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 “Të rinjtë në veprim: Monitorimi i performancës buxhetore me nxënësit në rolin e vëzhguesit” 

Në kuadër të strukturimit dhe formalizimit të 

një bërthame me të rinjtë e Bashkisë Lezhë, të 

cilët do të trajnohen nga Komiteti Rinor dhe 

Instituti për Politikat Publike dhe 

Mirëqeverisjen me qëllim që të shërbejnë për të 

monitoruar performancën buxhetore të bashkisë 

së tyre dhe për të shërbyer si katalizator të 

rritjes së monitorimit edhe nga grupet e tjera 

qytetare, janë zhvilluar takime në shkollat e 

mesme të Bashkisë Lezhë për të përzgjedhur 

nxënësit përbërës të kësaj bërthame. 

Më datë 20 Tetor2017, Përfaqësuesi i Komitetit 

Rinor, dhe njëkohësisht ndërmjetësuesi i të 

rinjve, Z. Kastriot Kodheli, ka vizituar Shkollën e Mesme  “Gjovalin Gjadri” të Njësisë Administrative Gjadër.  

Në këtë takim kanë marrë pjesë 15 nxënës gjithsej, të cilët kanë shprehur interes të lartë për tu njohur më në detaje 

me projektin, qëllimin e tij, si dhe aktivitetet e planifikuara. 

Z. Kodheli fillimisht  u prezantoi nxënësve synimin e Komitetit Rinor dhe të Institutit për Politika Publike si 

organizatat që do të implementojnë këtë projekt, qëllimin e projektit, rëndësinë që ka ai në rritjen e performancës 

buxhetore të Bashkisë Lezhë dhe në përmirësimin e jetës së komunitetit në tërësi. Ai gjithashtu theksoi 

mbështetjen financiare të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, të PACT dhe të ANTTARC.  

Nxënësit janë njohur gjithashtu me aktivitetet e planifikuara për t’u zbatuar në kuadër të këtij projekti dhe 

veçanërisht me rolin që do të kenë ata në përmbushjen e qëllimit dhe objektivave të tij. Ata janë vënë në dijeni të 

përgjegjësive që do të marrin përsipër në kuadër të përmbushjes së qëllimit dhe objektivave të këtij projekti, si 

dhe të përfitimeve që do të marrin falë pjesëmarrjes në bërthamën e të rinjve dhe trajnimeve që do të zhvillohen 

në këtë kuadër.  

Vlen të theksohet që gjatë takimit pati diskutime nga ana e nxënësve në lidhje me problematikat e Njësisë së tyre 

Administrative që kanë të bëjnë me pushtetin vendor.  

Nxënësi Markelian Vlashaj ngriti si nevojë kryesore pasurimin e bibliotekës së shollës. 

 

Nxënësi Rixhen Jaku theksoi se në të gjithë fhatin vihet re mungesa e koshave të plehrave, dhe se pajisja me to 

nga ana e Bashkisë do të ndohmojë në mbajtjen pastër të qytetit, dhe së për më tepër nuk prbën shpenzime të 

mëdha.   
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Nxënësi Rubens Ndoka ngriti si nevojë kryesore ndëryrjen e pushtetit vendor në sistemin e rrugëve ndërmjetëse. 

  

Nxënësja Desara Lleshaj theksoi domosdoshmërinë që ka shkolla për pajisjen me një një palestër funksionale. 

 

Në fund të takimit me nxënësit e shkollës 

së Njësisë Administrative Gjadër, u 

përzgjodhën 2 përfaqësues si pjesë e 

bërthamës së të rinjve për tu trajnuar në 

vijim. 

 

Nxënësit e përzgjedhur janë:   

1. Desara Lleshi; 

2. Markelian Vlashaj. 

 

Këta nxënës do të jenë pjesa përbërëse e 

bërthamës së të rinjve që do të trajnohen dhe aftësohen nga Komiteti Rinor dhe Instituti për Politikat Publike dhe 

Mirëqeverisjen për të monitoruar performancën buxhetore të bashkisë së tyre dhe për të trajnuar të rinjtë e tjerë, 

me qëllim përhapjen e impaktit të këtij projekti në sa më shumë banorë të Njësive Administrative të Bashkisë 

Lezhë. 

 

 


