janë të disponueshme si shapefiles të vendosura 

në kompjutera personalë të përdoruesve të brendshëm. Përdorues të mundshëm të këtyre të dhënave 

mund të janë organizata të cilat nuk mund të kenë mundësinë për ti gjetur vet këto të dhëna, ose 

kanë nevojë për të dhëna jashtë juridiksionit të tyre. Prandaj, objektivi kryesor i Bashkive duhet të 

jetë organizimi i këtyre të dhënave, në mënyrë që të sigurojë akses të përdoruesve të mundshëm në 

informacionin hapësinor të disponueshëm dmth, 
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ndarjen e të dhënave (të brendshëm dhe të jashtme), për të kursyer burimet, kohën dhe përpjekjet, 

duke shmangur dyfishimin e përpjekjeve të nevojshme për të marrë dhe për të ruajtur të dhënat. 

Me direktivën INSPIRE Bashkimi Evropian i ka vënë vetes qëllimin e krijimit të një infrastrukture 

për informata territoriale për të mbështetur politikat mjedisore të Komunitetit, dhe politikat ose 

aktivitetet të cilat mund të kenë ndikim në mjedis. Për të arritur këtë qëllim Infrastruktura e të 

Dhënave Territoriale (SDI) janë duke u zbatuar në nivele të ndryshme administrative nga 

Europianët nga niveli kombëtar deri në nivelin lokal. 

Termi "Infrastruktura e të dhënave territoriale" është përdorur për të treguar bazën përkatëse të 

grumbullimit të rregullimeve teknologjike, politike dhe institucionale që lehtësojnë 

disponueshmërinë dhe qasjen e të dhënave territoriale. SDI ofron një bazë për zbulimin e të 

dhënave territoriale, vlerësimin dhe aplikimin për përdoruesit dhe ofruesit brenda të gjithë niveleve 

të administratës shtetërore, të sektorit tregtar dhe atij jo-fitimprurës, akademisë dhe nga qytetarët në 

përgjithësi. 

SDI mundëson ofrimin e të dhënave gjeohapësinore përmes shërbimeve të reja dhe standardeve 

gjeohapësinore nga administrata. Bazuar në detyrat e ndryshme të SDI në Qeveri mund të 

përfitohen dhe kërkesa të shumta që mund të përmirësohen në mënyrë të konsiderueshme. 

Veçanërisht në nivel lokal planifikimi bashkiak dhe administrata mund të përfitojnë nga SDI 

lokale: 

 Krijimi SDI lejon një shpërndarje më të mirë të të dhënave të verifikuara territoriale. Këto të 

dhëna gjeoterritoriale të kualifikuara janë një pjesë thelbësore e vendimmarrjes në çdo 

proces planifikimi dhe administrimi në Bashki. 

 Standardet territoriale/gjeografike të përcaktuara nga Konsorciumi i Hapur Gjeohapësinor 

(OGC) sigurojnë funksionimin e përputhshmërisë. Qasje të lehtë në të dhënat 

gjeoterritoriale pa kufizime teknologjike është një aspekt i rëndësishëm dhe një parakusht 

për rritjen e efektivitetit. Me ekzistencën e një SDI lokale, të dhënat gjeoterritoriale mund të 

përdoren lehtë nga departamente të ndryshme përmes internetit ose intranet në mënyrë të 

pavarur nga çdo sistem kompjuterik i përdorur. 

 Integrimi i të dhënave territoriale tematike në kuadër të një SDI lokale siguron ruajtjen e 

centralizuar të të dhënave të grumbulluara. Kështu, nëse të dhënat gjeoterritoriale nuk do të 

ruhen lokalisht brenda departamenteve të ndryshme të strukturave IT, të dhënat e një 

departamenti mund të përdoren edhe nga departamente të tjera, duke pasur qasje tek të 

dhënat nga ana e SDI lokale. 

 Disponueshmëria dhe qasja e lehtë për verifikim, të dhënat e njohura gjeoterritoriale 

mundësojnë analiza të mëtejshme dhe aplikacione të reja brenda planifikimit bashkiak dhe 

detyrave administrative. 

Përmirësimi i procedurave në planifikimin bashkiak dhe administrimin nga një përfshirje më e mirë 

të të dhënave gjeoterritoriale e ofruar nga SDI lokale gjithashtu çon në shërbime të fuqizuara E-

Government. Si pasojë pushteti lokal, përfiton prej tyre në drejtim të rritjes së efikasitetit tyre si 

edhe publiku gjithashtu, si rezultat i shërbimeve më të mira të ofruara nga administrata lokale. 

Ky raport do të sigurojë informacion në lidhje me hapat e nevojshëm dhe kërkesat për zhvillimin e 

nivelit lokal/bashkiak të SDI. Në kuadër të teknologjisë burimi i hapur i teknologjisë do të paraqitet 

për të minimizuar koston dhe maksimizuar efikasitetin e sistemit. Në fund të ANEKS të studimit 

janë tre kapituj ku paraqeten si më poshtë: 
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Kapitulli 1 paraqet konceptin e qytetit të zgjuar me shembuj të ndryshëm të përdorimit të të 

dhënave territoriale. 

Kapitulli 2 përcakton SDI duke u fokusuar kryesisht në shërbimet gjeoterritoriale, në kuadrin 

teknologjik dhe software që mund të përdoren për zhvillimin e SDI. 

Së fundi, Kapitulli 3 paraqet një plan zbatimi të SDI për Bashkitë lokale.  
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ANEKS 
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1.1. DIREKTIVAT PËR PLANIN SEKTORIAL (1) 

STUDIMI: Krijimi i një rrjeti të hapësirave të gjelbra dhe të kohës së lirë në qytetin e Rrëshenit. 

1. HYRJE - FUSHA E STUDIMIT 

Në qytetin e Rrëshenit, qendra e bashkisë Mirditë, takohen disa zona të organizuara të përbashkëta, 

të cilat janë ndarë në hapësira më të gjera multifunksionale që janë pjesë e referencës së qytetit dhe 

i adresohen totalit të banorëve, por edhe hapësira të tjera më të vogla, të rëndësisë dytësore - lokale, 

ku dominon gjelbërimi. Tashmë, rreth sheshit qendror "Abat Doçi", për të cilin rigjenerimi është i 

përfunduar, ekziston një rrjet i shesheve të vogla dhe hapësirave të gjelbra. Megjithatë, në kuadrin e 

krijimit të një hapësire më tërheqëse dhe konkurruese urbane me synim kryesor përmirësimin e 

cilësisë së jetës, gjykohet i nevojshëm përmirësimi dhe rizhvillimi i hapësirës publike. 

Pamje nga sheshi qendror Abat Doçi Hapësira e vogël e gjelbër midis pallateve në Rrëshen 

Përrua që kalon nëpër qytetin Rrëshen Hapësira e vogël e gjelbër midis pallateve në Rrëshen  

2. FIZIBILITETI DHE REZULTATET E PRITURA TË PLANIT SEKTORIAL 

Qëllimi i projektit është të krijojë një rrjet të integruar të hapësirave të gjelbra dhe rekreative, të 

cilat do ti shërbejnë një shumëllojshmërie aktivitetesh. Rrjeti, i cili do të marrë parasysh situatën e 

krijuar tashmë, do të lidhet në mënyrë direkte me funksionet e qytetit dhe gjithashtu dio të lidhet 

dhe me pikat karakteristike, monumentet, infrastrukturën e shërbimeve publike etj Qëllimet janë: 

 Shtrirja e mundshme, mbrojtja, konfigurimi i duhur dhe ngritja e të gjitha hapësirave të 

përbashkëta. 

 Pasurimi i rrjetit ekzistues me gjelbërim dhe largimi i automjeteve. 
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 Përmirësimi i qasjes së sigurt në hapësirat e publike të përbashkëta për të gjithë (dhe 

personat me aftësi të kufizuara). 

 Përmirësimi estetik i hapësirës urbane. 

 Lidhje fizike dhe funksionale i pikave/rajoneve urbane, si të sheshit kryesor (ku gjendet 

Bashkia e qytetit dhe ndërtesa të tjera publike) me zonat e reja të banimit, zonat me 

funksione qendrore etj. 

 Përmirësimi i zonës së lumit që përshkon qytetin (para derdhjes së tij në lumin Zmeja), në 

perëndim të tij, në një korridor të gjelbër. 

 Formimi i një parku linear përgjatë lumit në pjesën juroge të lumit Zmeja, i cili do të lidhet 

dhe me qytetin. 

Në rezultatet e pritshme të planit sektorial është lëvizja e sigurt e banorëve, sidomos e fëmijëve dhe 

personave me aftësi të kufizuara, nga një zonë në një tjetër publike, përmirësimi i mikroklimës 

urbane, përmirësimi estetik i qytetit, kontributi i këtij rizhvillimi në aktivitetet e ardhshme  turistike 

dhe në zhvillimin turistik, dhe së fundi, përmirësimi i cilësisë së jetës së banorëve kryesisht, por 

edhe vizitorëve të qytetit të Rrëshenit. 

3. OBJEKTI I PLANIT SEKTORIAL  

Për të arritur përfitime maksimale, gjelbërimi urban duhet të kombinohet me formën e një rrjeti të 

hapësirave publike të lira që ndërlidhen. Në një kuadër të trajtimit të gjelbërimit urban si 

"infrastrukturë urbane", e cila është e nevojshme për funksionimin e qetë të qytetit, do të 

propozohet një rrjet me hapësira të lira - të hapura, të arritshme nga të gjithë dhe multifunksional, të 

cilat kombinojnë aktivitete të ndryshme të tilla si ecje, rekreacion, zona loje në natyrë, hapësira për 

ndalesa etj Komponentët e rrjetit janë: 

 Zona qëndrore, pika shumë funksionale me hapësira të mëdha të cilat do të jenë pika 

referimi të qytetit (të tilla si sheshi "Abat Doçi"), por dhe hapësira të tjera më të vogla të 

gjelbra për shembul sheshe, parqe, ishuj gjelbërimi, terrene sportive etj.  

 Hapësira/pjesë të gjelbërimit urban, të rëndësisë më të vogël lokale të vendosura në mes të 

ndërtesave dhe veprojnë si hapësira pushimi dhe loje dhe ku dominon gjelbërimi dhe 

mbjelljet.  

 Zona lidhëse, shtigje të gjelbëruara që do të lidhin zonat e përbashkëta midis tyre dhe me 

pjesë të organizuara/ qendrore/ karakteristike të indit urban. hapësira të zgjatura të hapura 

në kombinim me rrjetet trafikut, zona të gjelbërta që ndjekin akset kryesore strukturore 

(rrugore ose ujure), elementë linearë gjelbërimi, shtigje dhe monopate, kanale të ujit me 

trotuare në të dyja anët, etj. Përtej lidhjes, do të funskionojnë si zona të shpërndarjes së 

biodiversitetit, filtra biologjike për ndotësit, gardhe natyrore, do të vendosen kufijë natyrore 

zona të veçanta urbane etj 

 Elementë të veçanta të rrjetit janë: 

o Një park linear përgjatë lumit që do të zhvillohet përgjatë bregut të majtë të lumit 

Zmeja. Ky park, me gjatësi 500m do të lidhet me muzeun dhe sheshin kryesor të 

Rrëshenit dhe do të përfshijë trotuarë për ecje, korridor për biçikleta, hapësira të 

projektuara parku për rekreacion në natyrë, vepra për mbrojtje nga përmbytjet, 

ndërtimi të urës për këmbësorë për tu lidhur me krahun tjetër etj 



192 
 

o Një korridor i gjelbër paralelisht me lumin e vogël që përshkon qytetin në pjesën 

perëndimore pak para se ai të derdhet në lumin Zmeja, i cili do të veprojë si një 

hapësirë lineare e gjelbër me disa shtigje të gjelbëruara për ecje, me zona pushimi 

dhe hapësira rekreacioni dhe i cili do të lidhë parkun përgjatë lumit me qendrën e 

qytetit. 

