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HYRJE 

 
 
 
 
 
 

Bashkia e Vorës me ndihmën e Shoqatës së Bashkiave të Shqipërisë dhe në kuadër të 
Ligjit nr. 10119, datë 23.04.2009 “Për Planifikimin e Territorit” (i ndryshuar), ndërmerr 
nismën e hartimit të Politikës së Zhvillimit të Territorit, Planit të Përgjithshëm Vendor 
dhe Rregulloreve të planifikimit. Hartimi i këtyre dokumentave financohen nga vetë 
Bashkia e Vorës. Qëllimi i Bashkisë është që të hartojë një vizon për territorin e saj dhe të 
përcaktojë ose orientojë zhvillimin në mënyrë sa më të përshtatshme e të vërë në 
shfrytëzim gjithë potencialin e territorit dhe burimeve ekonomike, mjedisore dhe 
shoqërore në funksion të banorëve te saj dhe grupeve të tjera të interesit. Bashkia e 
Vorës, ka formuar, paraprakisht grupin e punës, i cili përbëhet nga espertë të Bashkisë 
dhe të studios MetroPOLIS, Studio Arkitekture dhe Planifikimi Urban.  

MetroPOLIS po mbështet teknikisht Bashkinë Vorë. Për hartimin e dokumentave të 
Politikës së Zhvillimit të Territorit, Planit të Përgjithshëm Vendor dhe Rregullores së 
Planifikimit. Grupi i punës përbëhet nga: 

Ekspertë të MetroPOLIS: Grupi i këshillimit teknik dhe profesional: Dr Besnik Aliaj, 
Sotir Dhamo, Rudina Toto, Dr. Loris Rossi; Drejtues i grupit të punës: Endrit Marku; 
Grupi i punës: Zenel Bajrami, Ivana Barandovski, Juljan Veleshnja, Olgica Nelkovska, 
Elizabeta Poljoska; Ekspertë mjedisorë: Teida Shehi, Aleksandër Trajce; Ekspert për 
çështje ekonomike: Altin Mihali. 

Ekspertë të Bashkisë së Vorës përkatësisht: Fiqiri Ismaili (Kryetari i Bashkisë); Aqif 
Muça (Nënkryetari i Bashkisë); Luan Beta (Drejtor në DPKZHT – Drejtoria e 
Planifikimit dhe Kontroll Zhvillimit të Territorit); Alban Demirxhiu (Specialist në 
DPKZHT); Murat Koni (Specialist në DPKZHT); Orges Shehaj (Specialist në DPKZHT  
dhe INU); Fatmira Malaj (Specialiste në DPKZHT); Klevis Bedini (Kryeinspektor në 
INU); Mustafa Shera (Përgjegjës i sektorit të Pronave Publike dhe Aseteve); Behar Ciku 
(Përgjegjës i sektorit Juridik); Adrian Muça (Pergjegjës i sektorit të Bujqësisë dhe 
Veterenarisë); Vera Ndreca (Përgjegjëse e sektorit të Mardhënieve me Publikun); Selami 
Bocerri (Përgjegjës i sektorit të Financave); Asllan Subashi (Përgjegjës i sektorit të 
Taksave dhe Tarifave); Arben Daçi (Përgjegjës i sektorit të Shërbimeve Publike); Besnik 
Subashi (Përgjegjës i sektorit të Ujësjellësit) dhe Deniz Kellezi (Përgjegjës i sektorit të 
Arsimit, Kulturës dhe Sporteve).  
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1. NEVOJA PËR PLAN TE RI. 

Të projektosh të ardhmen e një territori të gjerë, të një qyteti apo vetëm të një pjese të tij 
është mjaft e vështirë, pasi subjekti i këtij projekti përmban shumë të panjohura, në 
përmbajtje temash dhe numër aktorësh të përfshirë.  Ekologjia  dhe lëvizja, estetika e 
hapësirave përkrah mirëfunksionimit të tyre, karakteri i pejzazhit përkrah vlerës 
ekonomike të tokës dhe ndërtesave, morfologjia e hapësirave përkrah mbrojtjes së 
vlerave kulturore. Këto elemente, që shpesh mund të ngjajnë si të huaja madje dhe të 
kundërta me njëra tjetrën, duhen parë si të pandara sipas një vizioni vërtetë largpamës. Të 
zgjidhësh këto tema sa më drejtë do të thotë të përmbushësh vizionin e të gjitha  
subjekteve të cilave ky dokument i drejtohet: institucioneve vendore, të gjithë qytetarëve, 
vendimarrësve, investitorëve, pronarve etj. 

Konteksti shqiptar i dy dhjetëvjecarëve të fundit e bën këtë ndërmarrje edhe më të 
ndërlikuar. Planifikimi i viteve të regjimit real-socialist u zëvëndësua nga tranzicioni drejt 
një shoqërie kapitaliste, pa rregulla të qarta, me institucione pa fuqinë e duhur dhe në 
pamundësi për të orientuar ndryshimet sipas vizioneve të qarta dhe gjithpërfshirëse. Sot 
shohim një vend të ndryshuar, me zhvillim të larmishëm ku vërejmë mbivendosjen, mbi 
njëtrajtshmërinë e dikurshme gjithnjë më të zbehtë, e shumëllojshmërisë së tipologjive 
ndërtimore dhe të aktiviteteve të së tashmës, thuajse gjithmonë fryt i iniciativës së 
individëve privatë.  

Analizimi i këtij shtresëzimi do të jetë pikënisja jonë. Shtresëzim që duhet kuptuar si 
historik, shoqëror, natyror, aktivitetesh dhe natyrisht i ndërtimeve. Strategjia e zhvillimit 
të ardhshëm duhet të vijë pas leximit të kësaj mbivendosje, për të kuptuar territorin, rural 
apo urban qoftë,  për të përcaktuar rregullat e duhura për të ndërhyrë dhe për të orientuar 
më së miri zhvillimet e ardhshme. Duke patur gjithnjë parasysh qëllimet bazë: 
përmirësimin e performancës së njësisë së qeverisjes vendore dhe cilësisë së jetës të 
banorëve të saj 

Le te kuptojmë pak më tepër terrenin mbi të cilin duhen ndërtuar strategjitë për 
ardhmërinë e Vorës dhe përsetë e nevojës për një plan afatgjatë. Kuptimi i 
karakteristikave të tij është i lidhur ngushtë me situatën e lartpërmendur, pra tranzicionin 
nëpër të cilin e gjithë shoqëria jonë po kalon, me klimën gjithnjë e më garuese që po 
ndërtohet në rajon dhe objektivin parësor të vendit tonë, mjaft i shtrirë në kohë,  
antarësimi në Bashkimin Europian, me të gjitha mundësitë dhe përgjegjësit që mbart ky 
proçes. 

Le të nisim me tranzicionin, term që tashmë e kemi përvetësuar të gjithë. Ekonomia jonë 
është një “ekonomi në tranzicion”, gjëndje nëpër të cilën  çdo shoqëri që e ka braktisur 
sistemin e centralizuar është e detyruar të kalojë në rrugën për ndërtimin e kapitalizmit. 
Ky term nënkupton periudha kohore që karakterizohen nga zhvillime shpesh dritëshkurtra 
që i përgjigjen nevojave të momentit dhe interesave të segmenteve tepër të kufizuara të 
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shoqërisë. Tranzicioni krahas mundësive të shumta që parashtron mbart mjaft problem, 
majde dhe rreziqe që mund të kompromentojnë të nesërmen e vendit tonë.  

Vora gjëndet në pjesën më qendrore të vendit tonë. Qendra politike, kulturore, 
ekonomike dhe njëkohësisht gjeografike. E megjithatë të qenit qendror dhe pranë qendrës 
janë dy gjëra krejt të ndryshme. Madje shpesh herë afërsia me polet e mëdha rrezikon të 
të lërë edhe më në hije. Qartësisht Vora ndodhet në një prej pjesëve më të zhvilluara të 
Shqipërisë, pranë Tiranës, qendra shumëanëshe e vendit tonë dhe pranë Durrësit portit më 
të madh. Po ti shtojmë kësaj panorame dhe qendrat fqinje që kanë marrë mjaft hov si 
Kashari, Kamza apo Fushë Kruja bëhet edhe më e qartë nevoja për gjetjen e mënyrave 
për një zhvillim të sigurtë dhe të mirëmenduar në brendësi të një konteksti konkurues. 

Për ta bërë këtë mund të përpiqemi të dallojmë cilësi vetjake të Vorës që i përkasin vetëm 
asaj ose të paktën gjejnë në këtë vend terrenin më të përshtatshëm për tu kultivuar edhe 
zhvilluar më mirë se gjetkë. Vora natyrisht që nuk mund të konkurojë Tiranën apo 
Durrësin, si për nga përmasat dhe funksionet, dhe nuk ka përse ta bëjë. Kemi të bëjmë me 
kryeqendrën ekonomike dhe politike të vendit dhe portin më të madh në vend, pranë 
detit, me histori disa mijra vjeçare.  

Në çdo rast duhet theksuar se afërsia me këto qendra mbart shumë më tepër mundësi 
potenciale sesa probleme. Transporti, lëvizja e mallrave dhe njerëzve në këtë hapësirë 
kapin nivelet më të larta, bizneset dhe banorët e rinj e kanë të domosdoshme ti qendrojnë 
sa më pranë e njëkohësisht të kursejnë e kontrollojnë shpenzimet e tyre. Vetë banorët e 
këtyre qendrave tashmë ndjejnë nevojën ti shmagen atyre pa u larguar tërësisht. Këto 
ndërthurje situatash e vënë Vorën në pozita mjaf të favorshme për të përfituar dhe 
ndërtuar profilin e saj në simbiozë, ndërmejtësim e megjithatë të  pavarur nga dy polet që 
ajo vetë lidh. 

E megjithatë Vora nuk është qyteti më i afërt me Tiranën. Dy portat kryesore të 
kryeqytetit janë Kashari dhe Kamza, praktikisht zgjatime urbane të tij. Të dyja këto 
qendra janë në proçes rritjeje dhe që tani meritojnë të quhen pjesë periferike të kryeqytetit 
Shqiptar. Në këto zona ndërtohet shumë, me dëndësi të lartë, shpesh në dëm të 
infrasktrukturës dhe shërbimeve. Duket se kjo rritje e shpejtë e ndërtimeve dhe popullsisë 
së bashku me afërsinë me akset kryesore të komunikimit po ndihmon edhe në rritjen e 
bisneseve që zgjedhin të vendosen në këto dy qendra, E megjithatë ndërsa dëgjojmë për 
planet e zhvillimt të këtyre njësive ku flitet shprehimisht për shumëfishimin e zonës 
urbane, vështrojmë se si këto objektiva po marrin formë ende pa u miratuar planet dhe 
njëkohësisht vërejmë fenomene të trafikut të rënduar, vështirësisë për të gjetur parkim, 
mbipopullimi të shkollave, mungesa të theksuara të hapësirave publike që janë bërë pjesë 
e përditshmërisë, dhe na lindin vetëvetiu dyshime të mëdha mbi qëndrueshmërinë dhe të 
ardhmen e këtij zhvillimi.  

Përfundime 1: 

10 vjetët e ardhshme do të jenë vendimtare, për Vorën dhe jo vetëm. Vendi ynë po del 
gradualisht nga tranzicioni dhe po merr rrugën e anëtarësimit në Bashkimin 
Europian. Është koha për ta planifikuar të ardhmen duke u bazuar në strategji të 
shëndosha. E ardhmja duhet ta gjejë Vorën me ide të qarta pasi tashmë është pjesë e 
një sistemi gjithnjë e më formal konkurueshmërie kombëtare që shumë shpejt do të 
marrë përmasa ndërkombëtare. Në këtë kontekst qëndrueshmëria (sustainability) e 
zhvillimit duhet të jetë kryefjala udhërrëfyese.  
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FIG. 1. DIAGRAME E POZITES RAJONALE TE VORES 
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2. ANALIZË Ë E PËRGJITHSHME E GJENDJES EKZISTUESE. 

2.1. Vora në kontekstin rajonal 

Vora gjendet në kordinatat 41.23 gjerësi dhe 19.39 gjatësi gjeografike. Ka një klimë 
tipike mesdhetare, me dimër të butë dhe të lagësht dhe verë të nxehtë dhe të thatë. 
Ndodhet në qendër të Shqipërisë në më pak se 20 minuta distancë kohore nga kryeqyteti i 
vendit, Tirana, qyteti i dytë dhe njëkohësisht porti kryesor në vend, Durrësi, dhe aeroporti 
i vetëm ndërkombëtar në vend, Nënë Tereza në Rinas. Vora ndodhet ekzaktësisht në 
kryqëzimin që lidh veriun dhe jugun e Shqipërisë, Kosovën me Adriatikun dhe shtrihet 
përgjatë koridorit ekonomik më të rëndësishëm në vend. 

2.2. Vora nën këndvështrimin e morfologjisë së reliefit 

Le ta lexojmë Vorën në tërësinë e saj (SHTOJCA 1). Parë nga lart mbizotëron lugina që e 
përshkon atë tej për tej, Kjo luginë është pjesë e një sistemi shumë më të gjerë që lidh 
ultësirat përreth kryeqytetit me ato të bregdetit.  Kemi të bëjmë me zonën me aksesin më 
të lehtë, reliefin më të butë, që si rrjedhojë e këtyre tipareve lehtësuese duket se po merr 
një orientim zhvillimi të mirëpërcaktuar.  

Megjithatë Vora nuk përfundon këtu, por vetëm pjesa më e dukshme e saj. Shpesh 
harrojmë pjesën e fshehur që ndodhet përtej, që megjithëse nuk shihet nga sytë tanë është 
mjaft afër. Mbas kodrave të Qarrit, Pigajës, Selimit, Cekës, e Molikucës, ndodhet një 
Vorë tjetër, pak e shkelur, e panjohur falë  terrenit të thyer, e cila mbart një potencial 
mjaft të madh dhe ende të pashfrytëzuar. Nëse territori përreth luginës së përshkruar nga 
autostrada TR-DR është truri dhe zemra pulsuese e kasaj njësie, kjo pjesë e “fshehur” 
është medeomos shpirti i saj. 

Pra nga leximi i parë i Vorës mund ta zberthejmë në dy pjesë. E para e vazhduar, 
lehtësisht e aksesueshme, mjaft e shfrytëzuar dhe e shtrirë në të dyja anët e autostradës. E 
dyta, e fshehur e fragmentuar nga vetë pjesa tjetër dhe mjaft e ruajtur. Qëllimi i çdo 
strategjie zhvillimi duhet të jetë pikërisht leximi i hollësishëm i vlerave të këtyre 
përbërësve për të orientuar sa më mirë zhvillimin e tyre.  

Le të hyjmë më në detaj, pasi për të kuptuar Vorën duhet shkuar përtej leximit 
sipërfaqësor që mund të bëjë çdokush gjatë kalimit nëpër rrugën Tiranë-Durrës apo 
studimit të hartave sado të detajuara qofshin. Larmia e skenareve që përbëjnë këtë pjesë 
të Shqipërisë mund të kuptohet vetëm me përjetim të drejtëpërdrejtë. 

2.2.1. Sistemi i lugines [përgjatë autostradës Tiranë-Durrës] 

Ndalojmë tek zona e parë. Ajo ka një nënstrukturë të sajën që mund të vërehet mjaft mirë 
nga lartësia e kodrave apo dhe nga kalimi nëpër të. Teksa lëvizim nga Tirana në drejtim 



11 
 

të Durrësit rrugëtimi ynë kalon nëpër dy ngushtime dhe zgjerime të njëpasnjëshme, fusha 
përreth Vorës dhe më pas Marikajt. 

Ndërsa vjen nga Tirana, hyrja në Vorë shenjohet nga ngushtimi që vjen me të kaluar 
fushën e Bërxullës pranë Urës së Limuthit , prej aty kemi hyrë në fushën e Vorës. Pjesa 
më e madhe e vëzhguesve e identifikojnë këtë sipërfaqe me vetë Vorën. Në fakt nuk 
mund të mohohet që krahas sipërfaqes së konsiderueshme kjo është dhe zona ku është 
përqendruar zhvillimi më intensiv i njësisë. Vetë relievi duket se e ka ndihmuar këtë 
gjendje. Një fushë e gjërë, rrethuar nga të gjitha anët me kodra të ulta e megjithatë 
lehtësisht e depërtueshme, e hapur në tre drejtime. Një nyje e ndërtuar nga vetë natyra. 
Duke parë pjerrësinë e luginës, që zbret drejt Durrësit, mund të themi se është pjesë e 
sistemit ujor të formuar nga lumenjtë e Lanës dhe Tiranës. Mesa duket  fusha është  
formuar nën ndikimin e një lumi që tashmë ka humbur nëpër sistemet e kanaleve vaditëse 
dhe përrenjve të shumtë që burojnë nga kodrat përreth. Për shkak të ndërhyrjeve 
njerëzore është mjaft i vështirë leximi i saktë i sistemit origjinal por duke parë pasurinë e 
burimeve hidrike mund të supozojmë se ky proçes ka qenë mjaft i rëndësishëm në 
gdhendjen e reliefit që shohim sot. Përrenjtë e Shargës, Muçajt, kanalet dhe pellgjet e 
shumta ujëmbledhëse, të krijuara më së shumti në funksion të bujqësisë, e vërtetojnë më 
së miri këtë fakt. 

Ndërsa hyrja në fushën e Vorës eshtë e njëtrajtëshme, kalimi tek fusha e Marikajt është 
shumë më i papritur. Një portë natyrore, e përcaktuar nga kodrat e Molikucës dhe 
Pigajës, na shoqëron nëpër këtë hap. Nga pikëpamja e morfologjisë së terrenit ky është 
kryqëzimi më i rëndësishëm. Element qendror i territorit që ndërsa kryen funksionin e 
portës hyrëse për në Vorë dhe më pas në Tiranë, është dhe pika më e afërt ndarëse mes 
pjesëve të brendëshme. Pra ky kalim ka dhe potencialin për tu shndrruar në një urë. 

Me të kapërcyer këtë pjesë, pejzazhi hapet përsëri. Ndodhemi në fushën e Drurit të Bukur 
një sistem në vazhdimësi dhe i ngjashëm me atë të fushës së Vorës, megjithëse nga 
pikëpamja hapësinore është më e vogël dhe e zgjatuar. Kodrat që e kufizojnë këtë 
segment janë më të buta dhe më të kultivuara se ato që lamë pas. Ato janë të mbuluara 
nga ullishte që krahas vlerave të forta në perceptimin e pejzazhit, mbartin edhe vlera 
ekonomike që vlejnë të përdoren.  

