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

Komiteti Rinor dhe Instituti për Politikat 

Publike dhe Mirëqeverisjen kanë 

mundësuar organizimin e një takimi 

ndërmjet një grupi të rinjsh, të cilët kanë 

qenë në mënyrë të vazhdueshme pjesë 

aktive e aktiviteteve të ndërmarra në 

kuadër të këtij projekti, si përfaqësues të 

zërit të të rinjve të Bashkisë Lezhë, dhe 

Drejtorit të Drejtorisë së Programim 

Zhvillimit dhe Integrimit, Z. Petrit 

Marku 

Takimi është zhvilluar më datë 13 Qershor 2018, gjatë orëve 13:30 – 15:30 në ambientet e zyrës së Z. 

Marku në Bashkinë e Lezhës. 

Konsideruar faktin se organizimi i mbledhjeve të Këshilit Bashkiak Lezhë nuk zhvillohet në mënyrë 

periodike çdo muaj; që të rinjtë janë njohur me axhendën e mbledhjes pak përpara zhvillimit të 

mbledhjes; se të rinjtë që kanë marrë pjesë në këto mbledhje janë shprehur se nuk ka mjaftueshëm 

hapësira për ndërhyrjen e tyre, është parë e arsyeshme që të rinjtë të organizohen në takime të veçanta 

me përfaqësues të bashkisë për të diskutuar më në detaje në lidhje me çështje të cilat ata i prekin më 

shumë.  

Gjithashtu, përfaqësuesit e bashkisë që kanë marrë pjesë në aktivitetet e organizuara në kuadër të këtij 

projekti janë shprehur se gjatë mbledhjeve të këshillit bashkiak koha është e kufizuar dhe se nuk mund 

të devijohet nga diskutimi në lidhje me pikat e rendit të ditës. Në këtë kuadër ata kanë sugjeruar se 

takimet më të përshtatshme për diskutime ndërmjet të rinjve dhë atyre vetë janë komisionet teknike. 

Kështu, është parë e nevojshme organizimi i takimeve të tilla nga organizatat zbatuese të këtij projekti 

me Bashkinë e Lezhës  për të mundësuar diskutime në nivele më teknike dhe më të detajuara.  
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Z. Marku bëri një përshkrim të përgjithshëm mbi strukturën e organizimit dhe strategjinë që ndjek 

drejtoria të cilën ai përfaqëson.ai foli mbi funksionet dhe objektivat e drejtorisë të cilën përfaqëson. 

Rëndësi të veçantë sipas tij ka hartimi i strategjive për zhvillimin afatshkurtër e afatmesëm në territorin e 

qytetit, në përputhje me strategjitë kombëtare të zhvillimit dhe në bashkëpunim me drejtoritë e sektorët e 

tjerë në aparatin e bashkisë. Ai përmendi detyrën e drejtorisë për të monitoruar realizimin e detyrave për 

implementimin e planëve dhe strategjive të zhvillimit.  

Z. Marku theksoi se Drejtoria e 

Programim Zhvillimit dhe Integrimit 

është përgjegjëse për përpilimin dhe 

hartimin e indikatorëve të zhvillimit të 

territorit, duke grumbulluar të dhënat e 

nevojshme dhe mbi bazën e tyre, në 

bashkëpunim me sektorë e drejtori të 

aparatit e institucioneve, të bëjë 

përgjithësimet e nevojshme dhe të 

përcaktojë drejtimet e zhvillimit. 

Gjithashtu, kjo drejtori ndjek çështjet e infrastrukturës në territor, duke bashkëpunuar me drejtori e 

sektorë të aparatit, si me Drejtorinë e Urbanistikës, Shërbimeve Publike, Drejtorinë Juridike dhe 

Prokurimeve Publike, për planifikimin dhe ndërhyrjet me investime, për përmiresimin e tyre, etj. 

Z. Marku u fokusua veçanërisht te sektori i teknologjisë së informacionit dhe te strategjia për shërbimin 

elektronik ndaj qytetarëve, në kuadër të objektivit të kësaj drejtorie për sigurimin e një qasjeje të shpejte, 

të sigurt, ligjore, profesionale dhe elektronike në ofrimin e shërbimeve ndaj publikut dhe klientëve të 

Bashkisë Lezhë. Nxënësit kanë pyetur se çfarë hapash konkretë ka ndërmarrë Bashkia Lezhë në kuadër 

të objektivit të saj për të pëmirësuar shërbimin ndaj qytetarëve në nivel vendor. Z. Marku theksoi se janë 

vënë në shërbim të qytetarëve pesa zyra të integruara me një ndalesë, si pjesë e Sistemit të Integruar të 

Zyrave me 1 Ndalesë (SiZ1N). Këto zyra janë vendosur në qytetin e Lezhës dhe në 4 njësi 

administrative të tjera: Shënkoll, Shëngjin, Balldre dhe Kallmet. 
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Të gjithë banorët e këtyre njësive administrative, mund të aplikojnë dhe të marrin shërbime pranë 

njësive administrative më të afërta, duke u paraqitur në një zyrë të vetme. Në lidhje me këtë çështje, Z. 