Plani sektorial do të përfshijë edhe propozime për rizhvillimin e hapësirave mjedisore midis 

ndërtesave publike, kur ato gjenden përgjatë korridorit të lidhjes së hapësirave publike mes tyre, si 

edhe propozime për një tipologji dhe morfologji të vetme të përbashkët të fasadave të ndërtesave 

private të vendosura në rrugën e mësipërme me synim që të mos paraqesin ''anarki'' në përzgjedhjen 

p.sh. të ngjyrave dhe materialeve të fasadave të ndërtesave që ndikojnë në imazhin e hapësirës 

publike. 

4. PËRMBAJTJA E STUDIMIT 

Në pjesën e parë do të realizohet një regjistrim analitik dhe vlerësim i situatës  aktuale dhe 

problemeve ekzistuese. Në pëjesën e dytë do të bëhet një propozim gjithëpërfshirës për rrjetin 

hapësinor publik. 

PJESA I: Analiza - Vlerësimi 

Do të studiohen sa në vijim: 

 Referenca në kuadrin ligjor-rregullator dhe në planifikimin hapësinor ekzistues 

 Përshkrimi i përgjithshëm i rrjetit, regjistrim i zonave të përbashkëta, ku ndodhen, sa janë 

dhe cilat zonave i shërbejnë, si edhe të mënyrës sesi ato janë të lidhura etj. 

 Përshkrimi i detajuar i hapësirave të përbashkëta (atyre që tashmë funsksionojnë dhe atyre 

të propozuara nga PPV): Histori - origjina, pronësia, kufijtë, vendndodhja në strukturën 

urbane, topografi, të dhëna të tokës, specie bimësie, situata bioklimatike, projekete 

rizhvillimi ekzistuese dhe të programuara etj. 

 Vlerësimi i situatës dhe operimit i vendeve publike, vlerësimi i nevojave përkatëse të 

popullsisë lokale, hetimi për zona specifike dhe nevojat e tyre (p.sh. zona me ndërtim të 

dendur pa hapësira të lira, zona me pjerrësi të mëdha etj), etj 

 Regjistrimi i fasadave të ndërtesave private në rrugët lidhëse të hapësirave publike, në 

lidhje me tipologjinë dhe morfologjinë e tyre, përshkrime treguese dhe dokumentim  

fotografik të fasadave. Kategorizimi i fasadave në grupe, sipas karakteristikave të tyre të 

përbashkëta. 

Raporti teknik do të shoqërohet me tabelat/diagramet e nevojshme, buletinet teknike dhe 

dokumentacionin e detajuar fotografik. Sfondi hartografik do të përfshijë plane me përshkrime 

topografike, etj. 

PJESA II: Propozimi 

Do të përmbajë: 

 Prezantim të integruar dhe dokumentim të rrjetit të propozuar p.sh. llojet/kategoritë e 

hapësirave publike, nevojat e mbulimit, zona-rreze të shërbimit etj. 

 Përshkrim i zonave/shtigjeve të gjelbra lidhëse, dokumentim i mënyrës së lidhjes, 

korrelacionit me akset strukturore etj. 
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 Projekte dhe infrastruktura të sugjeruara që do të jenë të nevojshme për zbatimin e 

propozimit të planit sektorial p.sh. (punime tokësore, punime ndërtimore), masa për 

përmirësimin e tokës, rregullime arkitektonike të hapësirave, vegjetacion i propozuar 

natyror dhe/ose artificial, ndriçimi, furnizimi me ujë, vaditja dhe zjarrfikja etj. 

 Përfitimet e parashikuara mjedisore, sociale dhe ekonomike për qytetin nga rrjeti i 

propozuar. 

 Masat e propozuara të menaxhimit për funksionimin e duhur të rrjetit. 

 Propozimet për tipologjinë dhe morfologjinë e fasadave të objekteve publike dhe private të 

vendosura në rrugët lidhëse të hapësirave publike. 

 Seksione të veçanta me prezantim të integruar do të jenë dy parqet përgjatë lumenjve. 

Raporti teknik do të shoqërohet me tabelat/diagramet e nevojshme, buletinet teknike dhe 

dokumentacionin e detajuar fotografik. Përmbledhja hartografike do të përfshijë harta me prezantim 

të përgjithshëm të rrjetit, lidhjet, eëementë cilësorë etj. 

5. AFATI I REALIZIMIT  

Afati kohor për zbatimin e planit sektorial përfshin gjithsej gjashtë muaj dhe analizohet si në vijim 

në fazat e mëposhtme: 

 PJESA I: Analiza dhe vlerësimi i situatës aktuale. 

 PJESA II: Projekt propozime. 

Veprimet individuale të afatit të përgjithshëm dhe rendi i tyre kohor janë renditur si më poshtë: 

 

Fazat  për veprimet individuale  MUAJ  

PJESA Ι  

1. Regjistrim dhe vlerësim i situatës aktuale          

2. Konsultim paraprak           

PJESA ΙΙ   

3. Plani përfundimtar i propozimeve           

4. Konsultim mbi planin përfundimtar           

5. Konfigurimi i planit përfundimtar të organizmit të trafikut           

6. Institucionalizimi           
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1.2. DIREKTIVAT PËR PLANIN SEKTORIAL (2) 

PLANI SEKTORIAL:  Zhvillim – promovim i zonës Kroi i Bardhë – Kanioni Shehut të Keq.  

1. HYRJE – ZONA E STUDIMIT  

Bëhet fjalë për promovimin e rajonit më të gjerë Kroi i Bardhë dhe Kanioni Shehut të Keq, i cili 

gjendet në kufirin lindor të bashkisë Mirditë, në ish-njësinë administrative Selitë, në lindje të 

vendbanimit Kurbnesh. Kjo zonë përbëhet nga dy monumente të etiketuara natyrore (në përputhje 

me VKM nr.676, datë 20.12.2002 dhe Ligjin nr. 81, datë 04.05.2017 "Për zonat e mbrojtura"), Kroi 

i Bardhë dhe Kanioni Shehut të Keq, ndodhet brenda një zonë të propozuar për përfshirje në rrjetin 

Emerald, si edhe në sistemin kombëtar të zonave të mbrojtura. Përveç kësaj, ato bëjnë pjesë edhe 

në zonën më të gjerë të mbrojtur të Parkut Kombëtar të Lurës. 

2. FIZIBILITETI DHE REZULTATET E PRITSHME TË PLANIT SEKTORIAL 

Qëllimi i planit është promovimi i integruar i rajonit Kroi i Bardhë dhe Kanioni i Shehut të Keq 

përmes krijimit të një ndërhyrjeje komplekse që do të shërbejnë për një sërë aktivitetesh. Zhvillimi i 

kësaj zonë do të marrë parasysh gjendjen ekzistuese të mjedisit natyror dhe infrastrukturën e 

transportit dhe të infrastrukturës tjetër në rajon, si edhe statusin e mbrojtjes që zbatohet për këto dy 

zona të caktuara. Objektivat e planit sektorial janë përmbledhur në sa më poshtë: 

 Mbrojtja e mëtejshëme dhe promovimi i monumenteve natyrore Kroi i Bardhë dhe Kanioni 

Shehut Të keq dhe i rajonit  më gjerë. 

 Zbatimi i veprimeve dhe ndërhyrjeve të organizuara që synojnë promovimin e rajonit si 

brenda Bashkisë ashtu dhe më gjerë. 

 Përmirësimi i aksesit përmes projekteve për përmirësimin dhe përmirësimin e lidhjes 

rrugore në këtë rajon. 

 Rritja e vizitueshmërisë në zonën Kroi i Bardhë dhe Kanioni Shehut të Keq dhe në rajonin 

më gjerë. 

Në rezultatet e pritshme të planit sektorial është promovimi i rajonit brenda dhe jashtë bashkisë, 

përmirësimi i lidhjes dhe lëvizje e lehtë dhe e sigurt të vizitorëve, mbrojtja e monumenteve të 

natyrës dhe promovimi i tyre, kontributi i  projektit, në të ardhmen, në zhvillimin e formave 

alternative të turizmit. 

3. OBJEKTI I PLANIT SEKTORIAL  

Për të arritur planin e mësipërm sektorial të zhvillimit dhe promovimit të zonës Kroi i Bardhë - 

Kanioni Shehut të Keq do të realizohen një seri ndërhyrjesh specifike, të tilla si krijimi i një 

hapësire për kamping dhe një fshati  pyjor, vendosja e tabelave sinjalizuese dhe informative në 

mënyrë që një vizitor të marrë njohuri për këto zona, rrugë me shenja në mëynrë që  të mund të 

arrihet lehtë duke ndjekur ato, krijimi dhe hapja e  pikave  për të siguruar informacion për zonën e 

mbrojtur dhe për bashkinë, ndërsa paralelisht do tlë shesin edhe produkte të ndryshme bujqësore 

lokale. Paralelisht duhet të bëhen  veprimet e nevojshme për krijimin e infrastrukturës bazë teknike 

mbështetëse të ndërhyrjeve të  mësipërme (furnizimi me ujë, menaxhimi i mbetjeve, etj). 
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Krahas këtyre veprimeve sugjerohet rizhvillimi i hapësirës mjedisore të burimit të ujërave termale 

duke krijuar hapësirat e nevojshme (depozita, dhoma zhveshjeje, stola druri për tu ulur, shporta për 

mbledhjen e mbeturinave, etj) por edhe të aktiviteteve të nevojshme shoqëruese të tilla si krijimi i 

një dyqani për kafe dhe/ose ushqim. 

4. PËRMBAJTJA E STUDIMIT 

Në pjesën e parë do të realizohet një regjistrim analitik dhe vlerësim i situatës aktuale dhe i 

problemeve ekzistuese. Në pjesën e dytë do të bëhet një propozim gjithëpërfshirës për ndërhyrjet që 

do të kryhen në Kroin e Bardhë - Kanioni Shehut të Keq. 

PJESA I: Analiza - Vlerësimi 

Do të studiohen sa në vijim: 

 Kuadri më i gjerë hapësinor dhe ligjor. 

 Përshkrimi i përgjithshëm dhe regjistrimi i situatës aktuale në rajonin më të gjerë. 

 Përshkrimi i hollësishëm i Monumentit Kroi i Bardhë: Historiku, aftësia shëruese e Burimit, 

topografia, të dhënat e tokës. 

 Përshkrimi i detajuar i monumentit kanioni Shehut të Keq: Historia, topografia, të dhënat e 

tokës, regjistrim i zonave të  interesit p.sh. ujëvarat etj 

 Studimi i aksesit në zonë, gjetja e rrugëve alternative. 

 Dokumentim fotografik. 

Raporti teknik do të shoqërohet me tabelat/diagramet e nevojshme, buletinet teknike dhe 

dokumentacionin e detajuar fotografik. Sfondi hartografik do të përfshijë plane me përshkrime 

topografike, etj. 

PJESA IΙ : Propozimi 

Do të përmbajë: 

 Prezantimin e integruar dhe dokumentimin e ndërhyrjeve: 

 Vend kampimi. 

 Fshat pyjor. 

 Hotele kurative. 

 Vendndodhjen e shitores për ofrimin e informacionit dhe për shitjen e prodhimet vendore. 

 Pozicionin,  materialin e ndërtimit dhe vëllimin e ndërtesës që do të bëhet në të ardhmen 

Qendra për Edukimin  Mjedisor. 

 Përshkrimi i hapësirës mjedisore të burimit të ujërave termale dhe dyqanit me pije freskuese 

etj. 

 Projektet dhe infrastrukturat e sugjeruara që do të jenë të nevojshme për zbatimin e 

propozimit të planit sektorial p.sh. konfigurimi i terrenit (punime tokësore, punimet e 

ndërtimit), masat për përmirësimin e tokës, gjelbërimi i propozuar natyror apo artificial, 

ndriçimi, furnizimi me ujë, menaxhimi i mbetjeve etj. 

 Propozime të integruara për instalimin e tabelave dhe shënimin e rrugëve. 