Kanali i Tanës megjithëse i fshehur  nga syri i vështruesit që kalon nëpër autostradë, 
duket se është mbetja më e dukshme e përroit që ka formuar luginën. Ky kanal sëbashku 
me ujëmbledhësit e vendosur në zonën ndërmjet fushës dhe kodrave, mbledh ujrat e 
përroit të Gërdecit, të Ranxës dhe të një numri të madh burimesh që gjallërohen vetëm 
gjatë stinës së shirave. Rrugëtimi përmes Luginës së Vorës mbyllet me zgjerimin 
përfundimtar, pranë Marikajt. Tashmë lamë pas krahëve Vorën dhe jemi më pranë 
Durrësit sesa kryeqytetit. Kodrat gradualisht bëhen më të ulta, zbuten dhe shndërrohen në 
fushën që zgjatet deri në bregdet.  
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2.2.2. Zona kodrinore [pjesë e sistemit Dajt- Adriatik] 

Zona kodrinore e Vorës i përket sistemit kodrinor të njohur gjeografikisht si Pezë-Vorë-
Rodon. Ne këtë shkrim do të përdoret një përkufizim i ri për këtë sistem, Dajt-Adriatik, 
pasi ai në realitet është shumë më i gjerë, si për nga ndikimi edhe për nga territoret që 
prek. Kemi të bëjmë një brez që nis nga vargmalet e Skëndërbeut vazhdon në kodrat e 
Krrabës, Pezës, kalon mbi Vorë, nëpër Prezë dhe mbyllet me kepin e Rodonit.  Ky sistem 
kufizohet në brendinë e tij nga luginat e lumenjve Erzen, Tiranë dhe Tërkuzë, ndërsa në 
pjesën jugore, që arrin deri në Elbasan, nga lugina e Skumbinit. Një nga veçantitë e kësaj 
zone është mundësia për të lëvizur thuajse pa ndërprjeje nga Tirana deri në Adriatik, 
nëpër një mjedis natyror ende të paprekur nga urbanizimi, të karakterizuar nga pyje, 
liqene të vogla dhe faunë e pasur. Kjo merr edhe më shumë vlera nëse vlerësojmë se kjo 
urë lidhëse natyrore mes malësive të shqipërisë së mesme dhe detit kalon në zonën më të 
zhvilluar të vendit tonë. Kjo vazhdimësi ndërpritet vetëm nga lugina e Erzenit, në zonën e 
Ndroqit dhe në Vorë. Këto ndërprerje  përputhen dhe me dy nga korridoret  që të shpien 
në Tiranë. 

Pra duke u përqëndruar në brendësi të kufinjve të Vorës, shohim se sistemi kodrinor i 
orientuar sipas drejtimit veri-jug fragmetohet në tre pjesë. Këto sisteme kodrinore të 
ndara ndërpriten nga sistemi i luginës. Sistemi i parë në jug , është ai i kodrës së Pigajës 
229m mbi nivelin e detit. Në brendësi të tij ndodhet fshati i Kuçit dhe përreth tij: Gjokaj, 
Picari, Vora dhe Marikaj. Këto kodra janë vazhdimësi e sistemit Dajt- Adriatik. Nga këto 
lartësi burojnë disa përrenj të vegjël dhe kemi gjithashtu dy liqenet e Marikaj dhe të 
Gjokajt. 

Lart, në Veri, pas ndërprerjes natyrore që i bëhet sistemit të mësipërm, menjëherë në 
vazhdimësi ngrihen kodrat e Molikuçës e më pas të Subës, kjo e fundit 250m mbi nivelin 
e detit. Buzë këtyre kodrave ngrihen njëra pas tjerës, përgjatë gjireve pamore që mund të 
shquhen nga kreshtat, fshatrat e Gërdecit, Marqinetit dhe të Shargës. Në zemër të këtij 
sistemi gjejmë liqenin e Shargës që prek dhe kalanë e Prezës. 

Lëvizim drejt sistemit të tretë, i cili ngrihet përballë Vorës. Në limitet e tij ndodhen 
fshatrat e Muçajt dhe Kodër Vorës. Në 191m  mbi nivelin e detit gjendet pika më e lartë e 
këtij sistemi, kodra e Qarrit.  

Përfundime 2: 

Nga leximi i territorit nga hartat, studimet e bëra më parë dhe sidomos vizitat e 
shpeshta në terren mund të dallojmë dy sisteme që ndërthuren në formimin e relievit 
të Vorës. Dy struktura veçoritë e të cilave kanë ndikuar fort në karakterin e zonës. Një 
sistem kodrinor sipas drejtimit veri-jug që shkon përtej Vorës drejt Tiranës ose 
Rodonit dhe sistemin e luginës sipas lindje-perëndimit, që shkon gjithashtu përtej, që 
lidh Tiranën me Durrësin. Aktivitetet në këto dy pjesë, të ndikuara edhe nga 
morfologjia e këtij terreni, po zhvillohen sipas luginës ndërsa zona e kodrave, më e 
veçuar dhe e fragmentuar, zotëron mjaft potenciale të pashfrytëzuara.  



 

 
FIG. 2. MORFOOLOGJIA E REELIEVIT TE VORES 
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2.3. Vora nën këndëvshtrimin e historisë 

Nuk është e lehtë të analizosh historinë, aq më tepër kur kemi të bëjmë me historinë e një 
vendi. Për Vorën nuk është folur shumë, ndërkohë që shumë dihet për Durrësin dhe 
Tiranën, çka rivërteton se afërsia me qendrat e mëdha mund të të lërë në hije. Në çdo rast 
duhet pranuar që kjo njësi ka qenë dhe është pashmagshmërisht e lidhur me kryeqytetin 
dhe kryeportin e vendit, edhe në kohë të vështira. Kështu në 1920-tën, delegacioni 
Lushnjes i nisur drejt Tiranës së saposhpallur kryeqytet, qendroi për tre ditë me rradhë 
tek hani i Hamit Toptanit në Marikaj i bllokuar nga forcat italiane me qendër në Durrës. 
Apo me 7 prill 1939 kur u bombardua nga Forcat Ajrore të Mbretërisë së Italisë, pasi 
konsiderohej si pika strategjike prej ku do kalonte mësymja e nisur nga Durrësi drejt 
Tiranës. 

Veçantitë e lart përmendura të morfologjisë së luginës së Vorës, me origjinë prehistorike 
kanë ndikuar mjaft edhe në historinë e saj. Vetë ndarja mes zonës kodrinore dhe asaj 
fushore ka ekzistuar shumë më parë se të vinin rrugët moderne automobilistike. 
Ndërkohë që ushtritë osmane rrethonin Krujën dhe instalonin kampet e tyre në fushat 
përreth duke mbajtur nën kontroll edhe nyjen e Vorës, trupat e Gjergj Kastriotit lëviznin 
të lira në kodrat përreth, sot vargu kodrinor Pezë-Vorë-Rodon. Kjo hapësirë përkon me 
sitemin Dajt-Adriatik apo amfiteatrin naturor me qendrër Tiranën, që shtrihet nga Kruja 
deri në Kepin e Rodonit në brigjet e Adriatikut, e më tej drejt perëndimit të europës. 
Fshati Kuç, mes po këtyre kodrave, ishte vendbanimi i fundit që hoqi dorë nga feja e 
krishterë, shekuj më vonë se të tjerët, falë largësisë, nga arteriet kryesore. 

Me sa duket porta natyrore e formuar nga çarja mes kodrave, që përputhet dhe me 
vendodhjen e stacionit hekurudhor modern, ka kryer këtë rol gjatë gjithë historisë së 
njohur, portë por dhe vendqëndrim. Në këte nyje kanë kaluar rrugët që lidhnin trevat 
përreth, veriun dhe jugun e Shqipërise, Kosovën dhe Ballkanin, sot dhe dje ka qenë një 
portë drejt detit, drejt perandorive të lindjes dhe perëndimit, drejt Bizantit, Perandorisë 
Osmane, Venedikut dhe Europës. 

Në vitet e sundimit osman dhe pas shpalljes së pavarësisë në segmentin që përkon me 
njësinë e sotme administrative njiheshin së paku tre hane të mëdha, gjurmë të të cilave 
mund ti gjejmë edhe sot. Duke ardhur nga Tirana, vendalimi i parë ishte Hani i Picarit 
pranë urës së Limuthit,  më në brendësi në afërsi të Stacionit Hekurudhor ishte Hani i 
Pikzës i Bejlerëve të Prezës, e më tej duke shkuar drej Marikajt, karavanet mund të 
ndaleshin tek Hani i Hamid Toptanit. Të tre këto pika të shpërndara përgjatë luginës së 
Vorës krahas hanit kishin çezmën dhe mullirin, pra i shërbenin njëkohësisht shtegëtarëve 
të huaj dhe vendasve të zonave përreth. 

Gjatë viteve të pushtimit Austro-Hungarez, 1916-1918 u ndërtua Dekovili i parë në 
Shqipëri, pararendës i hekurudhuës. Vora ishte nyja e vetme e këtij sistemi, prej aty 
niseshin rrugët që shkonin në Laç, në Tiranë, në Durrës e deri në Lushnje. Gjatë viteve të 
pushtimit Italian filloi ndërtimi i transesë së hekurudhës që do të lidhte Tiranën dhe 
Durrësin, projekt që u mbyll vetëm pas luftës së dytë botërore, në 1949, kur treni i parë 
kaloi edhe në Vorë. Me zhvillimin e rrjetit mbi shina stacioni i Vorës, tashmë portë e 
qytetit dhe hallkë e pazëvendësueshme, u kthye në nyjen multimodale më të rëndësishme, 
dhe mbase të vetmen në nivel kombëtar. 
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Vora shpallet bashki në 1962. Pas kësaj ngjarje njësia admimistrative që shohim sot u 
formua nga entitete të ndryshme, rajonin e Marikajt të lidhur më tepër me zonën e 
Shijakut, dhe zonën përreth qytetit të sotëm të Vorës të lidhur me  krahinën e Tiranës. Që 
nga ky çast Vora filloi të merrte gradualisht formën dhe mënyrën e funksionimit që 
njohim edhe sot.  

Tre janë ngjarjet e viteve të socializmit që ndikuan fuqishëm në karakterin e dyzuar 
bujqësor dhe industrial, të Vorës, karakter që megjithëse mjaft i ndryshuar në formë dhe 
sasi vazhdon të ruajë të njëjtat veçori. Ndërtimi i hekurudhës në 1949, që ja theksoi 
përfundimisht rëndësinë si nyje komunikimi mallrash dhe udhëtarash. Krijimi i 
kooperativës dhe më pas i Fermës Bujqësore në 1970-tën ku ishte e punësuar pjesa më e 
madhe e popullsisë dhe dallonte për prodhimtari dhe cilësi të lartë në nivel kombëtar. 
Dhe së fundi hapja e Fabrikës së Tullave, në 1966, që i dha zhvillimin e parë vërtetë 
urban zonës, qyteti filloi të zgjerohej dhe banorë nga e gjithë Shqipëria u zhvendosën në 
Vorë. 

Sot dy dekada pas rënies së regjimit dhe pas kalimit të periudhës më të vështirë të 
tranzicionit Vora e gjen vetën shumë të ndryshuar me mjaft arritje, probleme por edhe  
me sfida të mëdha. Ish zona industriale e kufizuar përreth fabrikës së tullave tashmë e 
pasuruar me aktivitete dhe shërbime të reja është në zgjerim përgjatë aksit të autostradës 
së përtëritur. Bujqësia ka patur një histori të kundërt. toka është më pak dhe me më pak 
cilësore se dikur, e megjithatë ajo sëbashku me të gjithë zonën kodrinore që e ndan 
përmes këtë njësi vendore vazhdon të ruajë të njëjtat vlera potenciale që shkojnë përtej 
rimëkëmbjes së aktivititetit bujqësor. Pejzazhi kodrinor në brendi të krahinës, i 
karakterizuar nga pemtari, pyje, makje mesdhetare, sistemi karakteristik liqenor dhe 
klima e butë mesdhetare mbart mundësi të panumërta që mund të çojnë në riaktivizimin e 
kësaj zone falë zhvillimt të turizmit. 

Përfundime 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas hulumuntimeve të bëra mbi historinë e hershmë dhe të vonë të Vorës arrijmë në 
disa përfundime me interes që shpjegojnë të tashmen dhe mund të ndihmojmë në 
parashikimin e të ardhmes. Mund të thuhet me siguri se kjo krahinë ka qenë gjithnjë 
një nyje me rëndësi që shkonte përtej kufinjve të vendit tonë. Vora nuk ka qenë vetëm 
një pikë kalimi por dhe vendqëndrim i domosdoshëm në rrugëtimet drejt 
destinacioneve të rëndësishme.  
 
Ajo lind si një zonë me tipare bujqësore por njëkohësisht ka një të kaluar industriale 
relativisht të hershme në krahasim me pjesë të tjera të Shqipërisë. Kjo ndërthurje e 
këtyre tipareve duket se e po karakterizon edhe zhvillimin e sotëm të kësaj zone. 
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2.4. Identiteti vetjak i pjesëve të Vorës. 

Vora e sotme përbëhet nga nëntë qendra të banuara të madhësive të ndryshme, secila me 
veçoritë e tyre. Është e vështirë ti theksosh këto tipare për secilën prej tyre pasi shpesh 
ato përmbledhin zona më të gjëra, që shkojnë përtej kufinjve administrative si në hapësirë 
dhe kohë.  E megjithatë këto qendra që sëbashku formojnë njësinë vendore të Vorës dhe 
kanë veçori që mund të shërbejnë për orientimin e zhvillimeve të së nesërmes.   

2.4.1. Kuçi. 

Kuçi në zemër të kodrave duket se është pika më largët dhe më e panjohur e Vorës. Në 
këtë zonë  të thellë, prej ku ke mundësinë të përqafosh me një shikimin,  Tiranën të 
kornizuar nga mali Dajti dhe siluetën e Durrësit në sfondin e detit Adriatik, ruhen ende 
rrënjët e vërteta të krahinës. Fshati më i varfër, më pak i zhvilluar e megjithatë më i 
veçantë. Në ndërtesat karakteristike, sheh Vorën e vjetër tashmë të harruar, e bashkë me 
të vetë rrugëtimin historik të Shqipërisë. 

Kuçi ka  numrin më të lartë të personave për familje, gjejmë ende formatin e familjes 
tradicionale shqiptare, edhe kjo një nga pasojat e shumta të izolimit. Pra kemi të bëjmë 
me zonën ku ndryshimi ka ardhur më ngadalë, e për rrjëdhojë krahas anëve negative që 
vijnë prej prapambetjes gjejmë dhe shumë vlera të ruajtuara: mikëpritjen e madhe, natyrë 
të paprekur, dhe pejzazhin më të bukur. Në Kuç krahas arkitekturës tipike të zonës, që 
vlenë të rivlerësohet dhe ruhet gjejmë dhe mbetjet e kishës  mesjetare së Shtorthit (Shën 
Todrit). 

2.4.2. Gjokaj dhe Picari. 

Në Gjokaj dhe Picar duket se ndihet më tepër kontrasti mes zhvillimeve të natyrës 
bujqësore dhe industriale. Ndërsa Picari është në vazhdimësi të drejtëpërdrejtë të qytetit 
Vorë, Gjokaj ndodhet në ekstremin jug-lindor të njësisë vendore. Të dy këto komuna 
kanë vazhdimësi me rajonin e Tiranës e sidomos Bërxullën dhe Kasharin.  

Njiheshin historikisht për kultivimin e duhanit, bimë industriale që përpunohej po në 
vend. Tashmë 75 vjet të shkuara fabrika e duhanit e shoqërisë “Musa Picari e Vllazën” në 
Picar jo vetëm që bënte përpunimin dhe ambalazhimin e cigares por kishte dhe markën 
vetjake të quajtuar “Vora”. Zona e Gjokajt njihej edhe për prodhimin qymyrit të gurit, një 
proçes industrial artizanal që falë djegjes së drurit nëpër furra nëntokësore prodhonte 
lëndën djegëse me rendiment të lartë. 

Sot kjo pjesë e Vorës ka përqëndrimin më të madh të bisnesit të madh. CityPark një nga 
qendrat tregëtare kryesore në vend ndodhet fare pranë fshatit Gjokaj. Me sa duket ky 
përqëndrim shërbimesh në këtë zonë nuk është rastësi, por kemi të bëjmë me një path 
depency që shoqëron natyrën e këtij zhvillimit.  
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1.4.3. Gërdeci, Marqineti dhe Sharga. 

Këto tre qendra përbëjnë pjesën e sipërme të Vorës, ndodhen në veri të saj dhe vazhdojnë 
sistemin kodrinor që arrin deri në Rodon, pas ndërprejes së autostradës. Të tre këto 
komuna kanë akses të shpejtë në autostrdë dhe kanë specifika të ndryshme gjeografike 
megjithëse janë në vazhdimësi me njëra tjetrën. Marqineti është në një zonë ndërmjet, 
fare pranë qytetit të Vorës, nga ana tjetër e sistemit kodrinor. Gërdeci në vazhdimësi të 
drejtimit të Durrësit por më në brendësi dhe disi i distancuar nga rruga kryesore dhe 
Sharga fare pranë rrugëve të komunikimit por në drejtimin e Rinasit dhe veriut të 
Shqipërisë. E gjithë kjo zonë ka potencial për zhvillimin e agroturizmit. 

Marqineti është qendra më e vjetër e dokumetuar e Vorës, dhe banorët e saj sëbashku me 
ato të Shargës kanë patur një të kaluar njëkohësisht, bujqësore por dhe të lidhur me 
fabrikën e tullave. Kjo vazhdon edhe sot pasi ndodhen në një nga pjesët me përqëndrimin 
më të madh të bizneseve prodhuese. 

Në shargë ndodhet edhe rezervuari me të njëjtin emër që megjithëse i përket vetëm 
pjesërisht Vorës ka vlera peizazhistike të shtuara nga prania e kalasë se Prezës 

Gërdeci është i njohur për shpërthimin e pak viteve më parë, e megjithatë kur e viziton 
kupton se kemi të bëjmë me një zonë me vlera natyrore, e nëntokë të pasur, që ofron 
mundësi për të pritur shërbime alternative në funksion të kohës së lirë në ndihmë të 
qytetarëve dhe turizmit.  

2.4.4. Marikaj 

Marikaj është pjesë e Vorës që nga viti 1962. Deri atëherë ishte e lidhur ekonomikisht me 
zonë e Shijakut dhe të Durrësit. Kjo na bën të kuptojmë edhe një herë rëndësinë e sistemit  
kodrinor që përshkon Vorën, e cila ka funksionuar si barrierë natyrore që ndante dy 
realitete, Tiranën dhe Durrësin. 

