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

Komiteti Rinor Lezhe dhe Instituti për Politikat 

publike dhe Mirëqeverisjen zhvilluan në Lezhë 

dëgjesën publike në kuadër të projektit “Të Rinjtë 

në Veprim: Monitorimi i Performancës Buxhetore 

me Nxënësit në Rolin e Vëzhguesit”. 

Aktiviteti u realizua më datë 9 Mars 2018 nga ora 
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 në mjediset e Hotel “LISS” në qytetin e 

Lezhës. Në aktivitet morrin pjesë 40 pjesëmarrës, 

pjesë integrale e grupeve të interesit si të rinjtë e 

shkollave të ndryshme të Bashkisë së Lezhës 

(Shkolla e Mesme “Hydajet Lezha”dhe Shkolla e 

Mesme Profesionale “Kolin Gjoka” të qytetit të 

Lezhës, Shkolla e Mesme e Bashkuar Ishull-Lezhë, Shkolla e Mesme e Bashkuar “Karl Gega” e Njësisë 

Administrative Balldre, Shkolla e Mesme e Bashkuar “Gjovalin Gjadri e Njësisë Administrative 

Gjadër), përfaqësues të biznesit, OJF-ve, mediave të ndryshme (TV Lezha, Koha Jonë, RD, Gazeta 55, 

Panorama Sport, Lissalba). Gjithashtu në dëgjesë morën pjesë 6 përfaqësues të pushtetit vendor të 

Lezhës: sekretari i Këshillit Bashkiak të Lezhës Z. Eraldo Deda, specialisti i hartimit të Buxhetit në 

Bashkinë e Lezhës,Z. Xhemal Haxhija si dhe specialistë të tjerë të Bashkisë nga sektorët e arsimit, 

kulturës, turizmit, zhvillimit të projekteve dhe transportit. 

Aktivitetin e hapi koordinatori i projektit, Z. Irfan Rama, i cili pasi u uroi mirëseardhjen dhe falënderoi 

të pranishmit, bëri prezantimin e projektit mbështetur financiarisht nga Delegacioni i Bashkimit 

Evropian në Shqipëri, PACT dhe ANTTARC. 

Prezantimi i projektit konsistoi në qëllimin e 

projektit, synimet e tij, dhe në të gjitha 

aktivitetet dhe analizat e ndërmarra në kuadër të 

tij. Koordinatori trajtoi rëndësinë e veçantë që 

ka krijimi i bërthamës së të rinjve nga shkollat e 

njësive të ndryshme administrative në Bashkinë 

e Lezhës me qëllim trajnimin e tyre në lidhje me 

performancën buxhetore të bashkisë. Trajnimi i 

të rinjve gjatë 5 workshop-eve ka aftësuar ata të 

kuptojnë dhe analizojnë në mënyrë të pavarur 

financat vendore dhe të aftësohen për të 

advokuar të drejtat e tyre si qytetarë të Bashkisë 
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Lezhë. Koordinatori theksoi gjithashtu rëndësinë që kanë pasur takimet informuese të zhvilluara në 

shkollat e mesme në 5 njësi të ndryshme administrative të drejtuara nga vetë nxënësit e trajnuar, kjo për 

shkak të përcjelljes së impakteve të projektit të nxënësit e tjerë e më pas te familjet e tyre, në kuadër të 

shtrirjes gjeografike të impakteve të projektit.  

Z. Rama u bëri me dije qytetarëve se nxënësit e 

bërthamës së trajnuar nga IPPM dhe Komiteti 

Rinor kanë monitoruar mbledhjet e Këshillit 

Bashkiak Lezhë të zhvilluara gjatë gjithë kohës 

së zbatimit të këtij projekti, duke theksuar 

rëndësinë që ka kjo pjesëmarrje aktive jo vetëm e 

të rinjve, por e të gjithë qytetarëve nga grupe të 

ndryshme interesi në proceset vendimmarrëse në 

kuadër të rritjes së kërkesës për transparencë dhe 

llogaridhënie nga ana e përfaqësuesve të 

Bashkisë Lezhë. Për të qenë më të informuar dhe 

për të ndihmuar të gjithë qytetarët të analizojnë 

vetë financat vendore, Z. Rama u bëri me dije të 

pranishmëve mbi manualin e hartuar nga ekspertët e IPPM-së për këtë qëllim, si dhe me analizat e 

përgatitura prej tyre me të dhëna konkrete të Bashkisë Lezhë. Të shpërndara për qytetarët gjatë 

aktivitetit kanë qenë edhe letër-njoftimet me të dhënat dhe gjetjet kryesore për tre-mujorin e katërt të 

vitit 2017 dhe për vitin 2017 në total. Pjesë e prezantimit ishte edhe aktiviteti 17-vjeçar i Komitetit Rinor 

dhe roli që kjo organizatë jo-fitimprurëse ka pasur në Bashkinë e Lezhës në periudha të ndryshme 

kohore.  