 Propozimet për shfrytëzimin e rajonit gjatë verës për shembull organizimi i një festivali 

vjetor veror etj. 
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Raporti teknik do të shoqërohet me tabelat/diagramet e nevojshme, buletinet teknike dhe 

dokumentacionin e detajuar fotografik. 

4. AFATI KOHOR  

Afati kohor për zbatimin e planit sektorial mbulon një total prej pesë muajsh dhe analizohet si më 

poshtë në fazat e mëposhtme: 

 PJESA I: Analiza dhe vlerësimi i situatës aktuale. 

 PJESA II: Projekt propozime. 

Veprimet individuale të afatit të përgjithshëm dhe rendit të tyre kohor janë renditur si më poshtë: 

Faza të veprimeve specifike  MUAJ  

PJESA Ι  

1. Regjistrim, analizë dhe vlerësim i situatës aktuale – hartim, regjistrim 

kadastral i rajonit që po studiohet  
        

2. Konsultim paraprak         

PJESA ΙΙ   

3. Plane analitike dhe harta propozimesh          

4. Vlerësim i ndikimeve mjedisore        
 

5. Konsultim mbi propozimet          

6. Institucionalizim          
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2. KAPACITETI INSTITUCIONAL  

 

QYTETET E ZGJUARA DHE INFORMACIONI TERRITORIAL 

Shumica e Bashkive në Shqipëri vuajnë nga ngushtësia monetare nga mungesa e personelit 

gjithashtu. Për më tepër, Bashkitë duhet të merren me një numër të konsiderueshëm shërbimesh 

përveç atyre të vetëqeverisjes lokale. Këto fakte të çojnë në rritje të vështirësive në përmbushjen e 

detyrave të tyre. Kështu një administratë efektive bëhet jo vetëm një domosdoshmëri, por është 

edhe një sfidë e madhe për Bashkitë. 

Gjatë dekadës së fundit E-Qeverisja ishte një mjet i rëndësishëm në Bashki, në përpjekjet e tyre për 

të ofruar shërbime publike në mënyrë dixhitale. Përdorimi i teknologjive të informacionit dhe të 

komunikimit për ofrimin e shërbimeve optimizon proceset administrative. Për zbatimin e E-

Qeverisjes Interneti ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë kontekst. Sidomos zhvillimet në 

kontekstin e Web 2.0 ofroi "karakteristika Web" të reja në konceptin e E-Qeverisjes dhe procese të 

ndryshme administrative dhe planifikuese që kërkojnë direkt ose indirekt informacion hapësinor. 

Kështu, kombinimi i teknologjive moderne të internetit dhe SDI lokale gjenerojnë mundësi të reja 

për zhvillimin e zgjidhjeve më efikase E-qeveritare. 

Shërbimet e E- qeverisjes janë mjete të domosdoshme për një qytet të zgjuar. Një qytet i zgjuar 

është një vizion zhvillimi urban që integron informacion dhe zgjidhje teknologjish komunikimi të 

shumëfishta (TIK) për të menaxhuar asetet e qytetit në një mënyrë të sigurt. 

Teknologjitë e qytetit të zgjuar mundësojnë një grup të gjerë kërkesash duke përfshirë: 

 Përfitime - rrjet të zgjuar, ujë të zgjuar, etj 

 Pastërti  

 Ndërtesa Inteligjente 

 Transport Inteligjente 

 Shëndetësi 

 Siguri publike dhe siguri 

 Mbrojtjen e Mjedisit 

 Shërbimet e urgjencës 

 Arsimi 

 Planifikimi Urban 

 Open Data 

Qëllimi i ndërtimit të një qyteti të zgjuar është të përmirësohet cilësia e jetës duke përdorur 

teknologji që do të përmirësojnë efikasitetin e shërbimeve dhe do të përmbushin nevojat e 

banorëve. ICT lejon zyrtarët e qytetit të ndërveprojnë direkt me komunitetin dhe infrastrukturën e 

qytetit dhe të monitorojnë atë që po ndodh në qytet, si qyteti po zhvillohet, dhe se si mund të 

mundësohet një cilësi më e mirë e jetës. Nëpërmjet përdorimit të sensorëve të integruar me sisteme 

të monitorimit në kohë reale, të dhënat grumbullohen nga qytetarë dhe pajisje - më tej përpunohen 

dhe analizohen. Informacioni dhe dija e mbledhur janë çelësat për trajtimin e paaftësisë dhe 

pamundësisë. 

Kjo sugjeron se një qytet i zgjuar përdor teknologjitë e informacionit për:  

 të bërë më efikas infrastrukturën fizike (rrugët, ndërtimin e mjedisit dhe elementët e tjerë 

fizikë pasurorë) përmes sensorë, inteligjencës artificiale dhe analizës së të dhënave me 
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qëllim për të mbështetur një zhvillim të fuqishëm dhe të shëndetshëm ekonomik, social, 

kulturor.  

 të angazhuar në mënyrë efektive njerëzit lokalë në qeverisjen lokale dhe në vendimarrje 

përmes përdorimit të proceseve të hapura dhe e-pjesëmarrjes, duke përmirësuar 

inteligjencën kolektive të institucioneve të qytetit përmes e-qeverisjes, me theks të vendosur 

në pjesëmarrjen e qytetarëve dhe në bashkë-projektimin.  

 të mësuar, përshtatur dhe përtërirë dhe në këtë mënyrë për të reaguar në mënyrë më efikase 

dhe të shpejtë ndryshimeve të rrethanave, përmes përmirësimit të inteligjencës së qytetit. 

ICT përdoret për të rritur cilësinë, performancën dhe interaktivitetin e shërbimeve urbane, për të 

zvogëluar shpenzimet dhe konsumin e burimeve dhe për të përmirësuar kontaktet mes qytetarëve 

dhe qeverisë. Aplikimet e zgjuara të qytetit janë zhvilluar me qëllim përmirësimin e menaxhimit të 

rrjedhave urbane dhe duke lejuar përgjigje në kohë reale sfidave. Një qytet i zgjuar mund, pra, të 

jetë më i përgatitur për t'iu përgjigjur sfidave sesa një qytet me një marrëdhënie të thjeshtë 

'transaksionale" me qytetarët e tij. Në këtë aspekt, sistemet e informacionit të centralizuar, si edhe 

të dhënat e hapura dhe sistemet publike pjesëmarrëse janë pjesë e komponentëve themelorë të një 

qyteti zgjuar. 

Zhvillimi i infrastrukturës të më lart përmendur mundëson si qytetarët ashtu edhe punonjësit e 

shërbimeve të ndryshëm bashkiak të kenë një ikonë të përbashkët të të dhënave, si rrjedhim edhe të 

qytetit. Ky informacion jepet në mënyrë sistematike nëpërmjet aplikime miqësore në përdorim të 

bazuara në teknologjitë e internetit. Domethënë përdoruesit, përmes një aplikimi në internet mund 

të kërkojnë informacion, të shikojnë informacion (hartat, legjislacionin, dokumentet, etj), ose edhe 

të bashkëveprojnë me njëri-tjetrin dhe me organet publike. Kjo e fundit kërkon zhvillimin e 

aplikacioneve të pjesëmarrjes publike në administratën publike. Për shembull, qytetarët do të 

munden, në kuadër të konsultimeve publike për zhvillimin urban të një rajoni, të paraqesin 

qëndrime dhe projekte që do të mund të kontribuojnë në këtë drejtim. 

Kur organizma përdorin koncepte të hapësirës dhe kohës, informacioni në lidhje me qytetet mund 

të jetë baza për shumë shërbime të fuqishme, analitike dhe vendimmarrëse duke i shërbyer 

zyrtarëve të zgjedhur, punonjësve bashkiakë dhe publikut. 

Qytetet zgjuar kërkojnë vendosjen e kompenentëve të sistemit ndërveprues të informacionit. 

Pikëpamja e nivelit të lartë sipërmarrës i Komponentëve të Qytetit të zgjuar është treguar në figurën 

më poshtë.  

Komponentët janë të organizuara në shtresa tipike të një platforme të sistemit të informacionit: 

 Shtresa që përfshijnë gjithë pajisjet e zgjuara, sensorët dhe IoT që mund të japin 

informacion në lidhje me një vend të veçantë të qytetit në një kohë të caktuar 

 Shtresa e të dhënave është vendi ku të gjitha të dhënat janë mbledhur dhe organizuar. 

Informacionit hapësinor është i një rëndësie të madhe për këtë shtresë. 

 Shtresa Sipërmarrëse pret analizën e të dhënave, sistemet e mbështetjes së vendimit, si edhe 

të dhënat e katalogjeve 

 Shtresa e aplikimit pret aplikimet e përshtatura. Këto janë për sektorë të ndryshëm të 

menaxhimit të qytetit si planifikimi urban, Emergjenca, përfitimet, transporti, mjedisi, 

siguria publike etj 
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Figura 1: Komponentët e Qytetit të zgjuar 

 

Është e qartë se infrastruktura të Dhënave Hapësinore, si një platformë e integrimit për mbledhjen e 

të dhënave dhe analizës, mund të luajë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e qytetit të zgjuar. 

Për shembull, baza e përbashkët dhe ikona e përbashkët e të dhënave që lidhen me rrjetet e 

shërbimeve të përfitimit të përbashkët lejon tek shërbimet përkatëse të organizojnë më mirë punën e 

tyre. Pra, para se të bëjnë gërmimet në një vend, mund të shohin se çfarë rrjetesh të tjera mund të 

kalojë nëpër atë pozicion dhe kështu mund shmangin dëmtimin e mundshëm i cili do të kishte kosto 

financiare dhe do të ndikonte në cilësinë e shërbimeve të ofruara për qytetarët. Gjithashtu, 

infrastruktura e përbashkët hapësinore do të mundësojë tek ekipet e jashtme të punojnë në mënyrë 

më efikase, pasi ata do të kenë pamje të rrjetit dhe infrastrukturës përkatëse. Për shembull, në një 

rrjedhje të rrjetit të furnizimit me ujë do të jetë më e lehtë për tu gjetur valvula e cila do duhet të 

mbyllet me qëllim për të izoluar rrjedhjen, dhe qytetarët/konsumatorët e prekur, të cilët edhe 

Shërbimi mund ti informonte, edhe me mesazh në telefonin e tyre celulare. 

Një shembull tjetër ku infrastruktura hapësinore e propozuar redukton procedurat e burokracisë dhe 

përmirëson kështu shërbimet e ofruara për qytetarët është mundësia e drejtpërdrejtë e ofrimit të të 

dhënave që kanë lidhje me përdorimin e tokës ose të rregulloreve të ndërtimit. Deri tani njerëzit 

janë të detyruar të vijnë tek shërbimet përkatëse, të paraqesin dhe të depozitojnë një kërkesë për në 

një moment të caktuar informohen relativisht me të dhënat e mësipërme në sektorin e interesit të 

tyre. Me zhvillimin e infrastrukturës hapësinore qytetarët do të kenë qasje të drejtpërdrejtë në 

informacion dhe do të jenë në gjendje të përdorin internetin për të gjetur të dhënat që ata kanë 

nevojë, të printojnë shkresën përkatëse të cilën do të mund edhe ta pëdornin për të përfunduar 

procesin e kërkuar. Natyrisht, respektivisht, dhe shërbime të tjera, me këtë mënyrë mund të kenë 
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qasje në informacion dhe kështu të zvogëlojë kohën e përpunimit të një çështjeje me një përfitim të 

drejtpërdrejtë ekonomik, por edhe një përfitim indirekt shërbimin më të mirë të qytetarëve  

 

INFRASTRUKTURA E TË DHËNAVE HAPËSINORE  

Planifikimi dhe planifikimi hapësinor kryesisht ka të bëjë me dimensionin hapësinor të zhvillimit. 