Vendi i shkollës së parë shqipe dhe kulturë-dashës.  Banorët e Marikajt, dallohen si 
punëtorë dhe të qetë, tipare që ngjasojnë shumë me pejzazhin që i rrethon, që këtu bëhet 
më i butë e më i punuar.  

Krahas rritjes së bisneseve, rrjedhojë e afërsisë me autostradën në këtë zonë vazhdojmë të 
kemi prodhim bujqësor. Prodhimi i vajit dhe së fundi edhe ai i verës janë dy drejtimet 
sipas të cilave duket se po orientohet ky zhvillim.  

E ardhmja e Marikajt del e qartë, nëse karakteristikave të mësipërme i shtojmë bukurinë e 
pezazhit, aftësitë komunikuese të vendasve dhe një strategji të kujdeshme zhvillimi të 
lidhur me turizmin agrar. 

 



18 
 

2.4.5. Muçaj, Kodër Vora dhe Vora. 

Në këtë pjesë kemi qytetin e Vorës, qendrën më të madhe të kësaj njësie të qeverisjes 
vendore dhe nyjen e rëndësishme që bashkon veriun dhe jugun e shqipërise. Në Muçaj 
gjejmë gjenezën e Vorës. Këto tre qendra të banuara dikur ishin në vazhdimësi të njëra 
tjetrës. Fragmentimi i tyre ka ardhur nga profilizimi i zhvillimit dhe është shtuar edhe nga 
zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës rrugore që bën lidhjen në shkallë territoriale por 
shkëputjen në shkallë lokale. 

Muçaj pati zhvillim të madh bujqësor por dhe blegtoral. Në pjesën fushore kultivohej 
shumë kultura e misrit ndërsa në atë të kodrave vreshtaria. Gjithsesi sot ky karakter i 
dikurshëm është zbehur nga përqëndrimi i madh i aktiviteteve ekonomike-industriale të 
ndihmuara nga relievi dhe pozita e favorshme. 

Vora e sotme ngrihet përgjatë autostradës Tiranë-Durrës. Ndërkohë që dikur ajo i hapej 
kësaj rruge pasi nëpërmjet saj lidhej me fabrikë e tullave që ishte njekohësisht dhe vendi 
kryesor i punësimit. Kjo barrierë krahas ndotjes ka kufizuar zhvillimin e qytetit në pjesën 
perëndimore të saj. 

Qyteti i Vorës është një qendër relativisht e vogël në raport me rajonin, ndërsa ka numrin 
më të lartë të popullsisë dhe dëndësinë më madhe në njësinë e qeverisjes vendore. Ajo 
është qëndra admimistrative, dhe vendi me përqëndrimin më të madh të aktiviteteve. 
Qyteti përbëhet nga një qendër e ndërtuar sipas një rrjetë drejtëkëndorë që bëhet 
gjithmonë e më orghanike duke u ngjitur në kodra. E njëjta gjë ndodh edhe me tipologjitë 
e ndërtesave ato janë të larta në qendër dhe bëhen të ulta duke ju larguar asaj. Pjesa më e 
madhe e popullsisë është e përqendruar në qendrën e qytetit që përbëhet nga ndërtesa 
shumëkatëshe, një kombinim mes tipologjive tipike të periudhës socialiste dhe disa 
ndërhyrjeve të dhjetëvjeçarit të fundit që arrijnë tetë katet.  

Pjesa më e jetuar e qytetit është brezi i gjelbërt që ndan atë nga autostrada Tiranë-Durrës. 
Vlerat e kësaj hapësire publike është jetësore, dhe mundësitë potenciale të kësaj pjese të 
qytetit për tu përmirësuar dhe shfrytëzuar më shumë në favor të banorëve dolën në pah 
gjatë “Festës së Qytetit”. Kjo hapësirë u kthye njëherësh në zomë takimi, aktivitetesh të 
lira, koncertesh publike, promovimi të biznesit etj.  

Ky qytet duket se ka nevojë të fuqizojë identitetin e tij nëpërmjet përmirësimit të lidhjeve 
të tij me komunat e tjera, përmirësimin dhe zgjerimin e hapësirave publike dhe orientimin 
hapsinor dhe tipologjik të zhvillimit të ndërtimeve që bëhet gjithnjë e më urgjent me 
rritjen e popullsisë dhe standarteve. 
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FIG. 3. NEN NJESITE PERBERESE TE VORES 
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2.5. Popullsia e Vorës 

Në këtë studim të shkurtër janë marrë në shqyrtim zhvillimet e popullsisë në 20 vjetët e 
fundit. Krahas studimeve parardhëse është marrë për bazë censusi i popullsisë i 2001-shit, 
të dhënat e bashkisë si dhe të dhëna të nxjerra nga pyetsorët e zhvilluar nga grupi i punës. 
Ishte vërtetë me interes vizita në Vorë gjatë festës së qytetit me 6 korrik. Një ngjarje që 
zhvillohej për herë të parë e që me siguri, duke u nisur nga suksesi, do të kthehet në 
traditë. Aktivitetet e zhvilluara këtë ditë mblodhën nëpër hapësirat publike banorë të të 
gjitha shtresave, moshave dhe gjinive. Qe një eksperiment mjaft interesant, që nxorri në 
pah dëshirën e qytetarëve për ta përjetuar plotësisht hapësirën e qytetit të tyre.  Analiza ka 
për qëllim të nxjerrë disa përfundime mbi çështjet sociale që prekin drejtpërdrejtë jetesën 
e banorëve të Vorës. 

Vora sipas të dhënave më të fundit ka 18869 banorë dhe rreth 4471 familje. Shifër mjaft e 
lartë nëse e krahasojmë me ndryshimin që ka patur ajo në një dekadë të vetme. Në vitin 
2001 numëroheshin 12796 banorë. Me sa duket kjo rritje  ka ardhur nga lëvizja e 
popullsisë brenda për brenda vendit, e ndikuar dhe nga afërsia me kryeqytetin. 
Ndërsa popullsia e Vorës ka qenë gjithnjë në rritje, rritja më e madhe është shënuar në 
vitet 1969-1989. Popullsia në vitet 90 qendroi konstante si pasojë emigracionit të 
popullsisë së re 20-25 vjeçare jashtë vendit por dhe migrimit drejt Vorës nga zona të tjera 
të Shqipërisë. Në 1990-1995 5000 banorë vendas u larguan nga Vora pa sjellë rënie 
drastike të numrit të përgjithshëm të banorëve.  

Mbas 2002 fillon rritja e theksuar e popullsisë së Vorës e ndikuar kryesisht nga 
emigracioni nga treva të tjera shqiptare. Ky migrim është nxitur edhe më tepër mbas 2006 
si pasojë e përmirësimit të kushteve ekonomike në zonë. Njëkohësisht vlen për tu 
theksuar se një numër I madh emigrantësh jashtë vendit, nga Vora, po kthehen në 
vendlindjen e tyre, sot shenjohen 2184 persona ende në emigracion. 

Përfundime 4: 

 

 

 

 

2.5.1. Dendësia dhe dinamika e popullsisë 

Dendësia mesatare e popullsisë në vendin tonë është 111 banorë/km2, relativisht e lartë 
po ta krahasojmë me vendet e tjera në Europën Juglindore. Qarku i Tiranës kishte një 
dendësi prej 376.84 banorë/km2 në 2001 rreth 348.1% e mesatares kombëtare dhe 480.05 

Popullsia e Vorës është vazhdimisht në rritje, sidomos në dhjetë vjeçarin e fundit. 
Arsyet kryesore për këtë është migrimi i brendshëm. Vazhdojmë të këmi një nivel të 
lartë migrimi drejt saj. Vora ka popullatë heteregjoene të përbërë nga banorë me 
origjinë nga vise të ndryshme të shqipërisë, nga jugu dhe nga veriu. Kjo situatë e 
krijuar nga lëvizjet e vazhdueshme hapesinore të popullatës e bën zhvillimin e Vorës 
mjaft dinamik por ende në kërkim të identitetit të saj urban. 
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banorë/km2 në 2008, 432.5% e mesatares së Shqipërisë. Në qarkun e Durrësit vemë re të 
njëjtën tendëncë dendësi e lartë dhe në rritje, 332.13 banorë/km2 në 2001 dhe 402.16 
banorë/km2 në 2008, përkatësisht 306.7% dhe 362.3% e mesatares kombëtare. Këto 
shifra përkthehen në një rritje, në periudhën kohore 2001-2008, prej 124% të dendësisë 
dhe 3.58% të popullsisë në Tiranë dhe 118% të dëndësisë dhe 2.79% të popullsisë në 
qarkun e Durrësit. (Burimi: INSTAT, Demographic and Health Survey 2008-09) 

Vora (në nivel vendor) paraqet nje dendësi më të ulët se ajo e rajonit që bën pjesë [qarku i 
Tiranës me dendësi 480 banorë/km2 (35 % më e ulët) dhe qarku i Durrësit me 402 
banorë/km2 (23 % më e ulët)], Vora gjendet në kuotat 310 banorë/km2 (2.8 herë më e 
lartë se dendësia në nivel kombëtar, një diferencë kjo jo pak e vogël). Për më tepër trendi 
i parë në vitet e fundit tregon një rritje prej 120% të të dy qarveve për sa i përket 
dendësisë së popullsisë dhe gjithashtu rritje prej 3.58 % të numrit të popullsisë në qarkun 
e Tiranës, dhe 2.8 % në qarkun e Durrësit. Gjithashtu trendi ne nivel vendor referuar 
burimeve nga gjendja civile e bashkisë Vorë tregon rritje të popullsisë vendase në 13 vitet 
e fundit  rreth 23% dhe vitin e fundit rreth 3.5%. Ndërkohë, rritja natyrore e popullsisë në 
nivel kombëtar është më pak se 1%. Kjo përforcon tezën se faktori kryesor për rritjen 
demografike është migrimi. (Burimi: INSTAT, Demographic and Health Survey 2008-09) 

Sipas rregjistrimit te fundit (2011) Bashkia e Vorës ka 18 869 banorë në zyrat e gjendjes 
civile pranë bashkisë 

 

Tabela 1. [Numri I përgjithshëm I popullsisë 1999-2011]. Burimi: Bashkia Vorë 
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Tabela 2. [Numri i banorëve sipas vendanimeve]. Burimi: Bashkia Vorë 

Tabela 3. [Rritja e popullsisë 1999-2012]. Burimi: Bashkia Vorë 

Tabela 4. [Ndarja e popullsisë sipas gjinisë]. Burimi: Bashkia Vorë 
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Tabela 7. [Mesatarja e tokës për banorë m2/banor]. Burimi: Bashkia Vorë 

Mesatarja për territorin që administron Bashkia Vorë është 1250 m2 tokë për agrikulturë 
për banorë, ku Marikaj kryeson me 2793 m2 tokë për agrikulturë për banorë, 2.23 herë më 
e lartë. Pra një banorë ka rreth 2.23 herë më shumë tokë për të kultivuar se mesatarja e 
Bashkisë Vorë. Dhe duke marrë parasysh se mesatarja e madhësisë së familjes në fshatin 
Marikaj është 4.2 kjo përbën një potencial për sektorin e bujqësisë. 

Përfundime 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vora ka një dendësi të lartë në nivel kombëtar e megjithatë kjo shifër është e ulët në 
nivel rajonal duke shqyrtuar situatën e zonave fqinje mund të themi se Vora mundet të 
tërheqë banorë të rinj duke zgjeruar zonën urbane dhe hapësirat publike. 

Pjesa më e madhe e popullsisë jeton në fshat, tregues që të bën optimis për një 
riaktivizim të mundshëm të aktivitetit bujqësor. Natyrisht kjo natyrë e zhvillimit duhet 
orientuar sipas cilësisë dhe sasisë së tokës në përdorim.  
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2.6. Tipare social-ekonomike të Vorës 

Për këtë analizë të shkurtër ekonomike të Vorës janë përdorur të dhëna nga disa burime, 
si zyrat e gjendjes civile, zyrat e sektorëve të ndryshëm të Bashkisë Vorë dhe nga 
instrumentat  e planifikimit dhe rregullimit të territorit të hartuara  më parë.  

Indikatorët mbi të cilët është ndërtuar ky vlerësim social-ekonomik  i popullsisë dhe 
aktiviteteve kanë marrë për bazë një territor me një popullsi prej 18869 banorësh të ndarë 
në rreth 4470 familje, të strukturuara  në nëntë (9) qendra të banuara. Këto qendra janë 
qyteti i Vorës dhe nëntë fshatrat, Gërdec, Gjokaj, Kuç, Marikaj, Marqinet, Muçaj, Kodër 
Vorë, Picar dhe Shargë. 

Analiza e ndërtuar mbi treguesit e mësipërm prek aspekte të lidhura me arsimin, 
shëndetësinë, financat vendore, biznesin, varfërinë, papunësinë dhe pronën. 

2.6.1. Arsimi 

Në territorin e bashkisë Vorë gjenden 10 struktura (objekte) arsimore, nga të cilat 1 (një) 
është shkollë e mesme e përgjithshme, 8 (tetë) janë shkolla 9-vjeçare dhe 1 (një) arsim 
para-shkollor (kopësht). Pëveç këtyre në mjediset e 7 prej shkollave 9-vjeçare të 
sipërpërmendura zhvillohet dhe edukimi parashkollor (kopësht) me përjashtim të atij të 
pozicionuar më vetë në Qytetit e Vorës. Më poshtë (shih Tabelën 8.) jepet një pasqyrë më 
e qartë përsa i përket shërbimit arsimor që ofrohet në zonë. 

Tabela 8. Burimi: Bashkia Vorë 

N
r. 

Fshati / 
Qyteti 

Nr. 
Shkollav
e 9 -
vjeçare 

Nr. 
nxënës
ve 

Nr. 
mësues
ve 

Nr. 
Shkolla
ve të 
mesme 

Nr. 
nxënësve 

Nr. 
mësuesv
e 

Nr. 
kopshtev
e 

Nr. f 
emijev
e 

Nr. 
edukatorë
ve 

1 Vorë 1 743 36 1 826 35 1 160 7 

2 Muçaj 1 176 12 - - - 1 37 3 

3 Picar 1 171 13 - - - 1 37 2 

4 Kuç 1 24 3 - - - - - - 

5 Gjokaj 1 198 16 - - - 1 32 2 

6 Marqinet 1 280 17 - - - 1 23 1 

7 Shargë - - - - - - 1 16 1 

8 Gërdec 1 112 12 - - - 1 16 1 

9 Marikaj 1 311 21 - - - 1 63 3 

Totali 8 2015 130 1 826 35 8 384 20 
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Përfundime 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Shëndetsia 

Në territorin e bashkisë Vorë gjënden 9 qendra shëndetsore me një personel prej 37 
specialistësh ndër të cilët 16 janë mjekë. 

Tabela 9. Burimi: Bashkia Vorë 

Nr. Fshati / 
Qyteti 

Nr. qendrave 
Shëndetsore 

Nr. 
Personeli 

Specializimi i personelit 

1 Vorë 1 22 mjek, specialist mjek, laboran,  infermier, sanitare, 
ekonomist 

2 Muçaj 1 2 mjek (1), infermier (1) 
3 Picar 1 2 mjek (1), infermier (1) 
4 Kuç 1 1 personel i mesëm (1) 
5 Gjokaj 1 2 mjek (1), infermier (1) 
6 Marqinet 1 2 mjek (1), infermier (1) 
7 Shargë 1 2 mjek (1), infermier (1) 
8 Gërdec 1 2 mjek (1), infermier (1) 
9 Marikaj 1 2 mjek (1), infermier (1) 
Totali 9                                                                     37 

 

 
Nga të dhënat e tabelës së mësipërmee arrijmë në përfundimin se në territorin e 
bashkisë Vorë nuk gjendet asnjë çerdhe, në fshatin Shargë nuk ka një shkollë 9-vjeçare 
dhe fshatit Kuç i mungon një kopësht.  
Në kopshte, treguesi edukatore/fëmijë arrin shifrën më të lartë prej 21 femijësh nën 
kujdestarinë e 1 edukatoreje kurse atë më të ultën e kemi në fshatin Muçaj prej 1 
edukatore për 12 fëmijë. Mesatarja e përgjithshme është 1 edukatore për 19 fëmijë  
Në shkollat nëntë vjeçare vërehen diferenca në treguesit mëues/nxënës, ku ndërsa në 
Kuç dhe në Gërdec mesatarisht 1 mësues edukon 9 (nëntë) nxënës në qytetin e Vorës 
gjejmë raportin më të lartë me 1(një) mësues që edukon mesatarisht 21 nxënës. Kjo 
diferencë është e lartë e megjithat përfundimi më me rëndësi nxirret nëse këtë 
krahasim e shtrijmë në nivel kombëtar. Mesatarja e këtij treguesi në shkollat 9-vjeçare 
në territorin e bashkisë Vorë arrin shifrën 1(një) mësues për 16 (gjashtëmbëdhjetë) 
nxënës, një shifër mëse e kënaqshme.  
Në shkollën e mesme të përgjithshme në Qytetin e Vorës raporti është 1 (një) mësues 
për çdo 24 (njëzet e katër) nxënës, një shifër kjo relativisht e kënaqshme në krahasim 
me mesataren kombëtare, por që duhet përmirësuar. 
Vlen të përmendet se pothuajse 100% e nxënësve që mbarojnë arsimin 9-vjeçar 
vazhdojnë frekuentimin e arsimit të mesëm, nga ku më tutje rreth mbi 80% e atyre që 
arrijnë të kryejnë arsimin e mesëm vazhdojnë studimet për arsim të lartë. Shifër që 
meriton vëmendje dhe vlerësim që të jep shpresë që shoqëria e Vorës ka një të ardhme 
të orientuar drejt dijes. 
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Përfundime 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3. Biznesi 

Pranë zyrave të bashkisë Vorë janë regjistruar gjithsej 749 biznese nga të cilat 297 (rreth 
40 %) të llojit Biznes i Madh dhe pjesa tjetër (rreth 60 %) Biznes i vogël. Nga 452 
biznese te vogla 120 subjekte (26.5 %) prej tyre nuk janë të regjistruar në QKR. Në 
tabelën në vijim do të shohim shpërndarjen e bizneseve sipas fshatrave dhe sipas llojit 
(shih Tabela 10.). Nga pasqyra e mëposhtëme vihet re se Qyteti i Vorës mbizotëron me 
numrin total të bizneseve, rreth 240 subjekte (32 %), por është fshati Gjokaj ai që ka 
numrin më të madh, rreth 120 subjekte (16 %), të regjistruar si Biznes i Madh. Ndërkohë 
shifrat më të ulëta në total arrijnë në fshatrat Gërdec, Kuç dhe Shargë (4,4 dhe 15 
respektivisht). 

