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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 7 Qershor Mars 

nga ora 1100-1300 në mjediset e Hotel “LISS” në 

qytetin e Lezhës. Në aktivitet morrin pjesë 48 

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. Gjithashtu në dëgjesë morën pjesë 3 përfaqësues të pushtetit 

vendor të Lezhës nga sektorët e arsimit, kulturës, turizmit, zhvillimit të projekteve dhe transportit. 

Aktivitetin e hapi Drejtori Ekzekutiv i Komitetit Rinor dhe njëkohësisht ndërmjetësuesi i të rinjve në 

këtë projekt, Z. Kastriot Kodheli, i cili pasi u uroi mirëseardhjen dhe falënderoi të pranishmit, theksoi 

mbështetjen financiare të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, zbatuar nëpërmjet projektit  

PACT nga ANTTARC, si dhe rëndësinë që kanë projekte të tilla për rritjen e mirëqenies së qytetarëve. 

Z. Kastriot Kodheli u ndal te rëndësia 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, në kuadër të rritjes së aktivizzimit dhe fuqizimit të tyre si pjesëtar kyç të 

shoqërisë civile.   

Z. Kodheli tërhoqi vëmëndjen e të pranishmëve duke theksuar 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. Ai 

gjithashtu theksoi se të gjithë qytetarët e kanë të drejtën për t’u bërë pjesë e proceseve vendimmarrëse 

dhe se kjo është rruga e duhur për rritjen e transparencës dhe llogaridhënies nga ana e pushtetit vendor. 

 



-- 

 Përgatitja e këtij materiali u bë nga Komiteti Rinor dhe Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen, për Projektin “Të Rinjtë në Veprim: 

Monitorimi I Prformancës Buxhetore me Nxënësit në Rolin e Vëzhguesit”. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e shoqatava zbatuese dhe në asnjë 

mënyrë nuk mund të konsiderohet si pasqyrimi i pikëpamjeve të Bashkimit Evropian. 

 

Pjesa e dytë e aktivitetit vijoi me prezantimin 

projektit dhe 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), 

mbi Projekt Buxhetin Afatmesëm 2018-2020 

dhe mbi performancën bashkiake gjatë tre-

mujorit të parë të vitit 2018 nga tre prej 

nxënësve të trajnuara nga IPPM-ja dhe 

Komiteti Rinor në kuadër të këtij projekti: 

Ardi Ndoj, Dionis Marku, Erlis Këdheli.  

Prezantimi i projektit konsistoi në qëllimin e 

projektit, synimet e tij, dhe në të gjitha 

aktivitetet dhe analizat e ndërmarra në kuadër të tij. Nxënësi Ardi Ndoj 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 

ëorkshop-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 Lezhë. Ai 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.  

Ardi u bëri me dije qytetarëve se nxënësit e bërthamës, por edhe nxënësit e tjerë të cilët kanë qenë 

prezentë në takimet e hapura të zhvilluara në shkollat e tyre në kuadër të këti projekti, 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, Ardi ka rikujtuar 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.  

Në analizat e tyre, nxënësit u ndalën veçanërisht te vlera e të ardhurave për të tri muajt e parë të vitit 

2018 dhe burimet e tyre, realizimi i tyre në krahasim me planin, si dhe ktrahasimi i tyre në vlerë absolute 

dhe relative në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nxënësit u ndalën gjithashtu te 

shpenzimet sipas programeve, klasifikimit ekonomik dhe burimeve duke nxjerrë në pah realizimin e tyre  
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dhe duke bërë krahasime me periudhën e tremujorit të parë të vitit 2017. Këto analiza bëjnë të mundur jo 

vetëm krahasimin e realizimit faktik me atë të planifikuar, por edhe krahasimin e performancës nga viti 

në vit. 

Rëndësi e veçantë nga ana e nxënësve i’u 

kushtua prezantimit të platformës online mbi 

anti-korrrupsionin (www.pact-al.org), e 

ndërtuar në kuadër të projektit pact, duke u bërë 

thirrje të gjithë qytetarëve të pranishëm që ta 

përdorin këtë platformë për të adresuar 

probleme që ata hasin në lidhje me qeverisjen 

vendore, si dhe ta shpërndajnë këtë informacion 

me sa më shumë qytetarë të tjerë për shkak të 

rëndësisë potenciale që kjo platformë ofron në 

reduktimin e nivelit të korrupsionit në nivel 

vendor. 