Kjo lidhet jo vetëm me punën arkitekturore, por edhe vendin ku njerëzit jetojnë dhe punojnë, 

vendndodhjen e aktivitetit ekonomik dhe social te tyre, dhe mënyrën në të cilën burimet e kufizuara 

që ne posedojmë janë shfrytëzuar për të arritur objektivat socio-ekonomike. Infrastruktura 

Hapësinore e të dhënave është baza e grumbullimit të teknologjive, të dhënat, burimet njerëzore, 

statistikat, marrëveshjet institucionale dhe partneritetet që mundësojnë disponueshmërinë, 

shkëmbimin dhe aksesin në informacionin gjeografikisht të lidhur duke përdorur praktika të 

zakonshme, protokollet, dhe specifikime. SDI përbëhet nga një kuadër që mundëson përdoruesit me 

mandate dhe disiplina të ndryshme që veprojnë në një mënyrë bashkëpunuese dhe të bashkuar për 

të fituar qasje, rifituar, analizuar dhe shpërndarë të dhënat gjeohapësinore dhe informatat në një 

mënyrë të lehtë dhe të sigurt. 

Koncepti i SDIs konsiston në "punën e zgjuar", nga ri-përdorimi i të dhënave, aftësive teknike, 

mundësitë, përpjekjet intelektuale dhe kapitale, duke ndarë kostot e njerëzve, teknologjisë dhe 

infrastrukturës. SDI mbështetet në zhvillimin e politikave, teknologjive, të dhënave, standardeve të 

përbashkëta, praktikave standarde, protokolleve dhe specifikimeve. Koncepti kryesor SDI është që 

të lëvizë të dhënat hapësinore në mjedis Web dhe të përdorë shërbimet Web për ndërtimin e rrjetit 

të shpërndarë Geoportals. 

Një SDI ka kuptim në nivel lokal, kombëtar, rajonal dhe global, ku mbivendosja dhe dublikimi në 

prodhimin e informacionit gjeografik është paralel me flukset e pamjaftueshme të informacionit 

gjeografik ndërmjet aktorëve të ndryshëm për shkak të mungesës së standardizimit dhe 

harmonizimit të bazave të të dhënave hapësinore. Sapo rëndësia e dhënies së informacionit 

gjeografik si një infrastrukturë e ngjashme me rrugën dhe rrjetet e telekomunikacionit bëhet e 

njohur, kjo bën sens që të sigurohet një Infrastrukturë të Dhënash Hapësinore konsistente në nivel 

lokal, kombëtar dhe global sikurse është duke u zhvilluar. 

Një SDI mund të bëjë të mundur zbulimin dhe shpërndarjen e të dhënave hapësinore nga një ofrues 

shërbimesh të dhënash tek një përdorues.  

Në mënyrë që të sigurohet shërbimi i kërkuar, janë të nevojshëm komponentët e mëposhtëm 

software: 

 Baza Hapësinore e mundësuar e të dhënave - për të ruajtur të dhënat 

 Web ose Desktop klientësh - Klientë të thjeshtë për tu shfaqur, për të pyetur, dhe analizuar 

të dhënat hapësinore. Klientë të avancuar për të krijuar dhe përditësuar të dhënat hapësinore 

 Katalog Sofwarësh Shërbimesh - për zbulimin, shfletimin, dhe pyetjen e metadata të 

dhënash hapësinore, shërbimet hapësinore dhe burime të tjera 

 Shërbime të të dhënave hapësinore - që ofrojnë shërbimet e nevojshme për ofrimin e të 

dhënave nëpërmjet internetit 

 Shërbimet e përpunimit - në mënyrë që të kryejnë transformimin hapësinor ose operacionet 

e analizave hapësinore 

Përveç këtyre komponenteve software, një varg i standardeve (ndërkombëtare) teknike janë të 

nevojshme që të lejojnë ndërveprimin midis komponentëve të ndryshëm software. Në mesin e atyre 
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janë standardet gjeohapësinore të përcaktuara nga Konsorciumi i Hapur Gjeohapësinor (p.sh., OGC 

WMS, WFS, GML etj) dhe ISO (p.sh. ISO 19115) për ofrimin e hartave, të dhënave vektoriale dhe 

rastet, por edhe të dhënat format, standardet e transferimit internet nga konsorciumi W3C. Së fundi, 

përveç komponentëve teknike që lidhin të dhënat nëpërmjet internetit, aspekte të tjera të tilla si 

marrëveshjet e licencimit, standardet e transferimit të të dhënave, dhe politika të qasjes së të 

dhënave duhet gjithashtu të vihen në vend për të siguruar qasje të qëndrueshme dhe të besueshme. 

Si pasojë, një infrastrukturë e të dhënave hapësinore nuk është vetëm një strukturë teknike, por një 

kornizë e plotë që përfshin politika, teknika, biznes dhe aspekte sociale: 

 

Figura 2: Komponentët SDI 

 

 

ARKITEKTURA SDI  

Një platformë tipike SDI ndjek arkitekturën n-nivelëshe siç është paraqitur në figurën 3 më poshtë. 

Të 3-nivelet e arkitekturës janë: 

 Niveli Data: Përdoret për të organizuar dhe hedhur të dhënat te te gjitha madhësive . 

Mmund të jetë një sistem RDBMS ose sistem file (kryesisht i përdorur për të dhënat e 

raster) 

 Niveli Shërbimit: Ofron shërbimet e nevojshme për të dhënat e qasjes. Shërbimet mund të 

kategorizohen në shërbimet e të dhënave hapësinore përkatëse (pamje, qasje, analizizë) dhe 

shërbimet përkatëse metadata (katalog, kërkim). 

 Niveli i Klientit: Përfshin ndërlidhje të përdorura për vizualizimin dhe analizën e të 

dhënave. Klientë e shëndoshë zakonisht janë aplikacione desktopi që ofrojnë funksionalitete 

të avancuara, duke përfshirë edhe redaktimin dhe përditësimin e të dhënave. 
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 Klientët e hollë janë klientë webi që ofrojnë qasje të lehtë në të dhënat e përshtatshme 

kryesisht për qëllime vizualizimi. 

 

Figura 3: Arkitektura SDI 

Arkitektura e Shërbimeve Gjeohapësinore  

Qasja dhe përpunimi i informatave gjeohapësinore është arritur në një arkitekturë të orientuar drejt 

shërbimit (SOA) duke përdorur standarde të hapura, siç është paraqitur në figurën 4. Shërbimet 

OGC janë të grupuara në figurë dhe diskutuar në seksionet e mëposhtme. 
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Figura 4: Arkitektura e Shërbimeve Gjeohapësinore 

Vizualizimi 

OGC-së ka miratuar disa standarde që mbështesin vizualizimin e informacionit gjeografik. Këto 

standarde lejojnë aplikimet për të ndarë funksionet e portretizimit nga funksionet e përpunimit në 

një pajisje të vetme ose në mjedise të shpërndara. 

 Shërbimi Web Map i OGC (WMS) Interface Standard siguron një ndërfaqe të thjeshtë 

HTTP për të kërkuar imazhe hartë gjeo-regjistruara nga një ose disa databazë të shpërndara 

gjeohapësinore. Imazhet janë kthyer në një formatin të specifik PNG ose JPEG. 

 Standarti i Shërbimit Web Map Tile OGC (WMTS) ofron siguron për të shërbyer pllaka 

imazhesh të referuara në hapësirë me përmbajtje të paracaktuar, të shtrirë, dhe zgjidhje. 

WMTS lëviz fleksibilitetin e performancës së përshtatur të hartës - siç parashihet me WMS 

- për mundësinë e përhapjes së mundshme duke i shërbyer një grupi të caktuar të pllakave. 

OGC Symbology Encoding Standard (SE) është gjuhë XML për stilimin e informacionit dhe 

rregullat përkatëse me simbole. OGC Styled Layer Descriptor (SLD) lejon stile të ndryshme 

hartografike që të aplikohen për të njëjtat të dhëna, duke bërë të mundur shpërndarjen e stileve të 

ndryshme hartash për përdorim të ndryshëm të të dhënave dhe interpretime. 

GC KML është gjuhë XML e fokusuar në vizualizim gjeografik, përfshirë shënimin e hartave dhe 

imazheve. Vizualizimi Gjeografik përfshin jo vetëm paraqitjen e të dhënave grafike të globit, por 

edhe kontrollin e lundrimit të përdoruesit në kuptimin e ku të shkojnë dhe ku të kërkojnë. 

OGC ARML 2.0 standardi kandidat ofron një format shkëmbimi për aplikacione Augmented 

Reality (AR) për të përshkruar dhe për të bashkëvepruar me objekte në një skenë AR, me një fokus 

në celular, vizion i bazuar AR. 

 

SHËRBIME QASJEJE NË TË DHËNA 

Në Shërbimet e qasjes përfshihen Standardet WFS dhe WCS për vektor dhe raster të dhënash, 

respektivisht. 

Të dhënat e 
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Rrejtet e Internetit dhe Celularit 

aplikimet 
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Shërbime përpunimi  
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Standarti OGC-së Web Feature Service (WFS), publikon gjithashtu si ISO 19142, siguron një 

ndërfaqe duke lejuar kërkesa për karakteristika gjeografike në të gjithë web duke përdorur thirrje 

platformë të pavarur. Kështu duke përdorur standardin WFS klientët janë në gjendje të rifitojnë dhe 

përditësojnë të dhënat gjeohapësinore të koduara në Gjeografisë Markup Language (GML) dhe të 

koduara në formate të tjera. WFS përcakton ndërfaqe për qasje të dhënash dhe operacione 

manipulimi në objekte spaciale. Përmes këtyre ndërfaqeve, një klient përdorues mund të 

kombinojë, të përdorë dhe menaxhojë gjeodata nga burime të ndryshme. Standardet e hapura për 

kodimin e të dhënave përfshijnë GML, JSON, dhe KML.  

Standardi OGC Web Coverage Service (WCS) mbështet tërheqjen elektronike të të dhënave 

gjeohapësinore si "coverages"/raster files - që është, informacion dixhital gjeohapësinor që 

përfaqëson fenomene hapësirë/kohë - të ndryshme. WCS siguron qasje në të dhënat e mbulimit në 

forma të tilla që janë të dobishme për dhënien client -side rendering, si input në modele shkencore, 

dhe për klientë të tjerë. Standardet e hapura për të dhënat e kodifikuara të mbulimit përfshijnë 

NetCDF, HDF, grib, BUFR dhe GeoTIFF. WCS suite është e organizuar si bërthamë WCS dhe një 

grup zgjerimesh që ofron funksionalitete shtesë.  

WCS Core ofron ndërfaqe për hapësirën bazë dhe nxjerrjen e përkohshme. Ka dy lloje të 

nëntotaleve të disponueshme, të cilat mund të kombinohen: Zvogëlimin e ekstrakteve në një nën-

sipërfaqe e një mbulimi të treguar nga një kuadër përcaktuesh kufijsh; rezultati ka të njëjtin 

dimension (Dmth, numri i akseve) si mbulim origjinal. Copëtimi kryen një prerje në pozicioin e 

treguar, duke zvogëluar dimensionin e rezultatit të mbulimit. Në mesin e shtesave WCS janë: WCS 

Gama subsetting, WCS-T, WCS Processing dhe WCS CRS. 

 

Shërbimet e Përpunimit 

OGC Web Processing Service (WPS) Interface Standard përcakton rregullat për standardizimin si 

inputet dhe outputet (kërkesat dhe përgjigjet) për të thirrur shërbime gjeohapësinore të përpunimit, 

të tilla si mbulesë poligon, si Web Services. 

Standardi përcakton gjithashtu se si një klient mund të kërkojë ekzekutimin e një procesi, dhe si 

ouputs nga procesi trajtohen. Përcakton një ndërfaqe që lehtëson botimin e proceseve 

gjeohapësinore dhe zbulimin klientëve dhe angazhimin e këytre proceseve. Të dhënat e kërkuara 

nga WPS mund të dorëzohen nëpërmjet një rrjeti ose mund të jenë të disponueshme në server. 

OGC Table Joinung Service (TJS) ofron një mënyrë për të ekspozuar këtë korporim të dhënash në 

kompjuterë të tjerë, në mënyrë që të mund të gjenden dhe të arrihen, dhe një mënyrë për të 

bashkuar këto të dhëna me të dhëna hapësinore që përshkruhen nga kuadri, në mënyrë që të 

mundësohet hartëzimi ose analiza gjeohapësinore. 