Tabela 10. Burimi: Bashkia Vorë 

Nr. Fshati / Qyteti Bizneset Të medha Të vogla 
1 Vorë 239 45 194 
2 Marikaj 121 38 83 
3 Marqinet 45 5 40 
4 Gjokaj 154 119 35 
5 Muçaj 81 36 45 
6 Shargë 15 6 9 
7 Kodër-vorë 28 2 26 
8 Picar 58 44 14 
9 Gërdec 4 1 3 
10 Kuç 4 1 3 
TOTAL 749 297 452 

Vërejmë se në raport me popullatën (shih Tabela 1.) nga tabelat e demografisë) e 
mbuluar nga këto qendra shëndetsore (shih Tabela 9.) fshati i Shargës ka treguesin 
më të ulët (pozitiv) me 1(një) mjek që mbulon 275 banorëve dhe fshati i Marqinetit 
dhe Marikaj arrijnë shifrat më të larta (negative) ku 1 mjek mbulon përkatësisht 1570 
dhe 1608 banorë. Vetë qyteti i Vorës që ka të punësuar një personel më të gjerë 
mjeksor prej 22 personash, në krahasim me popullsinë që mbulon, nuk arrin të ketë 
treguesit më pozitiv pasi 1(një) mjek i shërben 318 banorëve. Përmirësimi i këtyre 
treguesve mjek/banorë është mjaft i rëndësishëm pasi ndikon menjëherë dhe dukshëm 
në aspektet sociale të një zone.  

Vlen gjithashtu për tu përmendur se në zonë gjendet një qendër për pensionistët dhe 2 
qendra të riaftësimit. Nga konstatimet në terren, kjo e ndikuar dhe nga fragmentimi 
hapësinor i njësisë së qeverisjes vendore Vorë, arrihet në përfundimin se këto 
struktura nuk janë të mjaftueshme. Në të ardhmen duhen ndërmarrë strategji që 
mund të çojnë në shtimin dhe përtërithjen e këtyre strukturave, pasi përballen me 
çëshje sociale me rendësi të lidhura me moshën e tretë dhe shtresat më në nevojë.  
Këto çështje do të bëhen edhe më akute në të ardhmen me rritjen e popullsisë dhe 
moshës mesatare të saj,  
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Në territorin e bashkisë Vorë gjejmë një larmi të bizneseve përsa i përket aktiviteteve që 
ushtrojnë. Kryesisht janë të vendosur përgjat autostradës Tiranë-Durrës por kur i 
afrohemi qytetit të Vorës mund të shohim dhe një shtrirje më të gjerë të biznesit dhe në 
brendësi (drejt kodrave) sidomos të atij të vogël që ndikon në jetën e përdtishme të 
banorëve të Vorës. Në zonën e Marikaj gjithashtu vërejmë se biznesi nuk është zhvilluar 
fare pranë arterieve të qarkullimit por nga tendet e fundit konstatohet se edhe këtu, 
autostrada ka flluar të përthithë përgjatë saj investimet e tipit biznes i madh. Në 
përgjithësi trendi i biznesit (si atij të madh edhe të vogël) po vjen në rritje nga viti në vit 
(shih Tabela 11.) 

Tabela 11. Burimi: Bashkia Vorë 

Viti 
Nr i biznesit të 

madh 
Nr i biznesit të 

vogël 

2010 270 445 
2011 275 450 
2012 295 452 

                                                                               

Duke kaluar tek Tabela 12. vërejmë se aktivitete si “tregëtim artikujsh të ndryshëm” 
(rreth 33 %) dhe “tregëtim artikujsh ushqimorë” (rreth 20 %) kryesojnë listën e llojeve të 
subjekteve që operojnë në zonën e Vorës.menjëherë pas tyre vijnë aktivitetet e 
“shërbimeve” dhe “tregëtim, riparim automobilësh”. Megjithëse nuk kryesojnë si 
tipologji biznesi, dallojmë se një pjesë jo e vogël e bizneseve përbëhet nga aktivitetet 
prodhuese dhe përpunuese dhe gjithashtu të transportit dhe telekomunikacionit. 

Tabela 12. Burimi: Bashkia Vorë 

 Nr. Lloji i aktivitetit Nr.  i subjekteve 

1 Bujqësi 10 

2 Tregtim artikuj të ndryshëm 248 

3 Prodhim dhe përpunim 42 

4 Shërbime 83 

5 Ndërtim 6 

6 Tregtim, riparim automob 64 

7 Tregëtim artikuj ushqimor 153 

8 Hotele dhe restorante, bar kafe 50 

9 Karburante 11 

10 Trasporti dhe telekomunikacioni 44 

11 Aktivitete financiare 8 

12 Aktivitet në fushën e reklamës 8 

13 Shendeti dhe veprimtaritë sociale 22 

  Totali 749 
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Përfundime 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4. Varfëria dhe papunësia 

59 është numri i familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike (1.3 % e totalit). 30 është 
numri i familjeve (0.6% e totalit) që janë të regjistruara pranë bashkisë Vorë si të 
pastreha. Duke ju referuar burimeve të Bashkisë Vorë në territorin e saj figurojnë 786 
individë të punësuar në sektorin privat, numër i ulët pot a krahsojmë me numrin e 
përgjithshëm të bisneseve, dhe 132 të tjerë të papunë. Burimet kryesore të ardhurave të 
banorëve janë  rrogat mujore si nga sektori privat dhe ai publik.  

Përfundime 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteti ekonomik i Vorës përqëndrohet në pjesën e ultësirës, përgjatë koridorit 
Tiranë- Durrës. Ky aktivitet ka filluar të marrë trajtë të mirë përcaktuar, dhe që tani 
mund të dallojnë veçoritë e tij sipas shpërndarjes, madhësis dhe llojin e aktivitetit. 

Biznesi Ii madh po përqendrohet larg zonave me dëndësi të lartë ndërsa ai i vogël, i 
lidhur më drejtpërdrejtë me përditshmërinë e jetesës së banorëve lokale, mbizotëron 
në qendrat e banuara. 

Biznesi është në rritje të vazhduar, dhe mbulon një spektër mjaft të gjërë aktivitetesh. 
Mbizoterojnë bizneset e lidhura me tregtimin e produkteve dhe shërbimet por ka një 
numër të konsderueshme aktivitetesh prodhuese, ndërsa ai i lidhur me bujqsinë ka 
mungesa të theksuara. 

Shifrat e lidhura me familjet në nevojë ekonomike dhe për strehim janë të ulta 
(pozitive) por këtij treguesi i duhet bashkëngjitur çështja e  ndarjes së tokave 
bujqësore me ligjin nr. 7501, që i ka hequr shumë familjeve të drejtën për të përfituar 
nga kjo ndihmë pasi sipas interpretimit toka e marrë nën pronësi konsiderohet si mjet i 
mjaftueshëm për sigurimin e të ardhurave, ndërkohë që shpesh kjo tokë bujqësore, për 
arsye subjektive por dhe objektive nuk shfrytëzohet nga pronarët.  

Treguesi I strehimit është ndikuar fort nga shpërthimi në Gërdec, gjëtë të cilit shumë 
familjeve ju dëmtuan rëndë banesat. 

Megjithëse mungojnë shifran të plota për ta vërtetuar, një burimet e rëndësishme 
ekonomike të banorëve janë të ardhurat që vijnë nga emigracioni I të afërmëve. 

Punësimi në biznesin lokal, të madh ose të vogël, duhet ndihmuar me instrumeta të 
përshtatshme. Kjo problematikë lidhet edhe me rolin fragmentues të koridorit Tiranë- 
Durrës, që vështirëson aksesibilitetin e vëndeve të punës. Vihet re se një pjesë e 
konsiderueshme e të punësuarve në brendësi të kësaj njësie të qeverisjes vendore nuk 
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2.6.5. Pronësia e tokës 

Pas viteve ’90 Vora priti një numër të madh emigrantësh të brendshmë që u akomoduan 
në mënyra informale në parcela bujqësore që kishin ende pronësi të paqartë. Megjithëse 
në Vorë, nuk kemi një Bathore apo një Kënetë, e saj gjenden 3 (tre) zona informale të 
miratuara nga ALUZINI të shoqëruara me VKM të cilat janë subjekt i legalizimeve 
akoma dhe sot.  

Pas shpërthimit në Gërdec kemi patur një aktivitet të lartë ndërtimor të strukturave të reja 
të banesave sidomos nga familjet që u prekën nga ky shpërthim. Afërsisht 60 % e tyre 
(burimi Bashkia  Vorë) janë ndërtuar illegalisht, pa leje zhvillimi (ndërtimi), por kjo 
çështje duket se mund të menaxhohet pasi nuk ka patur raste të zaptimit të tokës private 
ose shtetërore për ndërtimin e këtyre strukturave nga banorët e prekur. Ata kanë 
(ri)ndërtuar mbi pronat e tyre. 

Është finalizuar proçesi i inventarizimit të pronave publike nga ana e bashkisë, sëbashku 
me të dhe regjistrimit të pronave publike, shoqëruar nga VKM nr 577 dt. 28.05.2009, ku 
citohet se  numri i pronave të paluajtshme publike, shtetërore, brenda juridiksionit 
territorial dhe administrativ, të bashkisë Vorë, që transferohen, në pronësi ose përdorim, 
është 448.  

Në këtë listë të gjatë përmenden tipologji të ndryshme pronash publike si: rrugë vendore, 
lulishte, shkolla, qendra shëndetsore, varreza, zona ish ushtarake, toka bujqësore dhe troje 
për zhvillimin ekonomik. 

Përfundime 10: 

 

 

janë banorë të Vorës. Ndërsa afrimi I bizneseve është një domosdoshmëri pasi ndikon 
pozitivisht në rritjen e të ardhurave, lidhja e tyre me banorët ndikon menjëherë në 
përmirësimin e të ardhurave të tyre private.

 
Vora  ështe një zonë dinamike, ku krahas zhvillimit të biznesit kemi dhe një rritje të 
aktivitetit ndërtimor.Megjithëse këto ndërtime shpesh nuk respektojnë kriteret dhe 
janë zhvilluar në mënyrë informale nuk kanë probleme pronësie. Sidoqoftë është e 
domosdoshme që zhvillimet e ardhshme të mos i lihen rastësisë dhe të kontrollohen 
nga instrumentë arkitektonikë dhe planifikues të qartë. 

Bashkia është angazhuar për regjistrimin e pronës, dhe për qartësimin e pronave 
publike në pronësi të saj. Këto asete janë jetësore, dhe duhen aktivizuar pasi do të 
mund të përdoren për pasurimin e shërbimeve publike në ndihmë të qytetarëve 



 

 FIG. 4. HHARTË E VLERRËS SË TOKËS. 
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2.6.6. Financat vendore 

Bashkia Vorë ka një paketë fiskale të miratur me VKB nr. 35 dt. 16.12.2011 dhe 
gjithashtu një buxhet të miratuar me VKB nr 2 dt. 23.01.2012.Të ardhurat bashkiake kanë 
patur ulje dhe ngritje përgjatë viteve të fundit kjo jo vetëm si rezultat i ndryshimeve të 
kushteve të brendshme por edhe si rrjedhojë e lëvrimit të fondeve nga qeverisja qëndrore. 
Nga shifrat e të ardhurave të 3(tre) viteve të fundit (shih Tabela XX3.) mund të vërejmë 
menjëherë lehtësisht këto luhatje. 

Tabela 13. Burimi: Bashkia Vorë 

Viti Të ardhurat (në Lekë) 

2010 176.821.000 
2011 206.752.000 
2012 198.045.000 

 

Ndërkohë sipas zyrës së financave pranë bashkisë Vorë financimi i të ardhurave kapitale 
arrin shifrat 48% - 52% të buxhetit bashkiak. Gjithashtu vlen të përmendet se nga burimi. 

2.6.7.  Perspektiva e financave vendore  

Më lart dalluam potencialin aktual financiar të Bashkisë Vorë, ndërkohë që zhvillimi 
hapësinor perspektiv i Bashkisë dikton transformimin e politikave të zhvillimit 
ekonomik, social, urban në aktivitete dhe projekte konkrete, realizimi të cilave tashmë do 
të orientojë një dinamikë të re financiare të Bashkisë. Në kontekstin e zhvillimit 
ekonomik dhe hapësinor, përbërësit kryesorë shihen të lidhur ngushtësisht me tendencat e 
zgjerimit të qytetit por edhe me një tendencë në rritje të zhvillimit të biznesit. Referuar 
asaj që kemi trajtuar më sipër, ndonëse struktura e bizneseve shkon në favor të biznesit të 
vogël (i cili përbën 60% të totalit të bizneseve aktive në Bashki)  kjo tendencë vlerësohet 
ndër më pozitivet në rajon. Shpërndarja e bizneseve të vogla në raport me popullsinë 
është në raportin 1 biznes/41.7 banorë ndërkohë që referuar strukturës së bizneseve të 
mëdha, aktualisht operon 1 biznes / 63 banor. Në totalin e vet, në Bashkinë Vorë shërben 
1 biznes / 25.2 banor, çka demonstron një strukturë të qëndrueshme.  

Figura14: Tregues për strukturën e bizneseve në Bashki 
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Ka një bashkëlidhje shumë të fortë midis treguesit të rritjes së popullsisë në vite dhe 
treguesit të rritjes së biznesit, ku të dy kategoritë (demografi dhe biznese) rriten 
mesatarisht me 2% në vit. Duke hyrë më në brendësi të shpërndarjes së strukturës së 
biznesve rezulton se numri më i lartë i bizneseve rregjistrohet në qytetin Vorë dhe në 
fshatrat Gjokaj dhe Marikaj, por është shumë e rëndësishme të evidentohet fakti se: 
ndërkohë që Vora, Marikaj dhe Marqinet regjistrojnë numrin më të lartë të banorëve në 
Bashki (respektivisht 7001 banorë në Vorë, 3215 banorë në Marikaj dhe 3140 banorë në 
Marqinet) kjo nuk gjen vend në Gjokaj ku shpërndarja e biznesit shkon në 1 biznes/8.6 
banorë. Në aspektin shtrirjes së biznesit, fshati Marikaj ka një shpërndarje biznesesh 
optimale me 1 biznes / 69 banorë ndërkohë që Vora e ka 1 biznes/29 banor dhe Marikaj 1 
biznes/27 banor. Në total, raporti biznes / banorë ndjek tabelën më poshtë: 

Tabela 15: Shpërndarja e bizneseve në Bashki dhe raporti me popullsinë 

Nr. Fshati / Qyteti Bizneset Popullsia Biznese/Banore 

1 Vorë 239 7001 29 

2 Marikaj 121 3215 27 

3 Marqinet 45 3140 70 

4 Gjokaj 154 1320 9 

5 Muçaj 81 1220 15 

6 Shargë 15 550 37 

7 Kodër-vorë 28 
 0 

8 Picar 58 1084 19 

9 Gërdec 4 636 159 

10 Kuç 4 703 176 

TOTAL 749 18869 25 

 

Në aspektin financiar, Bashkia Vorë synon rritjen e kapaciteteve financiare më qëllim 
financimin e projekteve të investimeve në territor. Treguesit buxhetorë të parashikuar 
demonstrojnë një rritje të qëndrueshme me një mesatare prej 4% në vit çka do të thotë jo 
vetëm rritje të shërbimeve të ofruara por edhe zgjerim të aktivitetit investues të Bashkisë. 
Nëse në vitin 2011 buxheti i Bashkisë ka financuar 21 projekte konkrete në periudhën 
afatgjatë 2012-2021 politikat e investimeve do të mbështesin pikërisht realizimin e 
projekteve të cilat i japin jetë Politikës së Zhvillimit të Territorit jo vetëm në aspektin 
urban por edhe social, ekonomik dhe mjedisor.  
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Tabela 16: Struktura financiare e Bashkisë në periudhën afatgjatë 

 

Duke vlerësuar tendencën e rritjes së popullsisë (referohu raportit për demografinë 
grafiku “numri popullsisë në 1999-2012) buxheti Bashkisë do të administrojë 13000-
15000 lek/banor si më poshtë: 

Tabela  17: Shpërndarja e buxhetit/banorë 

 

Përfundime 11:  

 

 

 

 

 

Pavarësisht shpërndarjes së bizneseve, struktura taksapaguese në Bashki shkon në 
favor të balancimit të aktivitetit tregtar midis biznesit të vogël dhe atij të madh 
(50%:50%) duke ndryshuar profilin nga tregtia me pakicë drejt përqendrimit të 
bizneseve të mëdha të cilat vlerësohen si potenciale për zbutjen e papunësisë dhe 
gjenerimin e të ardhurave në buxhetin vendor 

Një tjetër argument lidhet me zgjerimin e kapaciteteve financiare të Bashkisë, 
kapacitete të cilat do të mund të gjenerojnë 13000 -15000 lek/banor duke rregjistruar 
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lartë të shpërndarjes së buxhetit/banor. Thënë në terma konkret, kjo politikë synon 
zgjerimin e shërbimeve publike, përmirësimin e infrastrukturës, investimet në sektorin 
e arsimit, sportit dhe kulturës etj.  

Qëndrueshmëria financiare reflektohet përmes rritjes së qëndrueshme të të ardhurave 
të veta të Bashkisë, rritje e cila i përgjigjet në kohë tendencave demografike dhe 
kërkesave për financim.  
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2.7. Ndikimi i politikave ekzistuese në planifikimin e territorit të njesisë vendore 

Planifikimi i territorit eshte lidhur ngushte me berjen e nje plani te mirefillte si per 
territorin e Bashkise brenda vijes kufizuese te qytetit ashtu dhe te nje studimi territorial 
per te gjithe territorin nën administrim te Bashkisë se Vorës.  

Një nga hapat përpara hartimit të Planit të përgjithshëm vendor është ideimi dhe miratimi 
i PZHTNJV, dokumentit të politikës së zhvillimit të territorit të njësisë së qeverisjes 
vendore.  

Politika e zhvillimit të territorit të njësisë së qeverisjes vendore (PZHTNJV) është 
instrumenti më i lartë i planifikimit të tërritorit, që pasqyron përparësitë, qëllimet 
strategjike, objektivat, mjetet dhe rezultatet e pritshme për të orientuar dhe nxitur 
proçeset e mëtejshme të territorit në nivel vendor, si dhe pasqyron në nivel vendor 
prioritetet e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim, të kuadrit të koherencës 
strategjike dhe të të gjitha strategjive sektoriale dhe ndërsektoriale që prekin territorin e 
njësisë vendore. 