Ndërkohë, edhe sekretari i Këshillit Bashkiak, Z. Eraldo Deda, ka nënvizuar rolin dhe rëndësinë që ka 

pjesëmarrja e të rinjve në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Ai është shprehur: “Ne i kemi mirëpritur të 

rinjtë e shkollave në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, të cilët kanë shprehur mendimet e tyre në lidhje me 

problemet që kanë në përgjithësi shkollat për ngrohjen, mungesën e aktiviteteve kulturore e sportive, 

përmirësimin e infrastrukturës në zona të ndryshme të Bashkisë së Lezhës, etj. Ne do t’i krijojmë 

hapësira më të mëdha të rinjve, qoftë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, ashtu edhe në komisionet e këtij 

Këshilli, ku diskutohet në detaje për fusha të ndryshme”. 

Pjesa e dytë e aktivitetit vijoi me prezantimin e analizave të bëra bazuar mbi Buxhetin e vitit 2018 të 

miratuar më 29 Janar 2018 (ndryshe nga vitet e kaluara që miratohej deri në 8 muaj vonesë) dhe mbi 

Projekt Buxhetin Afatmesëm 2018-2020 nga tri prej nxënësve të trajnuara nga IPPM-ja dhe Komiteti 

Rinor në kuadër të këtij projekti: Ilva Coli, Paula Coli dhe Ermelinda Vathaj. Në analizat e tyre, 

nxënëset u ndalën veçanërisht te vlera e të ardhurave për të tri vitet dhe burimet e tyre, si dhe te  
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shpenzimet sipas programeve dhe klasifikimit 

ekonomik. Rëndësi i ishte kushtuar edhe 

prioriteteve të investimeve për këtë periudhë, ku 

nxënëset prezantuan sipas peshave përkatëse në 

totalin e investimeve, ato për të cilat Bashkia 

Lezhë kishte vënë prioritete, si investimet për 

infrastrukturë, sistem kanalizimesh dhe 

ujësjellësi, arsim, dhe aspekte të tjera me 

rëndësi për veprimtarinë socio-ekonomike të 

qytetarëve të kësaj bashkie. 

Pjesa e tretë e dëgjesës publike vijoi me 

diskutimin e hapur ndërmjet qytetarëve dhe 

përfaqësuesve të bashkisë. Pyetje, përgjigje, kundërpërgjigje, sqarime, argumentime u shpalosën për 

probleme të ndryshme që shqetësojnë qytetarët. Paola Coli, nxënëse në Shkollën e Mesme “Hydajet 

Lezha” është shprehur se Bashkia ka reaguar pozitivisht në disa aspekte që ata si nxënës kanë shtruar 

gjatë takimeve të tyre me përfaqësuesit e bashkisë, të cilat janë shprehur edhe në buxhetin e vitit 2018, 

por bashkia nuk ka reaguar për kërkesën e tyre lidhur me mungesën e laboratorëve për zhvillimin e 

orëve mësimore nëpër shkolla.Paola u është drejtuar përfaqësuesve të bashkisë për një sqarim në lidhje 

me këtë çështje. Z. Xhemal Haxhia, ekspert i buxhetit në Bashkinë Lezhë është shprehur se se nuk është 

përgjegjësi e Bashkisë ndërtimi i laboratorëve, por e Qeverisë qendrore, duke shtuar se edhe nëse 

bashkia do të ketë mundësi financiare për ndërtimin e tyre, sërish duhet të marrë konfirmimin nga 

qeveria, dhe jo të bazohet vetëm në nevojat dhe kërkesat e nxënësve. Në këtë aspekt, Paola, në rolin e 

përfaqësueses së zërit të shumë bashkëmoshatareve të saj është shprehur se bashkia duhet të punojë më 

tepër në këtë drejtim, së pari në krijimin e fondeve për laboratorë dhe së dyti për të marrë konfirmimin e 

nevojshëm nga qeveria në lidhje me këtë çështje.   