 

Katalogu i Shërbimeve  

Katalogu i Shërbimeve për WEB (CSW) ofron ndërfaqe për të zbuluar, shfletuar dhe pyetje 

metadata rreth të dhënave, shërbimeve dhe burimeve të tjera të mundshme. CSW është një standard 

për të ekspozuar një katalog të të dhënave gjeohapësinore në XML në internet (mbi HTTP). 

Katalogu përbëhet nga të dhënat që përshkruajnë të dhënat gjeohapësinore (p.sh. të dhënash 

Feature, KML), shërbime gjeohapësinore (psh WMS, WFS), dhe burime të tjera të ngjashme. Të 

dhënat janë në XML në përputhje me standardet. Zakonisht të dhënat përfshijnë Dublin Core, ISO 

19139 ose metadata FGDC. Çdo regjistrim duhet të përmbajë informata të caktuara fushash 
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kryesore, duke përfshirë: Titullin, Formatin, Llojin, kufijtë, kuadrin, Koordinimin e Sistemit 

referencë, dhe Shoqatën/association (një link në një tjetër regjistrim të dhënash). 

 

2.2.5 Evidentimi i Sensorit te Web-it dhe sensorit të dokumentave 

Standardet e OGC-së Sensor Web Enablement (SWE) janë përdorur për të mundësuar 

komunikimin e llojeve të ndryshme të sensorëve të përdorur në një qytet të zgjuar. Duke përdorur 

këto zhvillues standardesh mund të bëjnë gjithë llojet e sensorëve, shndërrues dhe magazina të 

dhënash sensorësh të zbulueshem, të qasshëm dhe të përdorshëm nëpërmjet Web-it. 

Standardet e OGC SWE janë: 

 Vëzhgime dhe matje (O & M) -modele të përgjithshme dhe Kodifikime XML për të 

përshkruar vëzhgimet dhe matjet. 

 Sensor Model Language (SensorML) - modele standardi dhe skema XML për përshkrimin e 

proçeseve brenda sensorëve dhe sistemeve të përpunimit të vëzhgimit. 

 Sensor Observation Servise (SOS) -Një shërbim web që siguron një ndërfaqe të hapur për 

marrjen e vëzhgimeve, si edhe një sensor dhe platformë përshkrimi. 

 Sensor Planning Service (SPS) - Një ndërfaqe e hapur për një shërbim web nga ku një 

aplikimi i klientit mund të përcaktojë mundësinë e mbledhjes së të dhënave nga një ose më 

shumë sensorë ose modele dhe të dorëzojë kërkesat e mbledhura. 

 PUCK Protocol Standard - Përcakton një protokoll për të tërhequr një përshkrim SensorML, 

sensor "driver" code, dhe informacione të tjera nga vetë pajisja, duke bërë të mundur 

instalimin automatik të sensorit, konfigurimin dhe funksionimin. 

 SWE Common Data Model - Përcakton modele të dhënash të nivelit të ulët për shkëmbimin 

e të dhënave të lidhura me sensorë mes nyjeve të kuadrit të OGC® Sensor Web Enablement 

(SWE). 

 SWE Service Model - Përcakton llojet e të dhënave për përdorim të përbashkët të gjithë 

OGC Sensor Web Enablement (SWE) shërbimesh. Pesë nga këto paketa përcaktojnë 

kërkesën e operimit dhe lloje e reagimit. 

Dokumenti Kontekst dhe GjeoPaketa 

Një OGC Web Services Context Document (OWS Context) mund të përdoret për të organizuar një 

grup informacioni hapësinor në lidhje me një temë dhe vend të caktuar. Dokumenti Kontekst mund 

të ndahet me klientët e përdoruesit që hapin OWS Context dhe rifitojnë/shfaqin informacion. Kjo 

OGC GeoPackage Standard përcakton një SQLite Extension për përdorim të drejtpërdrejtë të 

karakteristika vektoriale gjeohapësinore dhe/ose grupe matrice ose imazhe raster në shkallë të 

ndryshme. GeoPackages janë të ndërveprueshme në të gjitha ndërmarrjet dhe në mjediset personale 

të informatikës, dhe janë veçanërisht të dobishme në pajisjet mobile si smartphones dhe tableta në 

mjedise të komunikimit me lidhje të kufizuar dhe bandwidth.Të dy Context dhe GeoPackage mund 

të përdoren për të dërguar të dhëna gjeohapësinore në pajisje të lëvizshme. 

 

Kuadri Teknologjik  

Infrastruktura e të dhënave hapësinore duhet të bëjë të mundur zbulimin dhe shpërndarjen e të 

dhënave hapësinore nga një magazinë të dhënash, në mënyrë ideale përmes një apo më shumë web 
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shërbimesh. Përveç kësaj, mund të lejojë ofruesin e të dhënave të (në distancë) krijojë dhe 

përditësojë të dhëna hapësinore të ruajtura në magazinë qendrore. Për këtë arsye, komponentet bazë 

software të një SDI përbëhen nga:  

 Një magazinë të dhënash hapësinore  

 Një shërbim hapësinor të dhënash që mundëson ofrimin e të dhënave nëpërmjet internetit, 

dhe/ose shërbime të përpunimit të tilla si datum dhe transformime projeksionesh  

 Një shërbim katalog për zbulimin, lundrimin, dhe pyetjen e metadata ose shërbime 

hapësinore, datasets hapësinore dhe burime të tjera,  

 Një klient software që mund të shfaqë, të pyesë, dhe analizojë të dhënat hapësinore,  

 Software GIS (klient ose desktop) që lejon krijimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave 

 

Figura 5: Kuadri Teknologjik SDI 

Siç përmendet në seksionet e mëparshme, disa standarde teknike të përcaktuara nga Open 

Geospatial Consortium (OGC, opengeospatial.org) dhe Organizata Ndërkombëtare për 

Standardizim (ISO 19xxx seri, iso.org) luajnë një rol të rëndësishëm në përhapjen dhe përpunimin e 

të dhënave hapësinore. Në përgjithësi, këto standarde përshkruajnë protokollet e komunikimit mes 

serverave të të dhënave, serverave që ofrojnë shërbime hapësinore, dhe klientëve software, të cilat 

kërkojnë dhe shfaqin të dhëna hapësinore. Përveç kësaj, përcaktojnë një format për transmetimin e 

të dhënave hapësinore. Standardet në vijim OGC janë të nevojshme për të ndërtuar një SDI: 

 Standardet e ofrimit të të dhënave OGC 

Web Mapping SERVICE (WMS), Web Feature Service (WFS) dhe ekuivalenti i saj 

transaksional (WFS-T), dhe Web Coverage Service (WCS);  

 Standardet format e të dhënave OGC 
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Simple Feature Standard (SFS), Gjeography Markup Language (GML), Keyhole Markup 

Language (KML); 

 Standardet e kërkimit e të dhënave OGC 

Katalogu Shërbimit (QPS), gazetteer Service (WFS-G); dhe 

 Standardet e tjera OGC 

Web Processing Service (WPS), Coordinate Transformation Service (CTS), Web Terrain 

Service (WTS), Styled Layer Descriptor (SLD), Symbology Encoding (SE), Map Web 

Context (WMC). 

Standardi ISO 19115 (Geographic Information - Metadata) është gjithashtu i rëndësishëm siç 

përcakton skema për përshkrimin e të dhënave hapësinore dhe ISO 19119 (Geographic Information 

- Services) përcakton se si të dhënat dhe shërbimet hapësinore duhet të përshkruhen në mënyrë që 

të jenë në gjendje për tu kërkuar nga shërbimet e katalogut (të tilla si OGC Catalogue Service).  

Specifikimet e zhvilluara nga World Wide Web Consortium (W3C) për shpërndarjen e të dhënave 

të tilla si HTML, XML, SVG, SOAP, WSDL, etj, duhet të merren gjithashtu parasysh. 

 

Kategoritë software SDI 

Figura e mëposhtme paraqet një listë të software me burim të hapur që mund të përdoren në një 

SDI. Software është i kategorizuar sipas funksionit të tyre në zhvillimin SDI: 

 DesktopGIS  

 Web GIS Toolkits 

 Spatial RDBMS  

 GIS Servers  

 Catalogue Servers  

 

 

Figure 6: Open Source SDI software 
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SDI Server software 

Web Map Servers për të shërbyer të dhëna dhe imazhe - web mapping services, dmth servera, 

zakonisht shërbejnë të dhëna hapësinore bazuar në tre standarde OGC:  

WMS (ose ISO 19128: 2005, Geographic Informacion - Web Map Services) për shfaqjen e hartave 

si imazh, WFS për të dhëna vektoriale, dhe WCS për të dhënat raster. Web Map Servers rrallë lejon 

ndërveprimin me të dhënat në drejtim të përpunimit apo redaktimit. Megjithatë, nëse standardet e 

tilla si OGC WPS (përpunimit) dhe OGC WFS-T (redaktimit) janë zbatuar, atëherë kjo është e 

mundur. Dy software më të njohur të shpërndarjes janë (UMN) MapServer (mapserver.org) dhe 

GeoServer (geoserver.org). Të dyja zgjidhjet janë të krahasueshme me zgjidhjet e ngjashme të 

pron[sisë në lidhje me funksionalitetin e tyre. Autodesk gjithashtu ofron një adoptim të gjerë me 

burimin e hapur të hartës web server, MapGuide Open source (mapguide.osgeo.org), që ka evoluar 

jashtë pronësisë së Autodesk të MapGuide 6.5 software. Një software i katërt server, me një bazë të 

fortë evropiane përdoruesi, është korniza e shkallës server/aplikimi i ofruar nga lat/lon GmbH 

(wiki.deegree.org). shkalla ka qenë referencë aplikimi për disa standarde të ndryshme OGC. 

 

Evidentimi hapsinor DBMS  

Sistemi i Menaxhimit të të dhënave me bazë hapësinore (DBMS) zakonisht nuk janë zhvilluar si 

një zgjidhje software më vete, por për shtuar kapacitet hapësinore në DBMS ekzistuese. Produkti 

me bazën më të madhe përdoruese është ndoshta PostGIS. PostGIS shton lloje të të dhënave 

hapësinore dhe analizon funksione për bazën e të dhënave FOS PostgreSQL (postgresql.org). 

PostGIS është përdorur aktualisht në instalimet me kërkesa të lartë, për shembull, nga Agjencia 

Franceze Kombëtare e Hartave (IGN Francë), dhe siguron zbatimin më të plotë të OGCs Simple 

Feature Specofication (OGC SFS) të çdo zgjidhje FOSS DBMS. Krahasuar me DBMS të pronësisë 

hapësinore, të tilla si Oracle 10g Hapësinor, tregon se PostGIS është një alternativë e krahasueshme 

kur merret parasysh funksionaliteti, fuqia, mbështetja dhe çmimi. 

Dy projekte të tjera FOSS DBMS përfshijnë aftësi hapësinore të dhënash. Ato janë MySQL Spatial 

extension (mysql.com), i cili shton mbështetje hapësinore për MySQL, dhe projekti SpatiaLite për 

SQLite (gaia-gis.it/spatialite~~HEAD=pobj). Aktualisht MySQL Hapësinor siguron zbatimin bazë 

të OGCs SFS për standardin SQL, por operacionet e pyetjes dhe analizës shfrytëzojnë 

(minimalisht) Bounding Rectangles në vend të geometrisë së vërtetë. SpatiaLite realizon 

pajtueshmëri në OGC Simple Features Specification duke shfrytëzuar funksionalitetin e librarisë 

gjeometrike të GEOS (trac.osgeo.org/geos~~HEAD=pobj). 