2.7.1. Korniza ligjore 
 
Sipas ligjit nr.10119,date 23.4.2009 “Per Planifikimin e Territorit”,neni 4, permes 
instrumentave te ketij ligji duhet te sigurohet nje zhvilllimi i qendrueshem I territorit 
permes planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit.  
 
Ky document PZHTNJV, në perputhje me ligjin nr,10119, I paraprin hartimit të planit për 
per Bashkine e Vores, që do te jete nje PPV (Plan I Pergjithshem Vendor), i cili ka nje 
vlefshmeri kohore te detyrueshme 10 vjet dhe rishikohet 2 vjet para mbylljes se afatit.  
 
Planifikimi I territorit duhet te behet ne perputhje me dinamiken e zhvillimeve te 
Bashkise dhe Rajonit, nxitja dhe bashkeveprimi ndermjet zonave si dhe planifikim dhe 
projektim sipas kerkesave dhe vizioneve te reja te ndertimeve.  
 
Ne planifikimin e territorit per bashkine duhet te synohet në përmirësimin e standarteve 
urbane, aplikimi I projekteve që përfitojne nga donatorët si dhe rritjen dhe angazhimin 
komunitar ne ceshtjet e planifikimit territorial.  
 
PPV-ja duhet te shoqerohet me rregulloret perkatese te planifikimit per territorin e 
Bashkise se Vores duke rakorduar me plane dhe projekte te tjera ne nivel rajonal me 
qytetet me te medha Tiranen dhe Durresin.  
 
Jane kryer nje sere studimesh e analizash mbi rajonin Tirane- Durres nga pikepamje te 
ndryshme te cilat paraqiten si ne vijim:  
 
Plani Zvicerian (1996)  
 
Përcaktonte zonen e Berxullit dhe te Vores si zona me rendesi hapesinore ne rajon, në të 
parashihte për zonën e Vorës nje zhvillim te madh infrastrukturor dhe intermodal . Kjo 
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tendence e ardhshme shihej duke unisur dhe nga afersia e madhe qe keto dy zona kane 
me aeroportin “Nene Tereza” . 
 
Plani Strategjik i Tiranes se Madhe, PADCO (2001)  
 
Në këtë plan propozohej nje integrim infrastrukturor i qytetit te Tiranes dhe Vores si dhe 
te gjitha qendrave urbane të këtij segmenti. Ne kete plan u propozuan per here te pare 
linja te dedikuara tramvaji te cilat do te lidhnin Tiranen-Voren-Aeroportin-Kamzen.  
 
Studimi i GTZ (German Technical Cooperation),  
 
Ky studim i institutit të Zhvillimit Rajonal dhe Ekologjik, Dresden, theksonte Voren si 
zone hapesinore me rendesi per rajoninTirane- Durres dhe propozonte zhvillimin e saj si 
nje nyje e rendesishme ndërmodale e trafikut kombetar.  
 
Projekt-studimi “Durana” 
 
Autorët e këtij projekti, A.Nurenberger,M. Sobota dhe P.Tamburelli, e shihnin rajonin si 
të njesuar më njësitë e tjera të rajonit si pjesë e një metropoli shumë me të gjërë. Ne kete 
studim te rajonit Tirane-Vore- Durres nenvizohen potencialet e medha natyrore dhe 
historike qe ai mbart duke i bashkelidhur me njeri-tjetrin. Vora shihet si pika ku burimet 
natyrore te rajonit takohen dhe si pika e “pushimit” prej vrullit te urbanizimit qe 
karakterizon dy qytetet e medha te rajonit.  
 

Përfundime 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plani i zhvillimit, në funksion të të cilit miratohet ky dokumet politikash, ka një 
kohëzgjatje dhjetëvjeçare nga miratim. Në to duhen parashikuar strategji për një të 
ardhme të qëndrueshme dhe në koherencë me proçeset e tashme. 

Për Vorën parashikohet një zhvillim i përmbajtur. Në planet dhe studimet 
paraardhëse Vora shihet si një nyje e rendësishme multimodale e lidhur 
pazgjidhshmerisht me Tiranën dhe aeroportin e Rinasit. E tërë hapësira natyrore që e 
përshkon shihet si hapësirë me rëndësi rajonale.  
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3. ANALIZË E SITUATËS MJEDISORE 

3.1. Metodologjia e punës  

Në kuadër të hartimit të Politikës të Zhvillimit të Territorit të Njësisë Vendore për 
Bashkinë Vorë një grup specialistësh të ngritur nga Metropolis, në bashkëpunim me 
Bashkinë Vorë organizuan një proçes me pjesëmarje të gjerë të institucioneve lokale, 
rajonale e qendrore si dhe me grupe të interesit dhe specialistëve. Pjesë e këtij proçesi 
ishin diskutimet dhe mendimet e banorëve dhe specialistëve të qytetit në lidhje me 
çështjet mjedisore, të cilat janë të reflektuara në dokumentin e mëposhtëm. 

Që në fillimet e procesit për përgatitjen e Politikës, kanë qenë anëtarët e Bashkisë, të 
përfshirë në një grup të posaçëm, që mundësuan dhe organizuan skemën e përgjithshme 
të punës, metodologjinë e pjesëmarrjes si dhe procesin e vështirë dhe të gjatë të 
komunikimit me një numër të madh institucionesh që ishin aktorë pjesmarrës në këtë 
proces. 
 
Ky raport paraqet gjëndjen mjedisore dhe disa gjetje në kuadër të politikave për 
manaxhimin e inetegruar të mjedisit. Përshkrimi i gjëndjes ekszituese të mjedis dhe 
ruajtja e tij është një nga pjesët e rëndësishme në përbërjen e Politikës për Zhvillimin e 
Territorit të Njësisë Vendore për një qytet, si një element kyç dhe mjaft i rëndësishëm në 
gjithë procesin e planifikimit të qëndrueshëm. Është mjaft me rëndësi që politika për 

FIG. 5. LIQENI I GJOKAJT 



39 
 

planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshem të territorit, jo vetëm të marrë në konsideratë 
ruajtjen e mjedisit, por edhe të ndikojë në përmirësimin e gjëndjes të përgjithshme të tij.    
 
Mbrojtja e tokës dhe tutela mjedisore, përveç mbrojtjes së territorit ndaj degradimeve të 
ndryshme dhe përdorimit të burimeve natyrore në mënyrë të qëndrueshme, do të thotë 
edhe ndjeshmëri e komunitetit të qytetit, që me impaktet mjedisore dhe me ndërhyrjen e 
tyre të kontribuojë në mënyrë përfundimtare në ruajtjen ose transformimin e territorit.  
 
Analiza mjedisore ka për qëllim të vlerësojë nga njëra anë ruajtjen dhe rikuperimin e 
elementeve natyrorë që vijnë gjithmonë duke u zvogëluar për shkak të urbanizimit 
gjithnjë e më të shpejtë, dhe nga ana tjeter favorizimin e zhvillimit të ekuilibruar në të 
gjithë sipërfaqen e territorit të Bashkisë Vorë. 
 
3.2. Gjëndja ekzistuese e mjedisit 

Territori që ka nën administrim Bashkia Vorë përbën një zonë me mjaft interes nga 
pikëpamja e vlerave natyrore dhe peisazhore. E gjendur në mes të sistemit kodrinor Kepi 
i Rodonit – Vorë – Ndroq, i cili ndan rajonin e Tiranës me atë të Durrësit, Vora ka një 
rëndësi të madhe përsa i përket ruajtjes dhe manaxhimit të hapësirave natyrore si kontrast 
i zhvillimeve masive urbane përreth saj. Ekspeditat e kryera nga grupi i mjedisit gjatë 
periudhës në fjalë kanë evidentuar elementët me karakteristikë natyrorë të territorit të 
Bashkisë dhe potencialin e tyre në kuadër të zhvillimit të PZHTNJV. 

Si pjesë e rajonit Tiranë- Durrës, dhe kryqëzim i rrugëve që lidhin rajonin me portat 
dalëse ndërkombëtare (Aeroporti i Rinasit dhe Porti Detar i Durrësit), Vora shpalos 
potenciale të larta të zhvillimit ekonomik, social etj. Bashkia Vorë ka nën administrimin e 
saj një pjesë të zonave industriale në të dy anët e autostradës Tiranë-Durrës, ku zhvillojnë 
veprimtarinë shumë fabrika të industrisë së lehtë të tipologjive të ndryshme. Kjo zonë 
është me përspektivë për rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të degëve të ekonomisë dhe 
mundësi për hapjen e degëve të tjera. Për sa i takon problemeve mjedisore, Vora renditet 
në ato qytete që ka një sërë problemesh mjedisore, duke u nisur edhe nga vetë pozita 
gjeografike që ajo ka (afërsia shumë e madhe me autostradën).  
 
3.3. Bujqësia dhe blegtoria 

Territori i bashkisë shtrihet më së shumti në reliev kodrinor, ku lartësitë mbizotëruese 
janë Kodra e Gërdecit (295 m) në veri dhe Kodra e Kucit (400 m) në jug. Peisazhi 
mbizotërues është ai agro-bujqësor me ndërthurje të arave, plantacioneve frutore dhe 
ullishtave. Ullishtat (Olea europaea) përbëjnë një element të spikatur, pasi paraqiten si të 
ruajtura mjaft mirë ndër vite dhe përtej kontekstit natyror bartin vlera historiko-kulturore 
për zonën. Ndër aktivitetet kryesore mbizotëruese të zonës janë aktivitetet bujqësoren të 
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tipit tradicional, që konsistojnë ne ferma me bazë familjare me pronësi arash dhe bagëtish 
të imëta. Përpos ullishtave, mjaft e përhapur është dhe vreshtaria. 

3.4. Burimet ujore 

Në territorin e Bashkisë Vorë ndodhen katër rezervuare ujore, të cilat aktualisht përdoren 
informalisht nga banorët e zonës për vaditje. Këto rezervuara përkatësisht ndodhen në 
fshtatin Marikaj (2, me një sipërfaqe 78,000 m2) dhe në fshatin Gjokaj (2, me një 
sipërfaqe 281,000 m2).  

Aktualisht ato janë një potencial i madh natyror si për zhvillimin e turizmit liqenor, duke 
i kthyer ato në zona rekreative jo vetëm për banorët e zonës, por edhe më gjërë. 

3.5. Ndotja akustike 

Përgjatë qytetit të Vorës dhe një pjesë të fshatrave që janë nën administrimin e Bashkisë 
përshkohen nga autostrada Tiranë-Durrës, e cila është një nga akset më të rënduar, duke 
sjellë shqetësime dhe ndotje të vazhdueshme akustike për këto zona. Në këtë aks kalojnë 
të gjitha llojet e automjeteve, nga ato më të lehtat deri tek ato më të rëndat. Një burim 
tjetër ndotje akustike janë edhe veprimtaritë e ndryshme që kryhen në stabilmentet e 
kompanive të ndryshme të lokalizuar përgjatë anëve të autostradës Tiranë –Durrës. Mos 
përdorimi i rregullt i sileciatorëve nga ana këtyre industrive ka çuar në ndotje akustike të 
vazhdueshme të qyetit dhe fshatrave pranë autostradës (mbi 55 dB gjatë ditës).  

3.6. Ndotja e ajrit 

Burimet kryesore të ndotjes së ajrit vijnë kryesisht nga emetimet e lëndëve djegse fosile 
si CO2, SOx, NOx që çlirojnë automjetet që kalojnë përgjatë autostradës Tiranë-Durrës. 
Industria e lehtë e lokalizuar përgjatë dy anëve të autostradës si sipërmarrje të ndryshme 
të industrisë ushqimore (emetime në ajër të lëndëve të ndryshme kimikate), fabrika të 
prodhimit të mobiljeve (emetimet e grimcave të pluhurit në ajër), si dhe industri të tjera, 
kontribojnë në ndotjen e ajrit të qytetit të Vorës, kryesisht në rritjen e përqindjes të 
grimcave të pluhurit PM10 dhe LNP (lëndës së ngurtë pezull). Gjithashtu një burmim 
tjetër për ndotjen e ajrit është emetimi i elementëve ndotës si CH4 dhe N2O nga diegia e 
mbetjeve urbane (nga individë) dhe vetndezja e tyre në pikat ilegale të qytetit. Sasi të 
mëdha të këtyre elementëve sjellin probleme në mjedis (ngrohje globale) dhe në 
shëndetin e njerëzve. 

3.7. Menaxhimi i mbetjeve  

Aktualisht Bashkia Vorë ofron shërbimin e manaxhimit të mbetjeve me anë të 
kontraktimit të një firme private. Aktualisht kjo kompani ofron shërbimin e grumbullimit 
të mbetjeve për 230 kontenierë të shpërndarë në 80% të territorit të Bashkisë Vorë. 
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Shërbimi i i grumbullimit të mbetjeve ofrohet çdo ditë dhe më pas mbetjet transportohen 
për në landfillin e Sharrës.  

Aktualisht në disa zona të Bashkisë Vorë, kryesisht në zonat periferike janë evidentuar 
kontenierë të tejmbushur dhe zona ilegale të depozitimit të mbetjeve, kryesisht në rrëzë të 
kodrave dhe në afërsi të brigjeve të liqeneve dhe rezervuareve. Ndonëse bashkia ka 
vendosur kontenierë në këto zona, shërbimi nuk kryhet rregullisht duke sjellë sasi të 
mëdha të mbetjeve, të cilat shkaktojnë ndotje të sipërfaqeve të tokës, të sipërfaqeve ujore 
dhe ndotje të ajrit nga erërat e rënda dhe gazet e efektit serrë si CH4, kryesisht gjatë stinës 
së verës ku temperaturat e ajrit janë mbi 36 gradë.  

3.8. Ndotja tokës  
 
Me 15 Mars të vitit 2008 në një fabrike demontimi armësh në afërsi të fshatit Gërdec, 
Bashkia Vorë ndodhi një shpërthim, i cili ishte i lokalizuar rreth 15 km larg qytetit të 
Tiranës. Aktualisht në këtë fabrikë po bëhej asgjesimi i pajisjeve të vjetra ushtarake. 
Shpërthimi ishte shume i fuqishëm duke shkaktuar edhe dëmtimin e shumë ndërtesave të 
banimit në fshatrat Gërdec, Marqinet, Marikaj dhe në qytetin e Vorës. Shpërthimi 
vazhdoi për deri sa orë rresht deri në orët e para të mëngjesit të ditës së dielë.  

Sipas qeverisë kjo zonë u deklarua “Një zonë fatkeqësie”, dhe banorët e zonës nuk u 
lejuan të ktheheshin në vend banimet e tyre derisa sa zona të konsiderohej e sigurt. Për 
arsye sigurie dhe çështje logjistike (për pastrimin e zonës), zona e prekur nga shpërthimi 
u nda në tre kategori: (i) zonë me rrezk të lartë, qëndra e ndodhjes së shpërthimit 0.8 
km2; (ii) zonë me rrezik të mesëm, e kontaminuar me UXO (pajisje armatimesh të 
pashpërthyera), 2.7 km2; (iii) zonë me rrezik të ulët – 12 km2. 

Sipas burimeve të Qeverisë Shqiptare, nga shpërthimi i ndodhur u prekën 10,000 
individë, nga të cilët 4,000 prej tyre u evakuan nga zona. 678 individe janë shpërngulur 
në ndërsat në pronësi të qeverisë, dhe një pjesa e mbetur pranë familjarëve të tyre. Të 
dhëna të tjera raportojnë që 26 persona kanë humbur jetën, 1 është deklaruar i humbur 
dhe rreth 300 të tjera janë plagosur. Ndërkohë nga të dhënat e ALUIZNI-t dhe Entit 
Kombëtar të Banesave (EKB) 4,143 banesa dhe bisnese raportohen të jenë dëmtuar nga 
shpërthimi. Gjithashtu raportihen të dëmtuar edhe rrjete të ujësjellës kanalizimeve, rrugë, 
ndërtesa publike, shkolla, kopshte dhe qëndra shëndetësore.1 Aktualisht pranë zonës së 
shpërthimit, po punohet për ç’minimin e zonës nga predhat apo pajisjet e tjera ushtarake 
të mbetura.  
 
3.9. Ish zona e fabrikës së tullave 
 
                                                            
1 Burimi: United Nations Disaster Assessment Coordination (UNDAC), Assessment and Recommendations 
folloëing dhe Gërdec Explosion Albania, 2008 
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Ish fabrika e tullave e pozicionuar në veri të qytetit, ne afërsi të fshatit Marqinet, është në 
një gjendje mjaft të degraduar dhe totalisht të lënë pas dore. Zonat e rikualifikuara, kanë 
rreth 20 vjet që kanë dalë jashtë përdorimit, dhe nën efektin e kohës (agjentët atmosferik, 
durabiliteti i konstruksionit, materialet, paisjet e ndryshme) kanë shkaktuar ndotjen e 
hapsirave përreth tyre, kryesisht shtresat e tokës. Efekti kohë ka bërë që këta ndotsa të 
mund të manifestohen në shëndetin e banorve të popullsisë rome, të cilët i kanë 
përshtatur këto zona për banim. Shtresat e tokës në të cilat ndodhen këto godina kanë një 
përqindje të caktuar ndotësisht, të cilët duhet të merren në konsideratë gjatë fazës së 
rindërtimit të blloqeve të banimit. Gjithashtu zona ka një impakt peisazhor të ndjeshëm 
pasi ruhen ende gjurmët e gërmimeve dhe depozitimeve te procesit të prodhimit të 
tullave. 

3.10. Biodiversiteti 

Rajoni i bashkisë së Vorës shtrihet në zonën e Ultësirës Perëndimore dhe nga pikëpamja 
biogjeografike përfshihet në katin e shkorreteve mesdhetare dhe makjeve. Klima e zonës 
klasifikohet si mesdhetare fushore, që karakterizohet nga një verë e nxehtë dhe e thatë 
dhe dimër i butë dhe i lagësht. Mesatarja vjetore e temperaturave është 15 – 16oC ndërsa 
reshjet luhaten midis 950 – 1200 mm shi në vit. Territori i bashkisë shtrihet më së shumti 
në reliev kodrinor të ulët, në mes të vargut kodrinor Kepi i Rodonit – Vorë – Ndroq, i cili 
ndan rajonin e Tiranës me atë të Durrësit dhe pellgun ujëmbledhës të Ishmit nga ai i 
Erzenit. Lartësitë mbizotëruese janë Kodra e Gërdecit (295 m) në veri dhe Kodra e Kucit 
(400 m) në jug. Elementët më të theksuar hidrografikë natyrorë janë përroi i Gërdecit dhe 
i Gjokajt ndërsa elementët artificialë përfshijnë një sërë rezervuarësh (Gjokaj, Picar, 
Marikaj, Bërxull) dhe kanalin ujitës që përshkon gjithë luginën Bërxull-Marikaj.  