Marku përmendi të gjitha shërbimet që ofron SiZ1N, të cilat janë të renditura edhe në faqën zytare të 

Bashkisë Lezhë. 

(http://lezha.gov.al/web/Sistemi_i_Integruar_i_Zyre_me_Nje_Ndalese_SiZ1N_187_1.php#.W3V0Uegz

bIU)   

Z. Marku ka shtuar se objektivi i rrallës së Bashkisë Lezhë është shtirja e Sistemit të Integruar të Zyrave 

me 1 Ndalesë edhe në pesë njësitë e tjera administrative për mbulim të plotë gjeografik të ofrimit të 

shërbimeve në të gjithë Bashkinë Lezhë. Kjo bashki synon që të garantojë ofrimin e shërbimeve publike 

në të gjitha njësitë administrative në mënyrë të shpejtë, efikase, transparente dhe me cilësi të lartë 

nëpërmjet një sistemi të integruar.  

Pati diskutime ndërmjet të rinjve 

dhe Drejtorit të Drejtorisë së 

Programim Zhvillimit dhe 

Integrimit, në lidhje me 

funksionimin e portalit online të 

bashkisë. Nxënësia Viola Marku 

ka pyetur nëse vijnë kërkesa për 

informacion apo ankesa nga ana e 

qytetarëve. Z. Marku ka pohuar se 

metoda online është ende një 

metdë jo shumë e përhapur 

ndërmjet qytetarëve për të bërë 

ankesa, kërkesa, apo për të ndarë 

informacion. Në këtë drejtim mund të thuhet se është e nevojshme rritja e ndërgjegjësimit qytetar për të 

përdorurur metodat innovative në drejtim të komunikimit të tyre më të ngushtë me autoritetet vendore. 

 

 

http://lezha.gov.al/web/Sistemi_i_Integruar_i_Zyre_me_Nje_Ndalese_SiZ1N_187_1.php#.W3V0UegzbIU
http://lezha.gov.al/web/Sistemi_i_Integruar_i_Zyre_me_Nje_Ndalese_SiZ1N_187_1.php#.W3V0UegzbIU
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Ka pasur gjithashtu diskutime ndërmjet të pranishmëve në lidhje me procesin pas ankesës apo kërkimit 

të informacionit nga ana e qytetarëve në ëeb-in e bashkisë. Z. Marku ka pohuar se në çdo rast, ka 

persona përgjegjës për shqyrtimin e këtyre ankesave apo kërkesave për ndarje informacioni. Në rastin e 

ankesave të bëra nga qytetarët, verifikohen ankesat, shkaqet përse mund të sjellin problem te qytetarët 

dhe merren masat e duhura për zgjidhjen e tyre. Sistemi informatik propozon marrjen e kërkesës së 

qytetarit në sportel në Njësinë Administrative, përcjelljen e saj në zyrën përgjegjëse, trajtimin e 

kërkesës, përgatitjen e përgjigjes, dhe dhënien e përgjigjes në Njësinë Administrative.  

Në rastin e kërkesës për informacion, bashkia tregohet gjithnjë e gatshme ta ndajë atë me qytetarët, 

mjafton të rruhet konfidencialiteti i të dhënave që ndahen me palët e interesuara. Z. Marku theksoi se, 

bazuar në ligjn 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, çdo person që kërkon të ketë informacion public, 

ka të drejtë të njihet me të nëpërmjet dokumentit origjinal ose duke marrë një kopje të tij në formën ose 

formatin që mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit, me përjashtim të rastit kur 

informacioni përmban të dhëna personale të subjektit, në përputhje me nenin 17 të këtij ligji. 

Z. Marku i kushtoi rëndësi rolit që ka përdorimi i faqes së web-it të bashkisë si një element kyç i 

transparencës kundrejt qytetarit nga ana e bashkisë. Ai shpjegoi sesi të rinjtë dhe qytetarët mund ta 

përdorin këtë portal dhe foli mbi mundësitë e njohjes me atë çfarë ndodh në bashkinë e tyre. Të rinjtë 

diskutuan mbi mundësinë e thithjes së fondeve për investime nga donatorë të jashtëm për projekte të 

ndryshme në bashkinë e tyre. Z. Marku përmendi rastin e rikonstruksionit të Shkollës së Mesme së 

Gjadrit, rikonstruksionin e qendrës kulturore të fëmijëve në qytetin e Lezhës, si dhe ndërtimin e qendrës 

sportive multifunksionale në shkollën “Gjergj Fishta”, e cila nuk do të shërbejë vetëm për nxënësit e 

kësaj shkolle, por edhe për qytetarë të tjerë  afër saj. Projekte të cilat janë financuar pjesërisht nga 

Bashkia e Lezhës dhe pjesërisht nga donatorë të jashtëm.  

Këto takime janë të një rëndësie të veçantë pasi mundësojnë përfshirjen e rejtpërdrejtë të qytetarëve dhe 

veçanërisht të të rinjve në proceset vendimmarrëse të qeverisjes vendore, duke mundësuar edhe 

diskutime teknike ndërmjet tyre. 

  

 

 