Përveç sa më sipër, ka një numër projektesh që shtojnë mbështetje hapësinore për DBMS, që 

përfshijnë (i) hibernate (hibernatespatial.org), (ii) H2 DBMS (shih faqet e internetit geoserver.org, 

orbisgis.org dhe hatbox. sourceforge.net), dhe (iii) INGRES 

(community.ingres.com/wiki/IngresGeospatial). Gjithashtu CouchDB (couchdb.org, [23]) dhe 

MongoDB (mongodb.org, [24]) janë përdorur për ruajtjen e të dhënave hapësinore. Të dy projektet 

ofrojnë një JSON (JavaScript Object simbol) bazë të dhënash të dokumenteve të orientuar me 

pyetje dhe indeksim aftësish. Megjithatë, aktualisht nuk ka përhapje hapësinore që ne të jemi të 

vetëdijshëm që mundësojmë veprime native hapësinore në këto implementime të bazës së të 

dhënave 'NoSQL'. 

 

Regjistri SDI, katalogu dhe menaxhimi i metadata software 
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Për sa i përket regjistrit/metadata software gjenden pesë projekte të përdorura gjerësisht për 

zhvillimin e SDI. Tre prej këtyre produkteve ofrojnë mjete për të bërë setup një server që 

funksionon si "faqet e verdhë" si inventar për të dhëna hapësinore. Produkti më i njohur dhe 

përdoret është GeoNetwork Opensource (geonetwork-opensource.org). Ai është financuar dhe 

përdorur nga disa agjenci të mëdha, duke përfshirë Programin Botëror të Ushqimit, Programin e 

Kombeve të Bashkuara për Mjedisin, Organizatën Botërore të Ushqimit të Kombeve të Bashkuara, 

dhe Zyra e Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve të Njeriut. Kuadri i shkallës 

(deegree) (wiki.deegree.org) gjithashtu ofron shërbime metadata për krijimin, ruajtjen, pyetjen, 

rikthimin dhe shfaqjen e metadata. Aplikimi pycsw është një hyrje e re në këtë kategori. Ky është 

një server zbatimi OGC QPS i shkruar në Python. Filluar në vitin 2010 (njoftuar zyrtarisht në vitin 

2011), pycsw lejon publikimin dhe zbulimin e metadata gjeohapësinore, duke siguruar një metadata 

dhe katalog komponent bazuar në standarde të infrastrukturës së të dhënave hapësinore.  

pycsw është Open Source, lëshuar nën një licencë MIT, dhe shkon në të gjitha platformat e mëdha 

(Windows, Linux, Mac OS X). Dy software të fundit nuk janë një server me bazë katalog software, 

por një editor metadata për desktop: CatMDEdit (catmdedit.sourceforge.net), si dhe INSPIRE 

editor metadata lejon krijimin dhe redaktimin e metadata për disa lloje file formats GIS dhe janë 

përdorur nga një numër agjencish publike të tilla si Zyra EuroStat EUS Statistikave, Instituti 

Kombëtar Gjeografik i Spanjës dhe Agjencia e Hartave Kombëtare Franceze.  

 

Klientët Desktop SDI  

Klientët Desktop GIS për përditësime dhe analizë të dhënash janë thelbësore në çdo zbatim SDI. 

Ato sigurojnë disa mjete për menaxhimin e të dhënave hapësinore, vizualizimin dhe analizën. Si të 

tillë, ka një numër projektesh të FOSS që zhvillojnë dhe mbajnë desktop GIS. Në mënyrë që të 

përdoret desktop GIS në një kontekst SDI software duhet të ofrojë të paktën aftësi WMS OGC për 

të siguruar që mund të veprojë si një klient SDI. 

 

Software OGC Services supported 

QGIS WMS, WFS, SFS, GML, KML 

gvSIG WMS, WFS, WFS-G, WCS, GML, KML, CSW 

uDIG WMS, WFS, WFS-T, SFS, GML, SLD, WPS 

GRASS WMS, WFS, GML, WPS 

SAGA WMS, WFS 

MapWindow WMS, WFS 

ILWIS WMS, WFS, WCS, WPS 

OpenJump WMS, WFS, SFS, GML, KML, SLD, WFS-T, WPS 

Marble WMS, KML 
Tabela 1: OGC Services mbështetur në Open Source Desktop software 

 

Quantum GIS (QGIS) është ndoshta burimi më i hapur i përdorur Desktop GIS software. QGIS 

siguron një ndërfaqe miqësore të përdoruesit, ku përdoruesit mund të vizualizojnë, menaxhojnë, 

ndryshojnë, analizuar të dhënat, dhe kompozojnë harta të printueshme. Përfshin funksionalitet të 

fuqishme analitik nëpërmjet integrimit me GRASS. Shkon në Linux, Unix, Mac OSX dhe 

Windows dhe mbështet vektor të shumtë, raster dhe formate database dhe funksionalitet. 
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Figura 7: Ndërfaqja e përdoruesit QGIS 

Funksionaliteti themelore të QGIS shënohet më poshtë: 

Përdorim miqësor grafik dhe ndërfaqës. 

 Karakteristika identifikimi/zgjidhjeje, 

 Atribute editimi/pamjeje/kërkimi, 

 Në projeksion fluturimi, 

 Kompozim printimi, 

 Etiketim veçorish, 

 Ndryshim vektorësh dhe raster symbolizmi, 

 Shtim shtrese graticule, 

Pamje e lehtë e shumë Vektorëve dhe formateve Raster 

 Tavolina database : PostgreSQL / PostGIS, Oracle Spatial, MS SQL Spatial, SpatiaLite 

 Formate vektoriale: duke përfshirë shapefiles ESRI, MapInfo, SDTS dhe GML, vektorë 

OpenStreetMap 

 Formate raster të tilla si modele Dixhitale, fotografi ajrore apo imazhe Landsat, 

 Pozicionime GRASS dhe mapsets, 

 Të dhënat online të shërbyera si OGC-compliant WMS, WMTS, WFS ose WCS 

 Mbështetje renderonh 2.5D  

Krijon, ndryshon dhe eksporton të dhëna hapësinore duke: 

Kryer analiza hapësinore duke përdorur mbështetje të integruar për Saga, OTB, MMGIS, fTools 

dhe GRASS 

 Hartë algjebër, 

 Analiza e terrenit, 

 Modelim hidrologjik, 

 Analiza e rrjetit, 

http://live.osgeo.org/_images/qgis6.png
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 Toolbox e plotë e shfletueshme e funksioneve, 

 Përcaktim dhe drejtim reusable analysis rutinës përmes funksioneve zinxhir duke përdorur 

një mjet grafik modelimi, 

 Publikim në internet 

 Zgjerimi i konfigurimit arkitektonike. 

 

Web klient/portale SDI  

Si një alternativë për software desktopi GIS (nganjëherë referohet si një klient i trashë – i panjohur 

me teknologjine ), ajo është duke u bërë më e zakonshme për të bërë përdorimin e një web i bazuar 

në një klient të hollë për të shfaqur (dhe pyetur) të dhëna. Megjithatë, për të ndërtuar një shfletues 

standard web për shfaqjen e të dhënave hapësinore kërkohet funksionalitet shtesë si për klientin 

ashtu edhe për serverin gjithashtu.  

Disa Toolkits janë të disponueshme që të ndihmojnë në zhvillimin e web faqeve hartë - ose të 

plotësosjnë të dhëna hapësinore të portaleve. Një faqe e thjeshtë harte web përmban zakonisht 

vetëm një shikues të dhënash me jo query ose stil të avancuar funksionesh, edhe pse këto mund të 

shtohen. Për të përfshirë një hartë të thjeshtë interaktive, biblioteka OpenLayers (openlayers.org) 

siguron një OGC WMS / WFS shikues të krahasueshme të dhënash hapësinore. Projekti 

OpenScales (openscales.org) ofron një tjetër mundësi me shikues të saj me bazë - Flex Adobe. Disa 

projekte të tjera shikues hartash ekzistojnë ose kanë ekzistuar, psh, ka-Map, Chameleon, 

ModestMaps dhe MapBuilder, por disa prej këtyre projekteve u bashkuan me projektin 

OpenLayers. Për këtë arsye, ka pasur një rritje në miratimin dhe zhvillimin e OpenLayers të fundit. 

Duhet të përmenden shikues të tjerë. I pari është GET SDI PORTAL, i cili siguron funksionalitetin 

e plotë për të dy hartat vizualizimi/redaktimi dhe katalog kërkimi metadata. Shikuesi i dytë, 

MapBender (mapbender.org), nuk është vetëm një shikues, por një kornizë web hartë që ofron 

funksione për menaxhimin e shërbimeve hapësinore të të dhënave, si edhe, dmth, MapBender mund 

të përdoret për të krijuar një portal SDI. Disa Toolkits zhvillimi ekzistojnë që të përfshijë jo vetëm 

një shikues (shpesh OpenLayers), por edhe mjete të tjera që ndihmojnë për të ndërtuar faqet web 

hartë për shfaqje dhe pyetje (ose edhe redaktim) të të dhënave hapësinore. Projektet që ofrojnë 

kuadre të tilla përfshijnë: 

 GeoMajas (geomajas.org), 

 GeoExt (geoext.org), 

 GeoMoose (geomoose.org), 

 MapFish (mapfish.org), 

 Mapstraction (mapstraction.com), dhe 

 SharpMap (codeplex.com/SharpMap). 

Nëse aplikacionet më komplekse web janë për tu zhvilluar, atëherë rekomandohet gjithashtu që 

zhvilluesi të marrë në konsideratë përdorimin e Googles Web Toolkit (gwt.google.com) dhe 

Google Gears (gears.google.com). 

GeoTools (geotools.org) duhet të merren parasysh për të kuptuar anën e serverit si funksionalitet 

GIS dhe qasje të dhënash hapësinore. 

 

PLANI I ZBATIMIT  

Korniza Teknologjike e propozuar SDI  
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Për zhvillimin e SDI propozohet kuadri teknologjik në vijim: 

 Baza e të dhënave hapësinore: PostgreSQL me PostGIS 

 GIS Server: Geoserver 

 Medata katalog: Geonetwork Opensource 

 GIS Portal: GET SDI Portal 

 Desktop GIS: QGIS  

Arkitektura e këtij setup është paraqitur në figurën më poshtë. 

 

Figura 8: Kuadri Teknologjik SDI I Propozuar 

 

Hapat e Implementimit SDI  

Hapat e nevojshme të implementimit për zhvillimin SDI janë paraqitur në figurën e mëposhtme: 

Përdoruesit e faqes      

Interneti      

Përdoruesit e Desktop-it GIS  

Linja e Faqes 

Linja e  aplikimit 

 

Linja e të Dhënave 

 

Linja e Desktop-it 
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Figura 9: Hapat e implementimit SDI 

Instalimi i SDI software: Komponentët bazë SDI software do të jenë të instaluar (Postgresql with 

PostGIS, Geoserver and Geonetwork). Sipas arkitekturës së propozuar n-shtresore, secili nga 

aplikacionet mund të instalohet në një server të veçantë, ose të gjitha aplikacionet mund të jenë të 

instaluara në një server. Të gjitha software mund të instalohen në Windows ose Linux sisteme 

operative. Zakonisht çdo server modern mund të sigurojë burimet e nevojshme për CPU, RAM dhe 

hapësirë në disk. 

Transmentimi në bazën e të dhënave hapësinore: 

Në këtë faze do të realizohet kalimi I infrastrukturës egzistuese në të dhënat hapsinore në një bazë 

të re qëndrore. Këto të dhëna janë mbledhur në kuadrin e veprës. Përbëhen nga të dhënat e 

Integrated Territorial Registry, i cili përfshin kategori të ndryshme të dhënash, të strukturuara në 88 

dosje shapefiles, të cilat përfshihen në kategoritë e mëposhtme : 

 Adresat 

 Kufijtë 

 Ndërtime 

 Hipoteka 

 Plani i Përgjithshëm Vendor 

 Përdorimi i tokës 

 Natyra dhe mjedisi 

 Shërbime publike 

 Rrjeti i transportit 

 Karakteristika ekonomike dhe sociale 

Instalimi i 
software-it 
SDI 

• Postgresql 

• Geoserveri 

• Georrjeti 

Importimi i 
datave  në  
bazën e të 
dhënave 
hapësinore 

• Miratimi i të 
dhënave 

• Transformimi i 
të dhënave 

• Krijimi i setit 
të të dhënave 

• Importi i të 
dhënave 

Shërbimet dhe 
Seti i të 
dhënave  

• Geoserver 
WMS 

• Geoserver 
WFS 

• Geoserver 
WCS 

• Geonetwork 
CSW 

Zhvendosja 
e Klientit  

• QGIS (botuesit 
e të dhënave) 

• Portali GET 
SDI (shikuesit 
e të dhënave) 

Ngritja e 
kapaciteteve 

• Trajnimi i 
përdoruesit 

• Procedurat e 
cilësisë së të 
dhënave 

• Aplikimet/Shër
bimet e reja 
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Përfshihen gjithashtu dhe të dhëna shtesë të cilat janë mbledhur dhe përshtatur në formë dosje 

shapefiles, në kuadrin e studimit në lidhje me të dhënat gjeologjike si dhe të qëndrave të banuara, 

zona me ndërtime të jashtë ligjshme etj. 