3.11. Flora 

Në sajë të vendodhjes gjeografike dhe elementëve natyrorë, zona e Vorës ka një larmi 
biologjike më të lartë se rajoni përreth, dhe është e karakterizuar nga një mbulesë bimore 
natyrore ndërthurur me peizazhe rurale antropogjenike. Bimësia natyrore mbizotëruese 
janë shkorretet mesdhetare, të njohura si formacionet e makjes (Maquis) ku vërehet 
prania tipike e shqopës (Erica arborea), maresë (Arbutus unedo), xinës (Pistacia 
lentiscus), gjineshtrës (Genista sp.), dëllinjës (Juniperus communis), frashërit (Fraxinus 
sp.) si edhe në lartësitë më të mëdha kodrinore formacionet e dushkut (Qurecus sp. me 
mbizotërim të Quercus cerris). Përgjatë përrenjve dhe rrjedhave ujore hasen shelgu (Salix 
sp.) dhe plepi (Populus alba). Gjithashtu në zonë vihet re prezenca e ullirit të egër dhe 
atij të kultivuar (Olea oleaster dhe Olea europea) të cilët përbëjnë një element të theksuar 
peisazhistik përtej kontekstit natyror pasi bartin dhe vlera historiko-kulturore, të lidhura 
ngushtë me zhvillimin rural të zonës. 
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Tabela. 18.  Listë tentative e llojeve të gjitarëve në zonën e Vorës 

Lloji Prania Emri shqip 
RENDI INSECTIVORA   
   

Fam. Erinaceidae   
Erinaceus concolor P Iriqi 
   

Fam. Talpidae   
Talpa caeca P Urithi i verbër 
   

Fam. Soricidae   
Suncus etruscus ? Hundgjatë i vogël dhëmbëbardhë 
Crocidura sauveolens P Hundgjatë i kopshteve 
Crocidura leucodon P Hundgjatë i livadheve 
   

RENDI CHIROPTERA   
   

Fam. Rhinolophidae   
Rhinolophus blasii P? Lakuriq nate hund-patkua i Blausius-it 
Rhinolophus euryale P? Lakuriq nate hund-patkua i Mesdheut 
Rhinolophus ferrumequinum P? Lakuriq nate hund-patkua i madh 
Rhinolophus hipposideros ? Lakuriq nate hund-patkua i vogël 
   
Fam. Vespertilionidae   
Miniopterus schrebersi P? Lakuriq nate i Schreiber-it 
Myotis blythi P Lakuriq nate vesh miu i vogël 
Myotis myotis P Lakuriq nate vesh miu i madh 
Myotis mistacinus P? Lakuriq nate me mustaqe 
Nyctalus leisleri P? Lakuriq nate i Leisler-it 
Nyctalus noctula P? Noktule 
Pipistrellus pipistrellus P Pipistreli i zakonshëm 
Plecotus auritus P? Lakuriq nate veshëgjatë i zakonshëm 
Plecotus austriacus P? Lakuriq nate vesh-gjatë i hirtë 
   
   
RENDI LAGOMORPHA   

   
Fam. Leporidae   
Lepus europaeus P Lepur i murmë 
   
Fam. Sciuridae   
Sciurus vulgaris P Ketri 
   

Fam. Gliridae   
Muscardinus avellanarius P Gjumashi i lajthisë 
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Fam. Muridae   
Microtinae   
Arvicola terrestris ? Miu i ujrave 
Microtus felteni P? Miu i Felten-it 
Microtus thomasi P? Miu i lajthisë 
   

Murinae   
Apodemus flavicollis ? Miu i ujrave 
Apodemus mystacinus P? Miu i shkëmbit 
Apodemus sylvaticus P? Miu bisht-gjatë 
Micromys minutus P Miu i të korrave 
Mus muskulus P Miu i shtëpisë 
Mus spicilegus P Miu i stepës 
Rattus norvegicus P Miu i murrmë i kanaleve 
Rattus rattus P Miu i zi i kanaleve 
   

RENDI CARNIVORA- 
FISSIPEDIA 

  

   
Fam. Canidae   
Canis lupus 0 Ujku 
Canis aureus P Cakalli 
Vulpes vulpes P Dhelpra 
   

Fam. Mustelidae   
Lutra lutra P? Lundërza 
Meles meles P Baldosa 
Mustela nivalis P Nuse lale 
Mustela putorius ? Qelbësi 
Martes foina P Kunadhja 

   

 

P‐ i pranishëm; P?‐ potencialisht i pranishëm; ? ‐ prania e dyshimtë; 0 ‐ lloj rastësor. 

Bazuar në pozicionin gjeografik të zonës, kushtet klimatike, llojet e habitateve si edhe 
kërkimeve në terren, llojet e gjitarëve të zonës së Vorës janë paraqitur në tabelën e 
mëposhtëme: 

Shpendët e pranishëm në zonë janë lloje tipikë të habitateve rurale dhe peisazheve 
antropogjenikë. Më të zakonshmit janë shpendët e rendit të harabelorëve (Passeridae) si 
harabeli i shtëpisë (Passer domesticus), gardalinat (Carduelis chloris, Carduelis 
carduelis), sorra (Corvus corone), laraska (Pica pica), mëllenjat (Turdus sp.), 
bishtatundësit (Motacilla sp.). Gjithashtu, me shumicë haset kumria (Streptopelia 
decaocto) dhe ndër llojet veruese qyqja (Cuculus canoris) dhe pupëza (Upupa epops). 
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Llojet grabitqare janë përgjithësisht të rrallë, ndër të cilët haset huta e zakonshme (Buteo 
buteo) dhe kukuvajka (Athene noctua). 

Nga herpetofauna, llojet më të zakonshme janë breshkat e tokës (Testudo hermanni), 
hardhuca (Podarcis muralis), bullari (Pseudopus apodus), gjarpri i ujit (Natrix natrix) 
dhe lloje të ndryshme bretkosash (Rana sp.). Përsa i përket iktiofaunës, paraqitet e varfër, 
për shkak të rrjetit hidrografik jo shumë të pasur. Në përroin e Gërdecit haset gjuca 
(Alburnus sp.) dhe në rezervuarët artificialë vihet re prania e llojeve të peshqve të 
introduktuar, si ballgjeri (Hypophtalmyctus molitrix) dhe karasi (Carassius carassius). 

Një problem mjaft akut për faunën e zonës, mbetet gjuetia e paligjshme dhe presioni 
njerëzor. Përgjatë ekspeditave dhe vëzhgimeve në terren u vunë re shenja të 
vazhdueshme të gjuetisë dhe një densitet mjaft i lartë gëzhojash përgjatë shtigjeve 
natyrorë. Nga intervistat me banorët e zonës kjo dukuri përbënte një problem madhor dhe 
shqetësim për natyrën e vendit. Sipas banorëve, sezoni dhe rregullat e gjuetisë nuk 
respektohen dhe prania me qendrat e mëdha si Durrësi dhe Tirana e shton presionin nga 
gjuetarët ilegalë dhe amatorë. Me qëllim që objektivat për një Vorë me peisazh natyror 
tërheqës dhe natyrë çlodhëse të arrihen, duhen marrë masa imediate kundër këtij 
fenomeni dhe zonës i duhet dhënë një status mbrojtjeje në rang lokal. 

3.13. Peizazhi dhe Zonat e mbrojtura  

Territori i bashkisë së Vorës bart vlera të veçanta natyrore dhe peisazhistike. Kjo vjen 
kryesisht si rrjedhojë e pozitës gjeografike të Vorës dhe relievit të saj. E ndodhur midis 
Durrësit dhe Tiranës, Vora dhe kodrat e saj paraqiten si një oaz i gjelbër në mes të 
zhvillimeve të fuqishme urbane. Edhe pse një nga nyjet më të rëndësishme të transportit 
të vendit dhe me mjaft industri tashmë të stabilizuara, Vora, sidomos pjesa kodrinore e 
saj përbën një alternativë zhvillimi mbi bazën e rekreacionit, peisazhit dhe natyrës.  

Brenda territorit të bashkisë Vorë nuk ka zona të mbrojtura të rangut kombëtar  si parqe 
kombëtare, monumente natyre, rezervate natyrore apo të tjera të bazuara në kategoritë e 
Unionit Botëror për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), por gjithsesi mbetet për tu përmendur se 
ekzistojnë shumë pak studime mbi vlerat e biodiversitetit dhe natyrës së zonës. Nisur nga 
vlerat peisazhistike dhe natyrore në kontekstin rajonal dhe nga fakti që territori i Vorës 
ndodhet në mes të qendrave më të mëdha të banuara të të gjithë vendit, ekziston 
potenciali i krijimit të parqeve natyrore rajonale me karakter rekreativ dhe çlodhës. 

Pjesë e identitetit natyror dhe peisazhistik të zonës janë kodrat e pyllëzuara - sidomos në 
pjesën e fshatit Kuç dhe përreth Gërdecit – plantacionet e ullishtave shumëvjeçare dhe 
rezervuarët ujorë, të cilët kanë humbur rolin kryesor për ujitje dhe mund të transformohen 
lehtë në vende rekreacioni. Disa nga elementët më kryesorë peisazhistikë u evidentuan 
gjatë ekspeditave në terren nga grupi kërkimor i mjedisit: 
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Territori i bashkisë shtrihet më së shumti në reliev kodrinor, ku lartësitë mbizotëruese 
janë Kodra e Gërdecit (295 m) në veri dhe Kodra e Kucit (400 m) në jug. 

Peisazhi mbizotërues është ai agro-bujqësor me ndërthurje të arave, plantacioneve frutore 
dhe ullishtave. Ullishtat (Olea europaea) përbëjnë një element të spikatur, pasi paraqiten 
si të ruajtura mjaft mirë ndër vite dhe përtej kontekstit natyror bartin vlera historiko-
kulturore për zonën. 

Bimësia natyrore përbëhet kryesisht nga shkurre mesdhetare dhe formacione të makjes 
(Maquis) me gjelbërim të përhershëm gjatë gjithë vitit dhe formacione të dushkut 
(Quercus sp.). 

Rezervuarët ujorë; Gjokaj, Picar, Marikaj dhe Gërdec. Rezervuarët paraqesin disa nga 
resurset më të rëndësishme dhe më të bukura që ka bashkia për nga vlerat e peisazhit që 
bartin. Peisazhi i cili krijohet përreth tyre është shumë i bukur, dhe ka potencial të madh 
për tu shfrytëzuar në lidhje me zhvillim e turizmit liqenor dhe rekreativ. 

Kodrat e vargut Gërdec – Kuç, paraqesin potencial për zhvillim si një zonë rekreacioni 
dhe ruajtjeje të natyrës. Mbulesa e vegjetacionit natyror të ndërthurur me peisazhet 
bujqësore, si edhe pamjet panoramike drejt Durrësit dhe detit Adriatik nga perëndimi dhe 
Tiranës dhe vargmalit Priskë-Dajt nga lindja i japin zonës karakterin e një ‘ballkoni 
natyror’, menaxhimi dhe ruajtja e të cilit duhet të ketë prioritet kryesor në politikat e 
bashkisë Vorë. 

Përpos vlerave të shumta, rajoni i bashkisë Vorë ka dhe shfaqjen e mjaft dukurive 
negative me impakt të thellë ne peizazhin natyror. Ndër problematikat më kryesore dhe 
ndikimet negative në peizazh mund të përmendim: 

Erozioni është i pranishëm në disa vende. Fenomeni i erozionit paraqitet problematik dhe 
gjatë vizitave në terren u evidentuan disa vende me erozion aktiv (psh. midis fshatrave 
Gjokaj dhe Kuc dhe në Gërdec).  
Shpyllëzimi dhe dëmtimi i vegjetacionit natyral nga prerjet dhe kullotja intensive. 
Kullotja e vazhdueshme me bagëti të imta u konstatua si aktivitet i përhapur dhe që 
ndikon drejtpërdrejtë në shtimin e erozionit. 
 
Zhvillimi i pakontrolluar urban dhe industrial përgjatë rrugëve automobilistike 
(autostrada, rruga për në veri). Veçanërisht ndërtimet e pakontrolluara në qytetin e Vorës 
dhe pranë tij mund të përbëjnë një barrierë peisazhistike për udhëtarët dhe vizitorët dhe 
cënojnë vizionzhvillimin më të përshtatshëm që duhet të ketë zona. 
 
Mirëmenaxhimi i pasqyrës ujore të rezervuarëve mund të parandalojë fenomene të 
ndotjes dhe eutrofikimit duke parandaluar mundësinë e kthimit të tyre në zona moçalore. 
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Vargu kodrinor Gërdec – Kuç, paraqet potencial për zhvillim si një zonë rekreacioni dhe 
ruajtjeje të natyrës. Mbulesa e vegjetacionit natyror të ndërthurur me peisazhet 
bujqësore, si edhe pamjet panoramike drejt Durrësit dhe detit Adriatik nga perëndimi  

dhe Tiranës dhe vargmalit Priskë-Dajt nga lindja i japin zonës karakterin e një ‘ballkoni 
natyror’, menaxhimi dhe ruajtja e të cilit duhet të ketë prioritet kryesor në politikat e 
bashkisë Vorë. 

Në territorin e bashkisë gjenden katër rezervuarë ujorë nën administrim (Gjokaj, Picar, 
Marikaj, Gërdec). Rezeruvarët paraqesin disa nga resurset natyrore më të rëndësishme 
dhe më të bukura që ka bashkia për nga vlerat e peisazhit që bartin. Gjithsesi, vihet re 
një keqmenaxhim i sipërfaqes ujore të tyre dhe përhapje e fenomenit të eutrofikimit, duke 
i kthyer shpesh në zona moçalore. Peisazhi i cili krijohet përreth tyre është shumë i 
bukur, dhe kanë potencial të madh për tu shfrytëzuar në lidhje me zhvillim e turizmit 
liqenor dhe rekreativ. Duhen marrë masa për rehabilitimin e këtyre rezervuarëve dhe 
gjetjen e balancës midis shërbimeve bujqësore që ato mund të ofrojnë dhe zhvillimit të 
turizmit dhe natyrës. 
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4. Analiza SWOT e Njësisë Vendore Vorë 

SWOT është një mjet analize i përdorur fillimisht në fushën e marketimit dhe 
menaxhimit strategjik dhe më pas i adaptuar në shumë fusha, pasi paraqet në mënyrë të 
sintetizuar dhe krahasuese faktorët negativë dhe pozitivë, duke evidentuar si faktorët e 
brendshëm ashtu dhe ata të jashtëm të entitetit që analizohet. Kështu SWOT analizon 
pikat e forta dhe të dobëta (faktorë të brendshëm), po ashtu dhe mundësitë dhe dobësitë e 
derivuara nga mjedisi i jashtëm.  

Për të hartuar këtë analizë SWOT për njësinë vendore Vorë, jane konsultuar dokumente 
të ndryshëm përshkrimorë dhe statistikorë si dhe janë zhvilluar intervista të ndryshme me 
zyrtarë të Bashkisë Vorë. Një burim i rëndësishëm për hartimin e kësaj analize kanë qënë 
dhe pyetësorët e zhvilluar më banorët lokalë, ku janë përfshirë grupmosha dhe shtresa 
sociale të ndryshme. 

4.1. Pikat e Forta 
Pikë e fortë konsiderohet një burim (natyror, financiar, human), mjeshtëri apo 
kompetencë dalluese të cilën njësia mund ta përdorë për të forcuar pozitën e vet. 
 
Pozicioni Gjeografik 
Vendodhja ne koridor ekonomik 

FIG. 8. FESTA E VORES
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Rritje demografike  
Prezenca e popullsisë së re  
Dendësi e ulët e popullsisë në raport me rajonin 
Hapësirë vakante  
Traditë prezenca e disa bizneseve  (path dependency) 
Përqindja e krijimit të bizneseve të reja 
Produkte bujqësore cilësore  
Peizazh mesdhetar i pasur nga këndvështrimi mjedisor 
Tërheqja e familjeve të reja duke ofruar strehim më ekonomik 
Zhvillimi i turizmit alternativ dhe agroturizmit 
Identifikimi i potencialeve territoriale dhe aktivizimi i vlerave të tyre 
Afërsia fizike mes bizneseve të të njëjtit sektor mund të shërbejë për gjenerimin e 
ekonomive të aglomerimit (clusters) në të ardhmen 
 
4.2. Pikat e Dobëta 
Pikë e dobët konsiderohet mungesa e burimeve, mjeshtërive apo kompetencave 
dalluese të cilat dëmtojnë pozitën e njësisë. 

Infrastruktura shërben si barrierë (autostrada) 
Ndotje e lartë mjedisore dhe akustike 
Sistem vaditës i amortizuar 
Mbledhje e taksave në masë të ulët  
Mungesë e hapësirave publike dhe të gjelbra 
Pamjaftueshmëri e shërbimeve publike  
Rritje e varfërisë dhe përjashtimit social sidomos sa i përket moshës së tretë 
Lidhje jo e mirë mes zonave rezidenciale dhe vendeve të punës 
Pamjaftueshmëri e jetës sociale 
Fragmentarizim i pronësisë mbi token 
Identitet i paqartë i hapësirës së qendrave urbane  
Mungesë informimi dhe komunikimi publik  
 
4.3. Mundësitë 
Mundësi konsiderohet një situatë e mjedisit të jashtëm që favorizon pozitën e 
njësisë.   

Kërkesë në rritje për strehim 
Zonë potenciale si pika doganore e Tiranës  
Zonë potenciale për një pol të ri shërbimesh spitalore dhe shëndetësore 
Rifunksionalizmi eventual i hekurudhës 
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4.4. Kërcënimet 
Kërcënim konsiderohet një situatë e mjedisit të jashtëm që kërcënon pozitën e 
njësisë.   
 
Konkurueshmëri e lartë në rajon nga njësitë fqinje 
Përmirësimi i aksit Tiranë - Elbasan (Zhvendosje potenciale e bizneseve në drejtim të 
zonës lindore të qytetit) 
Degradimi i mjedisit natyror dhe risku në rritje i erozionit 
Zonë me aktivitet sizmik të lartë 
 
Gjetjet e kësaj analize janë përdorur si një nga inputet për hartimin e vizionit dhe 
objektivave të zhvillimit të paraqitura në kapitujt pasardhës.  
 