Ermelinda Vathaj, nxënëse në Shkollën e Mesme Ishull-Lezhë ka ngritur si shqetësim kyç mbledhjen e 

ulët të taksave nga ana e bashkisë, e cila për vitin 2017 ishte vetëm 46.6%, duke shtuar se është detyrë 

thelbësore e bashkisë të jetë më eficiente në këtë drejtim. Lidhur me këtë problem, Z. Haxhia është 

shprehur se është e vështirë që të ndryshosh perceptimin e qytetarëve se pagesa e taksave është një 

detyrim që i shërben të gjithëve. Po në lidhje me këtë çështje, Ilva Coli, nxënëse në Shkollën e Mesme 

“Hydajet Lezha”është shprehur mbi nevojën për të hartuar një program të detajuar për mbledhjen e 

taksave nga ana e bashkisë,përndryshe nuk mund të ketë rritje të performancës së bashkisë.  

Kristina Laska, nxënëse e shkollës së Mesme Balldre është shprehur” “Në lidhje me planin afatmesëm 

2018-2020, gjykoj se në investimet për ujësjellës duhet të ishte parë me përparësi edhe zona e Kallmetit 

e cila ka nevoja imediate për ujin”. Lidhur me problemet e ngritura nga nxënësit, Z. Ledjon Shahini,  
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ekspert i projektit në fushën e buxhetimit, është shprehur se të rinjtë duhet të marrin pjesë edhe në 

dëgjesat publike që organizon bashkia. Në të njëjtën kohë, ai ka ritheksuar edhe njëherë për të 

pranishmit rëndësia që ka pjesëmarrja e tyre si qytetarë në proceset e buxhetimit, duke shtuar se 

pikërisht kjo është periudha kur ata duhet të jenë më aktivë dhe të shprehin zërin e tyre për t’u marrë në 

konsideratë në buxhetin e tyre për vitin e ardhshëm.   

Pjesë e diskutimeve me përfaqësuesit e bashkisë 

janë bërë edhe nxënësit e tjerë, si dhe qytetarët. 

Z. Martin Deda, gazetar në Bashkinë e Lezhës 

ka shprehur shqetësimin mbi nivelin e ulët të 

mbledhjes së të ardhurave, duke sugjeruar 

gjetjen e rrugëve më efikase në këtë aspekt, si 

për shembull mbledhja e taksave mbi turizmin 

në zonën e Shëngjinit. Ai ka shprehur në vijim 

vlerësimin e tij mbi rezultatet e deritanishme të 

projektit, duke shprehur edhe bindjen se falë 

trajnimit të të rinjve, impaktet e projektit do të 

jenë të zgjatura në kohë. Nga ana tjetër, Z. Deda 

ka shprehur vlerësimin për përfaqësuesit e 

bashkisë në lidhje me miratimin e Projekt Buxhetit të 2018 brenda muajit të parë të këtij viti, nisur nga 

fakti se në vitet e kaluara ai është miratuar gjithnjë me vonesa disamujore duke shkaktuar probleme 

kryesisht në shpërndarjen e investimeve përgjatë vitit. Z. Preng Gjikola, gazetar është shprehur se sipas 

tij është e rëndësishme që të ardhurat që mblidhen, pavarësisht nivelit të tyre, duhet të mirëmanaxhohen, 

ndaj duhet të jenë vetë qytetarët ata që të rrisin kërkesën për llogari ndaj përfaqësuesve të pushtetit 

vendor.  

Z. Haxhia dhe Z. Deda janë shprehur mbi rëndësinë që ka pjesëmarrja e të rinjve dhe qytetarëve të tjerë 

jo vetëm në këtë dëgjesë publike apo në mbledhjet e Këshillit Bashkiak, ku edhe hapësirat për ndërhyrje 

janë të kufizuara, por edhe në komisionet që organizon Këshilli Bashkiak, pasi aty hapësirat për 

ndërhyrje janë më të larat dhe qytetarët mund të shprehin të gjitha shqetësimet dhe sugjerimet e tyre. Në 

këtë aspekt, Z. Shahini është shprehur se bashkia duhet të lajmërojë paraprakisht qytetarët mbi 

organizimin e këtyre dëgjesave apo komisioneve në mënyrë që të bëhet e mundur pjesëmarrja e tyre. 

Vetëm në këtë mënyrë zëri qytetar mund të dëgjohet dhe të merret në konsideratë në kuadër të plotësimit 

të nevojave të tyre në mënyrë sa më eficiente. 

 

 