Këto të dhëna shoqërohen dhe nga metadata, në bazë të AKPT e cila është në bazë të tipit 

ISO 19115/2003. 

Gjithashtu në këtë fazë do të grumbullohen dhe të dhëna të tjera të cilat mund të gjenden në 

shërbime të ndryshme ( rrjeti sociale etj ) të cilat do të futen në bazën qëndrore të të dhënave. 

Para instalimit të të dhënave aktuale hapësinore në bazën qëndrore të të dhënave janë të nevojshme 

këto hapa: 

1. Vlefshmëria e të dhënave: Kontrollet e ndryshme të cilësisë së të dhënave duhet të kryhen 

duke përfshirë, por jo kufizuar, me kontrolle topologjike, ndërtimi etj.  

2. Transformimi i të dhënave: Në varësi të formatit të tyre fillestar, të dhënat mund të jenë të 

nevojshme për tu transformuar në një (GIS) format më të përshtatshëm për procedurën e 

instalimit në bazën e të dhënave. Për shembull, fotografi CAD si DWG ose DXF duhet të 

transformohen në shapefiles dhe format geodatabase. 

3. Një projeksion i përbashkët duhet të zbatohet (WGS 84 UTM 34N); mund të jetë i 

nevojshëm një projektim/riprojektim. Po ashtu, gjatë këtij hapi, nga grupe të të dhënave në 

tabela me struktura atribute mund të ndryshohen në mënyrë që të ndjekin një skemë të 

veçantë të dhënash që mund të kërkohet. 

4. Krijimi Metadata: Të gjitha grupet e të dhënave duhet të shoqërohen me metadata. Në rast 

se metadata nuk janë në dispozicion duhet të krijohen në këtë faze, sipas ISO ndjekur nga 

Agjencia. Metadata Skema INSPIRE duhet të shqyrtohet si një alternativë. 

 Shërbimet dhe metadata: Shërbimet e nevojshme do të krijohen për të dhënat dhe 

metadatat. Për akses të të dhënave, WMS, WFS dhe / ose shërbimeve WCS do të 

sigurohet në Geoserver ndërsa për metadata, shërbimi të CSW duhet të jetë ngritur në 

Geoserver. 

 Client development: Për të hyrë në të dhënat do të përdoren.dy tipe të ndryshme 

QGIS do të përdoren nga përdoruesit e brendshëm të cilët do të kenë akses të plotë në të dhënat në 

mënyrë që të kryejnë detyrat hapësinore, analizat dhe mirëmbajtjen e të dhënave. 

Duke përdorur këtë aplikacion për shembull përdoruesit do të jenë në gjendje për të rinovuar bazën 

qëndrore të të dhënave, me të dhënat e mbledhura nga terreni p.sh. duke përdorur pajisje GPS, ose 

pajisje të tjera të kapjes së të dhënave si drones. 

Një klient web, si GET SDI PORTAL, duhet të sigurojë që të dhënat të jenë në dispozicion për 

përdoruesit e tjerë të brendshëm/të jashtëm dhe për publikun. 

 Ngritja e kapaciteteve: Hapi i fundit do të fokusohet në ndërtimin e kapaciteteve. Kështu, 

është parashikuar trajnimi, përfshirë përdoruesit, si dhe forcimin e të gjitha procedurave 

institucionale që synojnë për një qeverisje të hapur (an open data governance). Aplikacionet 

apo shërbimet e reja mund të përshkruhen në mënyrë që të sigurojnë mjete shtesë për 

shfrytëzimin e të dhënave dhe përdorimin e tyre. 

Në këtë kuadër, do të përcaktohen përdoruesit dhe të drejtat e tyre në mënyrë që të krijohet një 

mekanizëm për informacionin, manaxhimin dhe shfrytëzimin e të dhënave. 

Në bazë të aspekteve teknike, është e rëndësishme për të kuptuar se zbatimi SDI duhet të 

mbështetet edhe nga politikat dhe marrëveshjet institucionale. 
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Ndryshimet janë miratuar nga drejtuesit e bashkisë, por duhet të ndiqen dhe të mbështeten nga të 

gjithë punonjësit e bashkisë dhe palët e tjera të interesuara. 

Në skemën e mëposhtme paraqitet një diagramë për zbatimin e projektit të propozuar si dhe një 

vlerësim të fuqisë puntore mujore ( me ngjyrë jeshile ) që nevojitet si dhe koston e zbatimit. 

Figura 10: Diagrama e implementimit 

 

Të dhëna të Cilësisë  

Në një SDI, cilësia e të dhënave është një nga faktorët më të rëndësishëm që ndikon në suksesin e 

saj. Të dhënat me cilësi të mirë, pra të dhënat që janë të kontrolluara për gabime dhe që janë 

përditësuar shpesh mund të përdoren nga më shumë përdorues të cilët mund të mbështeten mbi to 

gjatë punës së tyre. Në mënyrë që të sigurohen të dhëna të verifikuara, duhet të ndiqet dhe të 

përcaktohet një procedurë e cilësisë së të dhënave. Kjo procedurë do të identifikojë pronësinë e të 

dhënave, kontrollin e cilësisë dhe procedurat e përditësimit për çdo database të dhënë në SDI. 

Transferimi i njohurive 

Një tjetër aspekt i rëndësishëm për suksesin e zbatimit SDI është njohuria. Përdoruesit duhet të jenë 

të trajnuar për të përdorur dhe për të ruajtur platformën SDI. Sezone të ndryshme trajnimi duhet të 

organizohen duke u fokusuar në përdorues të ndryshëm dhe nevojat e tyre të ndryshme. Këto 

trajnime duhet të kryhet të paktën për: 

 Administratorët SDI 

Sezonet e trajnimit do të fokusohen në të dhënat / GIS shërbime administrimi. Përdoruesit 

duhet të jenë në gjendje për të krijuar dhëna të reja, të rinovojnë të dhënat ekzistuese dhe të 

mbështesin funksionimin e aplikacioneve web. 

Përdoruesit duhet të kenë njohuri në lidhje me administrimin e sistemeve informatike dhe të 

kenë përvojë në organizimin dhe administrimin e të dhënave. Vlerësohet se një grup i vogël 

specialistësh të cilët do të mbështesin në përgjithësi bashkinë, në lidhje me funksionimin e 

sistemeve informatike dhe funksionimin e e - shërbimeve, do të mundet të mbulojnë këto 

nevoja. 

 Përdoruesit SDI në Bashki  

Sezonet e trajnimit do të fokusohen në zbatimin e GIS Desktop që mund të përdoret për të 

hyrë në SDI. Përdoruesit do të trajnohen për të gjetur të dhënat e disponueshme , si dhe për 

të përdorur këto të dhëna për të prodhuar harta apo të kryejnë analiza hapësinore. 

Përdoruesit e kësaj kategorie duhet të kenë njohuri bazë për kompjuter. Në varësi të 

nevojave do të përdorin desktop logistik , për të cilat nevojat dhe koha e trajnimit është më i 

Detyra  

Muajt 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Instalimi i Software-it SDI 0.5           

Importimi i të dhënave në bazën e 

të dhënave hapësinore   
2 

      

Shërbimet dhe Seti i të dhënave       1     

Zhvillimi i klientit   3     

Ngritja e kapaciteteve 4 
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madh ose me web logistik e cila është më e thjeshtë në përdorim dhe trajnim , por me 

mundësi të kufizuara. 

  Përdoruesit e jashtëm / publike 

Platforma SDI duhet të paraqitet për përdoruesit e jashtëm dhe publikun. Funksionet 

themelore të SDI do të ilustrohen në mënyrë që të ofrojnë akses në SDI, duke përdorur 

aplikacionet web dhe shërbimet e internetit. 

Përdoruesit do të vijnë në kontakt me sistemin, kryesisht nëpëmjet web clients, të cilët 

ofrojnë në mënyrë të thjeshtë dhe shoqërore informacion tek përdoruesit. Si rezultat nuk 

është e domosdoshme përdoruesit të kenë njohuri të veçanta për përdorimin e sistemit, 

përveç njohurive bazë për internet dhe kompjuter. 

 Kërkesat në lidhje me përdoruesit paraqiten në tabelën e mëposhtme në mënyrë të 

përmbledhur:  

 

 

Kategoria e 

përdoruesve 

Numri I 

përdoruesve të 

kërkuar  

Kualifikimet e kërkuara/aftësi 

Administratorët 

SDI  

2 Njohuri të menaxhimit të sistemeve të 

informacionit (hardware / software). 

Përvoja e dëshirueshme në menaxhimin e 

programeve RDBMS dhe GIS si edhe në 

zhvillimin e aplikacioneve web. 

Përdorues 

Bashkiak SDI 

1 / departamenti - 

shërbimi 

Përdorim të mirë të kompjuterëve. 

Eksperiencë e dëshiruar në programet 

CAD/ GIS. 

Përdorues të 

jashtëm/public  

 -  Aftësitë themelore të përdorimit të 

kompjuterave dhe internetit. 

Tabela 2: Kërkesat e Përdoruesve SDI 
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3. DËGJESA PUBLIKE 

Sugjerime dhe komente nga pjesëmarrësit në dëgjesën e tretë publike për Planin e Zhvillimit 

të Territorit, Rregulloren e Planit në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për 

Bashkinë e Mirditës 

Takimi filloi në datën 20/12/2017 ora 11 dhe përfundoi në 13:00 në sallën e koncerteve tek Pallati i 

Kulturës. 

Morën pjesë nga AKPT, Bashkia Mirditë dhe Pukë, Institucionet vendore dhe banorë të zonave 

përreth. 

Nr Çështja e ngritur Mënyra e zgjidhjes/integrimit nga Plani 

1.  

U shpreh shqetësimin në lidhje me: 

 

guroret dhe lavatriçet të cilat ushtrojnë 

veprimtarinë në shtratin e lumit Fan dhe 

zbatimin e legjislacionit deri në pezullimin 

e tyre, 

 

Plani i Përgjithshëm Kombëtar identifikon si zonë me 

zhvillim specifik dhe propozon zhvillimin e industrisë dhe 

teknologjisë përpunuese të mineararëve në këtë zonë duke 

theksuar se duhet të merren masa parandaluese për 

ndotjen e mëtejshme industriale në ujrat e lumenjve. 

mundësinë e shtrirjes së unazës në zonën e 

Repsit, 

Plani i Veprimit përmban projektin për shtrirjen e unazës 

të Repsit. Studim projektzbatimi per këtët aks do të 

specifikoje shtrirjes e saj dhe karakteristikan specifike. 

mundësinë e moslejimit të ndërtimit të 

HEC-eve në zonën e Mirditës për shkak të 

sasisë së pakët të ujit. 

Shfrytëzimi i burimeve ujore për zhvillimin energjetik 

është i rëndësishëm dhe përcaktohet nga Plani i 

Përgjithshëm komëtar si burim i kryesor për prodhimin e 

energjisë. Në PPK thekësohet se është e rëndesishme 

ruajtja e burimeve ujore sipërfaqësore nga mbishfrytëzimi 

për hidrocentrale. 

2.  