Përfundime 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vora është e favorizuar nga pozicioni gjeografik kyç i saj,  e vendosur në qëndër të 
aksit Tiranë – Durrës që është jo vetëm një korridor i rëndësishëm biznesi por dhe 
garanton aksesueshmëri shumë të mirë nga pjesa më e madhe e popullsisë së vendit (e 
përqëndruar në rajonin TR-DR). 

Vora mund të përfitojë nga kërkesa në rritje për strehim duke ofruar strehim me kosto 
më të ulët se pjesa tjetër e rajonit, duke tërhequr kryesisht familjet e reja, por kjo rritje 
e ofertës në strehim duhet të shoqërohet me përmirësim të ameniteteve, hapësirave dhe 
shërbimeve publike. Dëndësia jo shumë e lartë dhe cilësia e jetës do të ishin avantazhet 
krahasuese në raport me konkurrueshmërinë në rritje te njësive vendore fqinjë.  

Një avantazh i rëndësishëm i rajonit është biodiversiteti i tij për shkak të kushteve të 
favorshme klimatike. Kjo mund të shfrytëzohet jo vetëm për të diversifikuar dhe rritur 
prodhimin bujqësor, por gjithashtu edhe turizmin i cili nuk është konsideruar më 
përpara si një mundësi e vërtetë.  
 
Çështjet mjedisore janë të një rëndësie të vecantë në Vorë. Përveç problemeve të  
ngjashme të mjedisit në të gjithë vendin, rajoni ka edhe një ndotje të lartë mjedisore 
dhe akustike si pasojë e afërsisë me autostradën dhe aktivitetit industrial. Rajoni do të 
përfitonte nga zgjidhje komplekse mbi menaxhimin e mbetjeve të ngurta dhe trajtimit të 
furnizimit me ujë. 
 
Për sa i përket sektorit të bujqësisë, kapacitetet e ruajtjes, tregëtimit dhe përpunimit 
produkteve ushqimore kanë nevojë të përforcohen shumë dhe fragmentimi i tokës duhet 
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reduktuar. Janë të nevojshme gjithashtu iniciativat e bashkëpunimit midis fermerëve 
dhe aktorëve të tjerë të sektorit.  
 
Industria dhe biznesi janë sektorë shumë të rëndësishëm të ekonomisë rajonale dhe 
karakterizohen nga një numër në rritje ndërmarrjesh të vogla dhe të mesme. Për të 
ndërtuar mbi këto mundësi në mënyrë të qëndrueshme duhet të ndërmerren disa hapa. 
Zona industriale ka nevojë për një plan të përshtatshëm zhvillimi dhe ekzekutim të 
menjëhershëm të tij. Rajoni duhet të investojë më shumë në drejtim të ngritjes dhe 
forcimit të kapaciteteve lidhur me iniciativa të reja biznesi. 
 
Kapacitetet menaxhuese për projekte dhe ato financiare të administratës lokale janë 
në rritje, megjithatë jo të mjaftueshme për plotësimin e nevojave të zhvillimit në afat të 
gjatë. 
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5. VIZIONI STRATEGJIK I ZHVILLIMIT 
 
Vora, në pamje të parë, shumë afër Tiranës dhe Durrësit për të spikatur por jo aq afër sa 
për të përfituar drejpërdrejtë nga zhvillimi i saj.  

Ndërkohë që deri më sot duket se rritja është përqendruar në Komunat Kashar dhe 
Kamëz, Vora na paraqitet ende si një entitet në vete, me zhvillime të theksuara e 
megjithatë më të përmbajtura. 

Në një situatë rajonale që bëhet gjithnjë e më kompetitive, Vora, edhe falë kësaj 
përmbajtjeje të deri tanishme, e gjen veten më të përgatitur për të planifikuar një zhvillim 
të qëndrueshëm, të ndihmuar nga shumë mundësi ende të pakonsumuara që presin të 
shfrytëzohen me efiçencë. 

Dhjetëvjeçari i ardhshëm është tepër i rëndësishëm për të ardhmen e tërë vendit tonë, na 
pret anëtarësimi në Bashkësinë Europian që do të sjellë me vete potenciale por edhe 
sfida, me të cilat duhet të jemi të gatshëm të përballemi dhe ti paraprijmë me vizionet 
tona. 

 

 

5.1. Koncepti i Zhvillimit 

Koncepti i zhvillimit të Vorës lind nga leximi dhe analizmi i veçorive të saj. Nga 
analizimi aspekteve të përgjithshme të kontekstit nëpër të cilin ajo është formuar, 
ekziston sot dhe do të vazhdojë të ekzistojë në të ardhmen. 

Natyrisht që për të arritur në këto përfundime që ende mbeten të përgjithshme, pasi vetë 
natyra e dokumetit të politikave është e tillë, kemi hulumtuar mbi tërsinë e kontekstit të 
përgjithshëm, mbi pozitën gjeografike, mjedisin, reliefin e historinë e Vorës. Një vend po 
kaq të rëndësishmë kanë patur analizat e aspekteve ekonomike, sociale e për rrjedhojë 
demografike pa harruar studimin e karakterit të popullsisë së Vorës, limfa pa të cilën vetë 
qenia e saj nuk do të kishte kuptim. 

Së fundi për hartimin e këtij vizioni jemi frymëzuar thellësisht nga takimet që kemi patur 
me drejtuesin e kësaj njësie të qeverisjes vendore, specialistët e fushave të ndryshme, me 
intelektualë, dashamirës, banorë të thjeshtë dhe natyrisht nga vizitat e shumta në terren që 
na dhanë mundësinë të kuptonim nga afër realitetin e këtij vendi të veçantë. 



 

 

FIG

 

G. 10. VORA PPORTE  55 
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5.2. Vora portë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vora është porta hyrëse kryesore e kryeqytetit shqiptar. Është nyja e vetme multimodale, 
fare pranë aeroportit ndërkombëtar dhe portit më të madh në vend (FIG. 10). Vora është 
një kryqëzim i natyrshëm i ndihmuar nga morfologjia e terrenit, si një nga segmentet e 
pakta që ndërpresin brezin kodrinor që qarkon Tiranën. Ajo ka qenë historikisht e 
pranishme megjithëse shpesh më tepër si zonë kalimi sesa qendrimi. Aty kalonte arteria 
kryesore që dikur lidhte perëndimin me lindjen e më pas gjatë viteve të diktaturës Veriun 
me Jugun e Vendit, Tiranën, qytetin kryesor shqiptar me Durrësin, portin më të madh. 

Kjo arterie vazhdon të ekzistojë edhe sot e përmirësuar, e pasuruar me drejtimet drejt 
aeroportit, sot realisht ndërkombëtar, dhe drejt Kosovës por dhe destinacioneve të tjera 
ndërkombëtare.  

Lugina e Vorës krahas aksesueshmërisë së mirë ka dhe përmasa të përshtatshme për të 
pritur nje numër të madh dhe të larmishëm aktivitetesh. Afërsia me qendrat kryesore, 
portat kryesore të vendit dhe arteriet e transportit ndihmon lëvizjen e mallrave por dhe të 
klientëve potencialë.  

Vora ka një sistem kodrinor që përbën pjesën më të madhe të territorit të saj. Ky sistem 
megjithëse i fshehur është një nga pasuritë kryesore potenciale të saj. Ai shkon përtej 
Vorës, dhe hapësira e tij bën lidhjen mes sistemit kodrinor e malor që rrethon Tiranën dhe 
kodrave të Rodonit në brigjet e Adriatikut. Kjo pjesë e Vorës ka mjaft vlera që vlejnë të 

 

Përmbledhje: 

 Zhvillimi  I  njësisë  së  qeverisjes  vendore  sipas  dy  drejtimeve  jug‐veri  dhe  lindje‐

pernëndim (cardo‐decumanus). 

 Kardo, aksi jug‐veri, përputhet me sistemin kodrinor, i mbizotëruar nga natyra. 

 Decumanus,  lindje‐perëndim,  përputhet  me  sistemin  luginor  apo  autostraden,  i 

mbizotëruar nga aktivitete tregtare dhe prodhuese të mëdha. 

 Vizioni i zhvillimit te aksit natyror (cardo): krijimi I parkut rajonal me infrastrkturën 

ndihmëse,  zhvillim  i  aktivitetit  të  bujqësisë  së  lidhur  me  agroturizmin.  Nxitje  e 

bizneseve të lidhura me agroturizmin (hoteleri, restorante, kantina etj), riaktivizimi i 

rezervuareve ujore ne funksion të bujqësisë dhe turizmit, ruajtje e vlerave mjedisore 

pejzazhistike dhe etno kulturore, krijimi  I mundësive të banimit në zonë pa cënuar 

vlerat e sipërpërmendura. 

 Vizioni  i zhvillimit të aksit të biznesit dhe  industrisë (decumanus): rritja e aftësisë 

pritëse  të  biznesit  në  zonë,  përmirësim  i  infrastrukturës  shërbyese,  tëheqja  e 

aktiviteteve me rëndësi rajonale si: dogana, pole universitare, qendra tregtare 
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theksohen, është e pasur me pyje, pemtari, e rezervuare ujore dhe është pak ose aspak e 
prekur nga ndërtimet. 

Nga këto dy pjesë që përbëjnë Vorën (FIG.12.), lind dhe koncepti i zhvillimit të saj për 
dhjetë vjeçarin e ardhshëm, zhvillim që mund të drejtohet pikërisht sipas këtyre dy 
akseve që e përshkojnë atë tej për tej.  

Dy janë këto boshte zhvillimi, aksi i biznesit dhe industrisë sipas drejtimit Lindje-
Perëndim dhe ai natyrës dhe Turizmit sipas drejtimit Veri-Jug. Leximi i këtij territori lind 
natyrshëm nga analizimi I gjeografisë, historisë së zhvillimit të tij. Këto akse në nivele 
urbane I gjejmë në gjenezën e formimit të qendrave të banuar që në kohërat e Romës së 
Lashtë. Mjaft qytete europiane si Athina, Londra, Vjena e shumë të tjera por dhe vetë 
kryeqyteti shqiptar janë ndërtuar sipas Kardo dhe Decumanus që ndjekin pikat kardinale 
të horizontit (FIG. 11).  

 

 

Kardo ishte rruga kryesore e një qendre të banuar, ku përqëndroheshin shërbimet dhe 
zhvillohej jeta publike. Decumanus ishtë aksi tjetër pingul me të parin që ndiqte kryesisht 
drejtimin Lindje-Perëndim. Rruga e përshkruar nga ky bosht ishte po aq e rëndësishme sa 
e para pasi lidhej me portën më të madhe të qytetit dhe përkonte me rrugët kryesore që të 
çonin aty. Mesa duket vetë Vora nuk mund ti shpëtojë një leximi të tillë që është veçori e 
lindur e të gjitha kryqëzimeve të rëndësishme.  

Kardo ynë është aksi natyror që ndjek pikërisht drejtimin Veri-Jug të horizontit. Sot për 
sot nuk është i pasur me shërbime e megjithatë nëse i hedhim sytë nga e ardhmja këtë 
drejtim mund ta shohim si zonën më të veçantë dhe më të rëndësishme që do të 
përmirësojë më tej jo vetëm imazhin e zonës por dhe do të ndikojë pozitivisht cilësinë e 
jetës së qytetarëve të Vorës, dhe njësive të tjera afërndenjëse. 

Le të imagjinojmë një shëtitje nëpër brendinë kodrinore të Vorës, mbas dhjetë vjetësh. Se 
si do të jetë ecja nëpër kreshtat e kodrave përgjatë itinerareve të përshtashme për të 

 

FIG. 11. QENDRA TE GJENERUARA SIPAS AKSEVE CARDO‐DECUMANUS 
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FIG 12. KONCEPTI I ZHVILLIMIT SIPAS DY AKSEVE 
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lëvizur me këmbë apo biçikleta, me pika ndalimi prej ku mund të pushosh dhe të shijojsh 
pamjen e mahnitshme dhe të njëkohëshme drejt Krujës, Tiranës, Durrësit, detit dhe 
pejzazhit kodrinor ende të paprekur. Me mundësinë për të ndaluar nëpër shtëpi tipike të 
transformuara në agriturizëm, punishte bujqësore apo kantina. Ndërtesa të ulta të shkrira 
me pejsazhin, ndërtuar me materialet lokale, ku thjesht mund të qendrosh nje drekë apo të 
rrish disa ditë larg zhurmës së qytetit, duke shijuar freskinë, ajrin e pastër dhe produktet 
lokale.  

Referencat nga Italia fqinje, e sidomos shembulli i pejzazhit të Toskanës (FIG. 12), vijnë 
natyrshëm. Një rrugëtim nëpër një pejzazh herë të virgjër e të zotëruar plotësisht nga 
natyra e herë pak më bujqësor, të zbutur nga prekja e njeriut e megjithatë natyror. Lëvizje 
mes vreshtave, ullishtave, makjes medhetare, pyjeve dhe parcelave të vogla, të kultivuara. 
Vënde ku jo pak njerëz elitarë zgjedhin të jetojën, apo së paku të kenë banesën e tyre. 

 

 

 
 
Le ta projektojmë veten përsëri në këtë pejzazh, edhe më piktoresk se tani, duke shëtitur 
përreth liqeneve gabimisht të quajtuar rezervuare, pasi vlera e tyre shkon përtej funksionit 
të tyre ujëmbledhës. Vlera e tyre do të shumëfishohej menjëherë nëse do të lidheshin nga 
një itinerar natyror (FIG. 14) që do të përshkohej nga mjete alternative. Këto pasqyra 
ujore ndërsa do të vazhdojnë të ndihmonjnë bujqësinë lokale, mund të bëhen të prekshme 
nga të gjithë banorë të Vorës, por dhe përtej saj, vizitorë kombëtarë dhe pse jo 
ndërkombëtare. Riafunksionalizimi i këtyre elementëve të vecantë të pejzazhit, bërja e 
tyre te arritshëm nga të gjithë, nënkupton pajisjen e tyre me një infrastructure vetjake, të 
qëndrueshme, do të thotë ti krijosh vizitorëve mundësinë për të ndaluar në bregun e tyre,  

FIG.13. PEJZAZHI I TOSKANES 
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rinj, që duan të kenë mundësin për të patur një jetesë të plotë ose një shtëpi të dytë, larg 
urbanizmit apo pse jo, larg kryeqytetit të zhurmshëm.  

Boshti tjetër, praktikisht pingul me të parin është Decumaus-i, i cili përkon me drejtimin 
e autostradës dhe vetë portën kryesore të Vorës ndodhet përgjatë këtij aksi. Nëse do të 
donim të shenjonim një pikë që përkon me portën e Vorës, dhe më gjerë Tiranës, nuk do 
të na duhej ta krijonim nga asgjëja. Kjo pikë ka qenë gjithnjë aty, ajo përkon me 
ngushtimin e luginës që ndërpret sistemin kodrinor, përkon me Hanin e Pikzës apo me 
stacionin e mëvonshëm të trenin, të tre elemente të periudhave të ndryshme por që 
qendrojnë jo rastësisht pranë njëri tjetrin. Kjo pikë duhet shenjuar, duhet bërë e 
lexueshme edhe nga largësia pasi është boshti rreth të cilit gjenerohet e gjithë Vora me 
aktivitetet e saj. Natyrisht bërja e kësaj zone thjesht të lexueshme nuk mund të mjaftojë 
pasi ajo duhet riaktivizuar funksionalisht, riaktivizim që do të vijë medeomos me 
përmirësimin e  vetë trasportit hekurudhor në Shqipëri. 

Megjithatë porta nuk mund të përkufizohet me një pikë, e tërë Vora duhet të shndërrohet 
në një portë dinamike, Në territorin e saj ajo duhet të mundësojë lëvizjen dhe 
shkëmbimin e rrjedhshëm të mallrave dhe udhëtarëve dhe njëkohësisht duhet të ofrojë 
kapacitete infrastrukturore dhe njerëzore të afta për ta buajtur këtë aktivitet në territorin e 
saj.Nga leximi i situatës ekzistuese është e qartë që Vora është e aftë të presë në territorin 
e saj shërbime të shumëllojshme, tregtare, spitalore, universitare madje dhe prodhimi. 
Hapësira përballë qytetit të Vorës është e përshtashme për struktura me përmasa të 
mëdha. Dogana e Tiranës, është kthyer prej kohësh në një kangrenë për kryeqytetin dhe 
so të ishte e tillë po të vendosej zonat fqinje me të. Vora ofron hapësirën e mjaftueshme 
dhe pozitën e volitshme gjeografike për buajtur këtë funksion.  

Përfundime 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Për  të kuptuar të ardhmen e Vorës duhet ta studiojmë në shkallë territoriale. Vora 
mund të zbërthehet sipas dy akseve që ndjekin morfologjinë e relievit. Këto akse kanë 
një karakter vetjak të  mirëpërcaktuar. Cardo sipas drejtimit veri jug, është i lidhur me 
natyrën, bujqësinë dhe turizmin ndërsa Decumanus që ndjek drejtimin e autostradës 
ka një zhvillim më intensiv të lidhur me aktivitetet tregtare, shërbimesh dhe 
industriale. E ardhmja e Vorës duket se do te orientohet sipas këtyre boshteve tiparet e 
të cilave duhen zhvilluar në maksimumin e potencialit të tyre 
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5.3. Vora si një entitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhvillimi i brendshëm i Vorës është një pikë po aq e rëndëshme pasi ka ndikimin më 
direkt tek qytetarët. Le ta nisim me problematikën e parë të dukshme të Vorës, 
fragmentimi (SHTOJCE 2/A/B/C).  Ky fragmentim vjen kryesisht prej arteries Tiranë- 
Durrës. 

Propozojmë që plani i zhvillimit të parashikojë krijimin e një unaze të brendshme 
(SHTOJCE 2.D), pra një linje të ngadaltë, në shërbim të qytetarëve të Vorës përkundrejt 
lidhjes së shpejtë të përbërë nga autostrada. Kjo lakore e transportit të brendshëm do të 
bëhet duke lexuar itineraret më të përdorura dhe duke ndërhyrë për ti përmirësuar ato. 
Është shumë e rëndësishme të garantohet vazhdimësia e lëvizjes brenda për brenda zonës, 
dhe për këtë arsye është shumë i rëndësishëm edhe studimi i nyjeve, sidomos i atyre që 
lindin në vazhdimësi me autostradën. 

 

Përmbledhje: 

 Autostrada. Zbehja dhe eleminimi i rolit te saj fragmentues ne territorin e Vores 

 Qytetarët: Shtim dhe përmirësim  i  shërbimeve për qytetarin veçanërisht atyre që  

luftojnë  segregimin  shoqëror. 