Pjesa e tretë e dëgjesës publike vijoi me diskutimin e hapur ndërmjet të pranishmëve,  në lidhje me 

performancën e Bashkisë Lezhë. Bazuar në analizat e përgatitura mbi të dhënat vendore të bashkisë, 

qytetarët kanë ngritur pyetjen përse si të ardhurat, ashtu edhe shpenzimet rezultojnë më të ulëta në vlera 

faktike se në vlera të planifikuara. Nxënësit janë përgjigjur se performanca e bashkisë nuk mund të jetë 

maksimale, dhe se kjo është një ndër arsyet kryesore përse qytetarët duhet të aktivizohen dhe të 

fuqizohen. Në këtë mënyrë ata mund të kërkojnë rritje transparence dhe rrjedhimisht performancë më të 

lartë të puhtetit vendor. Sipas tyre, nëse gjithçka do të ishte perfekte, atëherë nuk do të ishte nevoja as 

për zbatimin e projekteve të tilla, e as për aktivizimin qytetar. 

Përfaqësuesi i njërës prej organizatave të shoqërisë 

civile që operojnë në këtë bashki është shprehur se 

analizat e prezantuara nga të rinjtë nuk janë shume të 

kuptueshme nga pjesa më e madhe e qytetarëve dhe se 

duhet të jenë më të përgjithshme. Ndërkohë, një 

qytetar tjetër është shprehur se arsyeja pas kësaj 

qëndron në faktin se analizat e të rinjve janë teknike 

dhe është normale që të jo të gjithë t’i kuptojnë. Për 

këtë arsye është e nevojshme që ata të lexojnë 

manualin mbi analizimin e këtyre të dhënave, të 

përgatitur nga organizatat zbatuese në kuadër të këtij 

projekti. 

 

http://www.pact-al.org/
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Nisur nga ky diskutim ndërmjet qyteatrëve, Z. Ledjon Shahini, ekspert mbi buxhetimin vendor, është 

shprehur se ankesat qytetare më parë kanë qenë të një formati tjetër, ku qytetarët ankoheshin vetëm mbi 

mospasjen e të mirave të cajtuara. Ndërsa tanimë, falë zbatimit të këtij projekti dhe aktivizimit të 

vazhdueshëm të të rinjve, ankesat apo diskutimet me përfaqësuesit e bashkisë vijnë në një format tjetër: 

ato bazohen në shifra konkrete dhe analiza paraprake të të dhënave vendore. Dr. Shahini u ka bërë thirrje 

qytetarëve që problemet e tyre t’jua transferojnë të rinjve të trajnuar në mënyrë që ata t’ua paraqesin 

strukturave përkatëse në mënyrë sa më teknike dhe të bazuar në shifra. Dr. Shahini ka theksuar në këtë 

mënyrë se të rinjtë janë hallka e transformimit të problemeve të qytetarëve në shifra në kuadër të 

paraqitjes së tyre autoriteteve të pushtetit vendor. 

Qytetarët kanë përmendur gjithashtu faktin se pavarësisht masave që ndërmerr bashkia, vihet re një 

mungesë e theksuar ndërgjegjësimi nga ana e qytetarëve. Shembull për këtë është hedhja e mbeturinave 

në hapësira të ndryshme publike, pavarësisht vendosjes së koshave nga ana e bashkisë. 

Në përfundim të diskutimeve, Z 

Kodheli ka sjellë në vëmëndjen e 

qytetarëve se jo çdo gjë arrihet 

menjëherë dhe se duhet të jenë së pari 

qytetarët ata që të sjellin ndryshimin 

dhe të mos kërkojnë vetëm që 

pushteti vendor të realizojë çdo gjë në 

mënyrë perfekte. Z. Kodheli ka 

theksuar se të rinjtë duhet të jenë 

promotorët e ndryshimit dhe se sipas 

tij, ky ndryshim ka filluar tashmë falë 

këtyre të rinjve që janë treguar aktivë 

gjatë gjithë kohës së zbatimit të 

projektit dhe se për më tepër 

premtojnë për qëndrueshmërinë e tij 

në periudha të mëvonshme. 

 

 

 