Nënkryetarët e Bashkive Mirditë dhe Pukë 

folën për votën kundër në lidhje me 

Hidorcentralet e miratuara apo në proçes 

miratimi.  

Ata shikojnë edhe mundësinë jo vetëm të 

zhvillimit të turizmit por dhe të 

shfrytëzimit minerar. 

Vlera specifike e pjesës veriore të Mirditës është nxjerrja 

dhe përpunimi i minerareve. Plani i Përgjithshëm 

Kombëtar identifikon si zonë me zhvillim specifik dhe 

propozon zhvillimin e industrisë dhe teknologjisë 

përpunuese të mineararëve në këtë zonë. 

3.  

Kryetari i Katundit të Vjeter, u shpreh se 

nuk ishte dakord në lidhje me një HEC që 

përflitet të ndërtohet në zonën e tyre ku do 

të mblidhet i gjithe uji, do të protestojnë 

nëse do të behet një ndërtim i tillë. 

Shfrytëzimi i burimeve ujore për zhvillimin energjetik 

është i rëndësishëm dhe përcaktohet nga Plani i 

Përgjithshëm komëtar si burim i kryesor për prodhimin e 

energjisë. Në PPK thekësohet se është e rëndesishme 

ruajtja e burimeve ujore sipërfaqësore nga mbishfrytëzimi 

për hidrocentrale. 

4.  

Pjesa e qytetit e ka të zgjidhur nga 

kendveshtrimi i PPV proçesin e mbetjeve 

urbane, por desha të dije se si është 

parashikuar kjo për në fshat? 

Zgjidhja e parashikuar për ndarjen e produkteve dhe 

kompostimi bio aty ku është e mundur, për zona të 

banuara me më pak se 3000 banore, ku nuk keshillohet 

përqendrimi i trajtimit të ujrave të zeza. Gjithashtu në 

Planin e veprimit janë propozuar projekte si riçiklimi, 
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informimi dhe sesibilizimi i banuesve të Bashkisë në 

lidhje me trajtimin e mbeturinave dhe vendosja e koshave 

për mbledhjen e mbeturinave në çdo fshat.  

 

 

Foto 1. Zhvillimi i dëgjesës publike, për Planin e Zhvillimit të Territorit dhe Rregulloren e Planit në kuadër të 

hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë e Mirditës 
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Foto 2. Zhvillimi i dëgjesës publike, për Planin e Zhvillimit të Territorit dhe Rregulloren e Planit në kuadër të 

hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë e Mirditës 

  

 

Foto 3. Listprezenca për Dëgjesën publike, për Planin e Zhvillimit të Territorit dhe Rregulloren e Planit në 

kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë e Mirditës 
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Foto 4. Listprezenca për Dëgjesën publike, për Planin e Zhvillimit të Territorit dhe Rregulloren e Planit në 

kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë e Mirditës 
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4. RAPORTI I FORUMIT I BASHKËRENDIMIT PËR PLANIFIKIMIN NË NIVEL 

VENDOR 

TAKIMI I DYTË NË KUADËR TË HARTIMIT TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR, 

BASHKITË: PUKË, MIRDITË 

Referuar VKMsë Nr. 686 datë 22.11.2017 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, 

Neni 2 përcakton se: “Forumi për bashkërendimin e planifikimit” është një mekanizëm për të 

nxitur diskutimet strategjike të përfaqësuesve: të autoritetit përgjegjës për hartimin e dokumentit të 

planifikimit, pushtetit vendor, pushtetit qendror dhe ekspertëve; për të arritur koordinimin e 

çështjeve të planifikimit për një zonë, njësi vendore, rajon apo territorin në përgjithësi”. Forumi 

nuk është entitet vendimmarrës, miratues apo zgjidhës I konflikteve. Forumi për Bashkërendimin e 

Planifikimit Vendor konstituohet pas ndërmarrjes së nismës për hartimin e dokumentit të 

planifikimit vendor, me urdhër të drejtorit të Agjencisë. FBPVja drejtohet nga drejtuesi i Agjencisë 

Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe përbëhet nga drejtuesi i organit përgjegjës për 

planifikimin në njësinë vendore që ka ndërmarrë nismën, përfaqësuesi planifikues i bashkive 

kufitare dhe përfaqësuesi planifikues I qarkut. Sipas rastit, FBPVja mund të ketë në përbërjen e tij 

edhe përfaqësues të grupeve të interesit. 

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit më datë 30.01.2018 (ditën e martë), në orën 10:30, 

realizoi takimin e FBPV ku u diskutua mbi: 

Planin e Zhvillimit Territorial, Rregulloren e Planit_PPVtë e bashkive: Pukë, Mirditë 

Pjesëmarrësit në takimin e FBPVsë: 

Stafi i AKPTsë: 

 Adelina Greca – Drejtore e Përgjithshme 

 Fiona Mali – Drejtore e Planifikimit Vendor 

 Ermal Pashollari – Kordinator për PPV Pukë dhe Mirditë 

Stafi i Bashkive: 

 Gjon Gjonaj – Kryetar, Bashkia Pukë 

 Eduard Sokoli – Drejtor i Planifikimit, Bashkia Pukë 

 Altin Marashi  Drejtor i Planifikimit, Bashkia Mirditë 

 Blenard Dudi  Drejtoria e Planifikimit, Bashkia Mirditë 

Stafi i Bashkive Kufitare: 

 Joana Markolaj – Drejtoria e Planifikimit, Bashkia Vau i Dejës 

 Edrion Laçi – Drejtoria e Planifikimit, Bashkia Kukes 

 Tonin Prenga – Drejtoria e Planifikimit, Bashkia FushëArrëz; 

Stafi i Ekipeve konsulente: 

 Georgios Bellas – GAIA S.A. MELETON 
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 Elton Toska – GAIA S.A. MELETON 

 Elena Petsani – GAIA S.A. MELETON 

 Diana Bardhi – GAIA S.A. MELETON 

 Etmira Kanani  GAIA S.A. MELETON 

Përfaqësues nga institucione të tjera: 

 Hajrulla Ceku  MTM 

 Sulejman Xhepa – AKZM 

 Zak Topuzi – ATA 

 Elda Tona – AZHR 3 

 Ilir Shyti – PPNEA 

 Eduard Cani – REC Albania 

 Elrin Shala – ADZM Shkoder 

 Klodian Tuka – Keshilli i Qarkut Shkoder 

 Suela Kavaçi – Qarku Lezhë 

Rreth takimit të FBPV: 

Hapjen e takimit e bëri Drejtoresha e Përgjithshme e AKPTsë, Znj. Adelina Greca duke theksuar 

shkurtimisht rëndësinë dhe arsyet e organizimit të Forumit për Bashkërendimin e Planifikimit në 

Nivel Vendor. Më pas u vijua me prezantimin e pjesëmarrësve.  

Prezantimi u bë nga Z. George Bellas i cili fillimisht prezantoi Vizionin dhe Strategjinë 

Territoriale, Planin e Zhvillimit dhe Rregulloren të PPVsë së bashkisë Pukë dhe më pas u vazhdua 

me prezantimin për bashkinë Mirditë. Prezantimi ishte i strukturuar si më poshtë. 

 Zonat me rëndësi kombëtare; 

 Zonat ekonomike dhe urbane për zhvillim; 

 Parashikimi demografik; 

 Ndarja e territorit në zona dhe njësi strukturore; 

 Planifikimi i territorit në qendrat urbane të bashkive Pukë dhe Mirditë; 

 Plani i Veprimeve dhe projektet prioritare/pilot në Pukë dhe Mirditë; 

 Ndërhyrjet në infrastrukturën publike; 

 Rregullat e ndertimit (intensiteti i ndertimit dhe koeficienti i shfrytëzimit; 

 Infrastruktura sociale; 

 Turizmi dhe bujqësia; 

 Zhvillimi i kapaciteteve bashkiake; 

Diskutim mbi PPV Pukë dhe Mirditë 

Pas prezantimit Znj. Adelina Greca ia kaloi fjalën kryetarit të bashkisë Pukë Z. Gjon Gjonaj për të 

folur mbi PPV Pukë në përgjithësi dhe mbi mundësitë e financimit të projekteve të propozuara në 

PPV. Z. Gjonaj theksoi rendësinë e financimit të projekteve nga qeveria qendrore në bashkinë e 

Pukës e cila është një bashki e vogël me buxhet të kufizuar. Më pas përmendi shkurtimisht disa nga 

pikat e forta të bashkisë Pukë si: 
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Natyra, peisazhi dhe klima e Pukës si një potencial për zhvillimin e turizmit malor gjatë gjithë vitit; 

Shfrytëzimi i kulinarisë për tërheqjen e turistave vendas dhe të huaj; Zhvillimi i sporteve ekstreme; 

Ngritja e qendrës së skive etj. 

Më pas fjalën e mori Zv. Ministri i Turizmit Z. Hajrulla Çeku, i cili fillimisht theksoi rendësinë e 

konsiderimit të territorit të bashkive Pukë dhe Mirditë si një të vetëm në mënyrë që të mund të 

zhvillohen “destinacione” të cilat mund të tërheqin turistë vendas dhe të huaj. Më pas Z. Çeku 

ngriti disa pyetje drejt stafit prezantues si: 

 Cilat janë mënyrat e përdorura për konsultimet e PPVsë me publikun? 

 Sa nga potencialet turistike të përmendura në PPV janë ekzistuese dhe të propozuara? 

 Cilat dokumente strategjike të fushës së turizmit dhe mjedisit janë përdorur gjatë hartimit të 

 PPVsë? 

Në lidhje me pyetjet e Zv. Ministrit, Z. Bellas sqaroi se për konsultimet me publikun janë përdorur 

takimet me grupet e interesit por dhe dëgjesat publike. Në territorin e 2 bashkive ka shumë 

potenciale për zhvillimin e turizmit por përsa i përket shfrytëzimit të tyre vihet re nje mangësi e 

theksuar. Shembull: Në bashkinë e Pukës gjenden vetëm 3 njësi akomodimi të cilat janë 2 hotele 

dhe një bujtinë. Ndërsa përsa i përket dokumenteve të strategjive në fushën e turizmit dhe mjedisit 

Z. Bellas sqaroi së është përdorur i gjithë kuadri ligjor në mbrojtjen e mjedisit dhe strategjitë 

kombëtare në këto fusha. 

Më pas disa nga çështjet e ngritura në diskutim ishin: 

 Trajtimi më i detajuar në PPV i dy fshatrave (pjesë e 100 fshatrave) në mënyrë që dhe bashkia të 

ketë mundësi për thithjen e investimeve dhe të turistave vendas ose të huaj. 

 Shfrytëzimi i Monumenteve të Natyrës në funksion të turizmit. 

 Propozimi për kthimin e zonës së Pyllit të Lisit në Park Bashkiak. 

 Evidentimi i produkteve bujqësore në bashkitë Pukë dhe Mirditë, të cilat janë përzgjedhur si 

produkte për të cilat jepen subvencione nga Ministria e Bujqësisë. 

 Evidentimi i mënyrave ku mund të parashikohen mundësitë e zhvillimit të turizmit paralelisht 

me rritjen e investimeve. (psh: përdorimi i transportit publik në destinacione ku ka potenciale të 

larta turistike) 

 Arsyet për propozim të zgjerimit të qytetit të Rrëshenit në anën tjetër të lumit.  

Mungesa e hapësirave boshe për ndërtim në brendësi të qytetit dhe rrezikshmëria e përmbytjes 

dhe mungesa e infrastrukturës në zonat e reja të propozuara për zhvillim. 
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1.  

Foto 1. Takimi i dytë në kuadër të hartimit të Planit Të Përgjithshëm Vendor, Bashkitë: Pukë, Mirditë 

2.  

Foto 2. Takimi i dytë në kuadër të hartimit të Planit Të Përgjithshëm Vendor, Bashkitë: Pukë, Mirditë 



225 
 

3.  

Foto 3. Takimi i dytë në kuadër të hartimit të Planit Të Përgjithshëm Vendor, Bashkitë: Pukë, Mirditë 
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