 Unaza e brendëshme. Krijimi i lidhjeve pa ndërpreje mes qendrave te banuara dhe 

qytetit të Vorës. Përmirësim i aksesit në shërbime. 

 Portat. Studimi i hyrjeve në çdo qendër të banuar të njësisë së qeverisjes vendore 

 Hapësira  publike.  Përtëritje  dhe  shtim  i  hapësirave  publike.  Strategji  për 

këmbsorizimin  e  tyre;  leximi  i  itinerareve  tematike  në  brendësi  të  qendrave  të 

banuara;  Shtimin  i  ameniteteve;  nxitja  e  bisnesit  të  vogël;  shkrirja  e  hapësirës 

urbane me atë të parkut rajonal; ballkonet e Vorës. 

 Rritja e Qytetit.   Zgjerim  i qytetit përreth bërthamës ekzistuese në koherencë me 

mundësitë  hapësinore,  vetitë  gjeofizike  të  tokës  dhe  duke  respektuar  pejzazhin. 

Afrimi i familjeve të reja. 

 Skenari Saint Denis. Kalimi  i autostradës apo pjesëve  të saj nëntokë:   Vora qytet 

linear, Vora zgjerohet përtej autosdradës; krijimi  i bulevardit të gjelbërt të qytetit; 

autostrada nuk është më barrierë për qytetin. 

 Struktura  hapësinore:  Krijimi  strukturave  të  qarta  hapësinore  për  çdo  qendër  të 

banuar. 

 Mjedisi:  Mbrojtje  e mjedisit, menaxhimi  i mbetjeve,  shmangia  e  aktiviteteve  të 

dëmshme. 

 Natyra e zhvillimit: Zhvillimi I pjesëve të Vorës sipas pikave të tyre të forta. 
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FIG.15. UNAZAT NATYRORE NE BRENDESI TE VORES 
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Ky sistem do të jetë në funksion të njerëzve që punojnë dhe jetojnë në Vorë. Të shkuarit 
në shkollë, në vendin e punë por dhe koha e lirë duhet të jenë sa më të shpejta dhe 
efiçente.  

Qyteti i Vorës duhet të jetë bërthama rreth dhe drejt së cilës drejtohet kjo lëvizje. Është 
shumë e rëndësishme të studiohet dhe vetë sistemi rrugor i qytetit. Duhet parashikuar një 
kalim sa më i njëtrajtshëm i fluksit të mjeteve të transportit nga autostrada përreth qytetit, 
drejt qendrave të tjera të banuar dhe më pas drejt qendrës së vetë qytetit. Për këtë arsye 
duhen përcaktuar portat e qytetit. Porta bashkëkohore të një qyteti që po shkon drejt të 
ardhmesh, me hapësira parkimi, me hapësira për vendqëndrimin e autobuzëve apo 
mjeteve të tjera të transporti. Gjithashtu është e rëndësishme që këto pika të kenë një 
paraqitje dinjitoze duke qenë se janë prezantimi i parë i qytetit, e aftë për të pritur një sërë 
shërbimesh tregtare që do të tërhiqen automatikisht nga rëndësia e vendit. Prej këtu do të 
nisë zbulimi i Vorës së re. 

Një temë tjetër e dashur për banorët është hapësira publike (SHTOJCA. 4/5/7). Ajo duhet 
shtuar dhe përmirësuar. Bazuar mbi eksperiencat e vendeve të tjera, Stokholmit 
(SHTOJCA 6), Pejës apo Tiranës duhet studiuar një strategji për bërjen këmbësore të 
qendrës. Ky proces mund të shtrihet njëtrajtësisht me faza gjatë 10 vjetëve të 
implementimit të planit dhe do të ndihmojë edhe biznesin e vogël. Kjo do të nisë duke 
lexuar itineraret që kanë gjeneruar qytetin. Këto itinerare mundt ë zgjaten nëpër qytet të 
krijojnë sheshe që me pak investime të mobilimit urban apo gjelbërimit mund të 
ndryshojnë fytyrën e Vorës në një kohë të shkurtër dhe do ta bëjë atë më interesante për 
vetë banorët dhe biznesin e saj. Këto itinerare mund të jenë tematike, mund të ndjekin 
rrugën e pazarit, rrugët me pemë, mund të lidhin lulishten e qendrës me parkun urban që 
do të krijohet në kreshtat e kodrave mbi Vorë.  

Itineraret që vijnë nga qytetit do të kryqëzohen me itineraret natyrore që do të kalojnë 
nëpër sistemin kodrinor që lidhin Tiranën me Adriatikun. Përgjatë ngjitjes në kreshta 
mund të ndërtohen ballkonet prej të cilave mund të shijosh panorama 360 gradëshe drejt 
Adriatikut dhe kryeqytetit.Vetë Vora mund të ketë lakore të tjera brenda këtij sistemi, 
itinerarin e liqeneve (SHTOJCE 2/E), të verës, të biçikletave etj.  

Natyrisht hapësira publike përbëhet edhe nga strukturat në të. Që hapësira publike e 
bashkë me të vetë Vora të marrë jetë duhet nxitur jeta kulturore dhe aktiviteti i kohës së 
lirë të qytetit, e kjo mund të bëhet duke i dhënë qytetarëve, qendra kulturore, biblioteka, 
salla aktivitetesh dhe hapësira sportive. 

Struktura hapësinore e qëndrave të banuara duhet riparë.  Çdo fshat duhet të ketë qendrën 
e tij të mirëfilltë, një shesh me gjelbërim dhe hapësirë të përshtatshme për të gjitha 
moshat dhe të lirë nga makinat. Duhet menduar për fëmijët duke rritur kapacitetet në 
shkollat e tyre si në infrastrukturë ashtu dhe në kualifikim të stafit. Duhet menduar për të 
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karakter të ri por duhet të jetë pjesë integrale e qytetit. Itineraret tematike të 
sipërpërmendura të lexuara në boshin e qytetit ekzistues, në rastin e qytetit të ri duhen 
parashikuar që në fillim dhe lidhur me itineraret e pjesës ekzistuese. Vora e re dhe ajo 
historike duhet të jenë pjesë e të njëjtës qenie. 

 

Duke u nisur dhe nga leximet e mëparshme të territorit, historisë dhe identiteteve vetjake 
të Vorës, mund ta ndajmë atë në tre pjesë (SHTOJCA 3). Zonën A të përbërë nga Vora, 
Sharga, Kodër Vora dhe Muçaj. Zonën B: Picari, Gjokaj dhe Kuçi. Zonën C: Gërdec, 
Marqinet dhe Marikaj. 

Zona A ku ndodhet dhe Bashkia e Vorës do të tërheqë pjesën më të madhe të popullsisë 
së re të kësaj njësie të qeverisjes vendore. Rrjedhimisht strehimi duket se do të jetë fusha 
prioritare rreth të cilës do të orientohet ky zhvillim. Natyrisht qendërsia e kësaj pjese do 
të orientojë një zhvillim mjaft të larmishëm. Do të jetë një zonë shërbimesh, në nivel 
lokal prej prezencës së qytetit por dhe rajonal falë pozicionit të favorshëm pranë nyjes së 
transportit multimodal. Dogana e re mund të pozicionohet pikërisht në këtë pjesë. Afërsia 
me parkun rajonal që ngrihet mbi kodrat e shoqëruar me investimet në hapsirat publike 
do ta bëjnë këtë zonë më tërheqëse dhe nga pikëpamje të tjera. 

Zona B, përmban në vetvete një kontrast të theksuar, përqëndrimin më të madh të biznesit 
të madh dhe pjesën me natyrën më të paprekur. Kjo tendencë do të vazhdojë dhe në të 
ardhmen pasi mesa duket është e mishëruar fort dhe në historinë e zonës. Kjo pjesë e 
Vorës duket se është mjaft e volitshme për përqëndrimin e shërbimeve që kanë ndikim 
rajonal falë afërsisë me kryeqytetin. Mjaft e përshtatshme për komplekse spitalore, që 
kanë nevojë për hapësirë të gjerë, afërsi me arteriet e qarkullimit rrugor dhe afërsi me 
natyrën. Pjesa kodrinore me qendër Kuçin do të ketë zhvillime të lidhura bujqësinë dhe 

               FIG. 17. SKENAR I QENDRES SE VORES 
AUTOSTRADA KTHEHET NE HAPESIRE PUBLIKE 
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turizmin por nuk përjashtohet mundësia për të ofruar në këto zona mundësinë e banimit 
për familje që kërkojnë një jetesë larg pjesëve të urbanizuara. 

Zona C do të ketë zhvillimin më të përmbajtur por mbase dhe më të qendrueshëm pasi 
shumica e faktorëve të zhvillimin gjenden brenda zonës. Në Marqinet po ndërtohet 
stadiumi i Vorës. Një fakt me shumë rëndësi që i kalon vlerat sportive. E tërë zona mund 
të jetë e pasur me struktura për kohën e lirë dhe sportin. Një park i madh me 
infrastrukturë të përshtatshme kërkesat për cilat mund të kalojnë kufinjtë e Vorës. Një 
tjetër tipar i ardhmërisë së kësaj zone do të jetë zhvillimi i bujqesise urbane në funksion 
të agroturizmit por dhe industrisë ushqimore lokale ndersa zhvillimet  mundshme te 
biznesit te madhe dhe industriale do perqendrohen pergjate autostrades. 

Përfundime 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vora duhet të funksionojë si një e tërë. Kjo bëhet duke përmirësuar lidhjen mes 
pjesëvë dhe qendrës, duke përmirësuar hapësirat publike dhe shërbimet. Duhet një 
mendim i thellë mbi të gjitha shtresat për të shmangur jo vetëm segregimin fizik por 
dhe atë social. Zhvillimi i pjesëve të Vorës do të bëhet duke parë me kujdes situatën 
aktuale dhe kuptuar tiparet vetjake të çdo zone. 
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6. Objektivat strategjikë, programet kryesore të zhvillimit dhe plan veprimi për 
dhjetëvjecarin e ardhshëm 

6.1. Forcimi i bizneseve ekzistuese dhe nxitja e bizneseve të reja 

6. 1.1 Akomodimi i biznesit të madh përgjatë austostradës 

6. 1.2 Nxitja e biznesit të vogël pranë qëndrave urbane 

6. 1.3 Politikë konkuruese e taksave vendore 

6. 1.4 Rritje e aksesueshmërisë së vendeve të punës (shih pika 3) 

6. 1.5 Garantimi i ekspozimit të bizneseve të vogla ndaj një fluksi më të madh 
konsumatorësh 

6. 1.6 Nxitja e bujqësisë dhe bizneseve të lidhura me të 

6. 1.7 Promovimi i bashkëpunimit mes fermerëve 

6. 1.8 Shfrytëzimi i hapësirave ne pronësi publike për krijimin e inkubatorëve të 
biznesit 

6.2. Zgjerimi i qytetit kryesisht në drejtim të Jugut, por dhe në atë Verior e 
Perëndimor. 

6. 2.1 Miratimi i Planit të Përgjithshëm Vendor 

6. 2.2 Rritja dhe intensifikimi i stokut të banesave 

6. 2.3Tërheqja e familjeve të reja (shih pika 4) 

6. 2.4 Krijimi i Partneriteteve Publik Privat  

6. 2.5 Përcaktimi i drejtimit dhe kufijve të zgjerimit për çdo qendër të banuar 

6. 2.6 Përcaktimi i një strukture hapësinore të veçantë për cdo qendër të banuar  

6.3. Integrimi i Vorës në një entitet të vetëm  

6. 3.1 Fragmentarizimi i autostradës  

6. 3.2 Krijimi i një unaze të brendshme për qarkullimin lokal 

6. 3.3 Krijimi dhe përtëritja e nyjeve 

6. 3.4 Krijimi i portave të qendrave të banuara të pajisura me infrastrukturën 
përkatëse 

6. 3.5 Rregullimi i një sistemi të transportit publik 

6. 3.6 Krijimi i lakoreve tematike në brendësi të territorit për këmbësorë dhe çiklistë 
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6.4. Rritja e cilësisë së jetës për qytetarët 

6. 4.1 Investim për përmirësimin dhe pasurimin e hapësirës publike nëpërmjet 
instrumentave të dizajnit urban, arkitekturës, gjelbërimit, mobilimit urban, etj 

6. 4.2 Përmirësimi i shërbimeve publike dhe akses më i lartë i tyre nga të gjithë 
grupmoshat 

6. 4.3 Hartimi i një strategjie për kthimin gradual të qendrave të njësive të banuara 
në hapësira për përdorim këmbësor 

6. 4.4 Ndërtimi i një sërë ndërtesash publike dhe përmirësim i ameniteteve 

6. 4.5 Ndërtimi i hapësirave për aktivitete kulturore, sportive e rekreative 

6.5. Përmirësimi i politikave të menaxhimit urban 

6. 5.1 Ndërtimi i një imazhi për qytetin dhe komunikim më efikas i këtij imazhi 

6. 5.2 Ndërtimi i partneriteteve dhe politikave të fqinjësisë së mirë 

6. 5.3 Ngritja e kapaciteteve lokale 

6. 5.4 Përmirësim i aftësisë taksambledhëse dhe gjenerimit të të hyrave në buxhet 

6. 5.5 Rivlerësimi i trashëgimisë kulturore 

6.6. Krijimi i një parku rajonal në brendësi të sistemit Dajt – Adriatik 

6. 6.1 Integrimi i hapësirës së parkut me hapësirat publike të qendrave të banuara 

6. 6.2 Riaktivizimi i elementeve natyrorë si burimet hidrike, flora dhe fauna në 
funksion të turizmit alternativ 

6. 6.3 Nxitja e bizneseve të lidhura me agro-turizmin 

6. 6.4 Krijimi i hapësirave etno-kulturore dhe natyrore të mbrojtura 
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Tabela 19. [Plan veprimi për dhjetëvjecarin e ardhshëm] 

Objektivi / Programet 
Harku kohor 

1-3 
vjet 

3-6 
vjet 

6-9 
vjet 

1. Forcimi i bizneseve ekzistuese dhe nxitja e bizneseve të reja 

1.1 Akomodimi i biznesit të madh përgjatë austostradës   

1.2 Nxitja e biznesit të vogël pranë qëndrave urbane     

1.3 Politikë konkuruese e taksave vendore     

1.4 Rritje e aksesueshmërisë së vendeve të punës (shih pika 3)     

1.5 Garantimi i ekspozimit të bizneseve të vogla ndaj një fluksi më të madh konsumatorësh     

1.6 Nxitja e bujqësisë dhe bizneseve të lidhura me të   

1.7 Promovimi i bashkëpunimit mes fermerëve     

1.8 Shfrytëzimi i hapësirave ne pronësi publike për krijimin e inkubatorëve të biznesit     

2. Zgjerimi i qytetit kryesisht në drejtim të Jugut, por dhe në atë Verior e Perëndimor. 

2.1 Miratimi i Planit të Përgjithshëm Vendor     

2.2 Rritja dhe intensifikimi i stokut të banesave   

2.3Tërheqja e familjeve të reja    

2.4 Krijimi i Partneriteteve Publik Privat      

2.5 Përcaktimi i drejtimit dhe kufijve të zgjerimit për çdo qendër të banuar     

2.6 Përcaktimi i një strukture hapësinore të veçantë për cdo qendër të banuar      

3. Integrimi i Vorës në një entitet të vetëm  

3.1 Fragmentarizimi i autostradës      

3.2 Krijimi i një unaze të brendshme për qarkullimin lokal     

3.3 Krijimi dhe përtëritja e nyjeve     

3.4 Krijimi i portave të qendrave të banuara të pajisura me infrastrukturën përkatëse     

3.5 Rregullimi i një sistemi të transportit publik     

3.6 Krijimi i lakoreve tematike në brendësi të territorit për këmbësorë dhe çiklistë     

4. Rritja e cilësisë së jetës për qytetarët 

4.1 Investim për përmirësimin dhe pasurimin e hapësirës publike nëpërmjet instrumentave 
të dizajnit urban, arkitekturës, gjelbërimit, mobilimit urban, etj 

    

4.2 Përmirësimi i shërbimeve publike dhe akses më i lartë i tyre nga të gjithë grupmoshat     

4.3 Hartimi i një strategjie për kthimin gradual të qendrave të njësive të banuara në 
hapësira për përdorim këmbësor 

    

4.4 Ndërtimi i një sërë ndërtesash publike dhe përmirësim i ameniteteve     

4.5 Ndërtimi i hapësirave për aktivitete kulturore, sportive e rekreative       

5. Përmirësimi i politikave të menaxhimit urban 

5.1 Ndërtimi i një imazhi për qytetin dhe komunikim më efikas i këtij imazhi     

5.2 Ndërtimi i partneriteteve dhe politikave të fqinjësisë së mirë     

5.3 Ngritja e kapaciteteve lokale   

5.4 Përmirësim i aftësisë taksambledhëse dhe gjenerimit të të hyrave në buxhet     

5.5 Rivlerësimi i trashëgimisë kulturore     
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6. Krijimi i një parku rajonal në brendësi të sistemit Dajt – Adriatik 

6.1 Integrimi i hapësirës së parkut me hapësirat publike të qendrave të banuara   

6.2 Riaktivizimi i elementeve natyrorë si burimet hidrike, flora dhe fauna në funksion të 
turizmit alternativ 

  

6.3 Nxitja e bizneseve të lidhura me agro-turizmin     

6.4 Krijimi i hapësirave etno-kulturore dhe natyrore të mbrojtura     
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7. Shtojcat. 

Shtojcë 1: Hartë e vitit 1978 

Shtojcë 1/A: Relievi i rajonit 

Shtojcë 2: Vora si një entitet 

Shtojcë 3: Vora si një entitet 2 

Shtojcë 4: Riaktivizimi i hapësirave publike (shembulli 1) 

Shtojcë 5: Riaktivizimi i hapësirave publike (shembulli 2) 

Shtojcë 6: Riaktivizimi i hapësirave publike (shembulli 3) 

Shtojcë 7: Riaktivizimi i hapësirave publike (shembulli 4) 

Shtojcë 8: Skenar zhvillimi linear 

Shtojcë 9:Trajtimi i ballkoneve panoramike të Vorës 

Shtojcë 10: Skemë e infrastrukturës rajonale 

Shtojcë 11: Skemë e vizionit rajonal 

Shtojcë 12: Aksesi në vendin e punës 

Shtojcë 13: Vizioni i Kuçit 

Shtojcë 14: Vizioni i Marikajt 

Shtojcë 15: Vizioni i Gërdecit 

Shtojce 16: Vizioni i Vores 
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