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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 nga shkollat e 

mesme të njësive të ndryshme 

administartive si përfaqësues të zërit të të 

rinjve të Bashkisë Lezhë dhe Drejtorit të 

Drejtorisë së Kulturës, Turizmit, Arsimit 

dhe Sportit të kësaj bashkie, Z. Ardian 

Laçi, në kuadër të përfshirjes së tyre aktive 

në proceset politikëbërëse.  

Z. Laçi është bërë pjesë edhe e një takimi teknik tjetër më parë me nxënësit në kuadër të këtij projekti, 

por duke konsideruar interesin e lartë që kanë shfaqur nxënësit në aktivitetet paraprake mbi çështjen e 

arsimit, organizatat zbatuese të projektit e kanë parë të arsyeshme që një takim tjetër i tillë të zhvillohej 

me dy grupe të ndryshme të rinjsh, në mënyrë që sa më shumë nxënës të përfshiheshin në diskutime 

teknike për cështje të lidhura ngushtë me interesat e tyre. Pjesëmarrës nuk ka pasur vetëm nga bërthama 

e të rinjve të trajnuar gjatë workshop-eve, por edhe të rinj të tjerë që kanë pjesë e takimeve të hapura që 

janë zhvilluar në shkollat e tyre dhe që kanë shfaqur interes për t’u bërë pjesë e projektit. 

Takimi është zhvilluar më datë 14 Qershor 2018, gjatë orëve 12:30 – 14:30 në ambientet e zyrës së 

Komitetit Rinor në qytetin e Lezhës.  

Duke marrë në konsidertaë se Këshili Bashkiak Lezhë nuk zhvillon në mënyrë periodike mujore 

mbledhje; se të rinjtë njohen me axhendën e mbledhjeve shpesh në një kohë relativisht të shkurtër para 

zhvillimit të mbledhjeve; të rinjtë pjesëmarrës në mbledhje janë shprehur se nuk ka mjaftueshëm 

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

përfaqësues të bashkisë për të diskutuar më në detaje dhe në mënyrë teknike mbi çështje që lidhen 

ngushtë me interesat e tyre veçanërisht si nxënës. 
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Nnga ana tjetër, edhe përfaqësuesit e bashkisë janë shprehur gjatë aktiviteteve të organizuara në kuadër 

të këtij projekti 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. Kështu ata kanë sugjeruar se takimet më të 

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

Z. Laçi bëri një përshkrim të përgjithshëm mbi strukturën e organizimit dhe strategjinë që ndjek drejtoria 

të cilën ai përfaqëson, duke u fokusuar veçanërisht te arsimi dhe turizmi. Ai i kushtoi një vëmëndje të 

veçantë angazhimit të Bashkisë Lezhë për rikonstruktimin e shkollave në njësi të ndryshme 

administrative dhe jo vetëm në qytetin e Lezhës. Z. Laçi u bëri me dijë të rinjve se bashkia është duke 

marrë masa paraprake për plotësimin e nevojave në shkolla. Në këtë aspekt ai është shprehur se janë 

zhvilluar takime me drejtorët dhe nxënësit e shkollave të ndryshme për të diskutuar më konkretisht në 

lidhje me nevojat e tyre. 

Z. Laçi është shprehur se nevojat dhe 

kërkesat e shkollave do të 

konsiderohen në mënyrë të veçantë 

përpara fillimit të vitit të ri akademik 

në vjeshtën e vitit 2018. Ai është 

shprehur se në këtë periudhë do të ketë 

përfunduar rikonstruksioni i shkollës 

së Zejmenit dhe se menjeherë do të 

fillojë rikonstruksioni i shkollës së 

Balldresë. 

Bazuar edhe në diskutimet e shumta me të rinjtë e pranishëm, të cilët janë fokusuar në mungesën e 

laboratorëve mësimorë, palestrave dhe sistemit të ngrohjes në shkolla, Z. Laçi është shprehur se prioritet 

i jepet arsimit parashkollor dhe atij 9-vjeçar në krahasim me atë parauniversitar. Për më tepër, ai ka 

sqaruar për të rinjtë vështirësinë që has bashkia në mbledhjen e fondeve për të bërë më pas shpenzime 

për instittucionet arsimore, për shkak se që nga viti 2015, bashkia është përgjegjëse edhe për arsimin 

parashkollor, bazuar kjo në ligjin 139/2015. 
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Ky prioritet pasqyrohet edhe në peshën më të madhe të shpenzimeve që zë zë programi i arsimit 

parashkollor dhe 9-vjeçar në krahasim me programin e arsimit parauniversitar. Në grafikun Nr. 1 

paraqitet pesha e programeve më të financuar për tre-mujorin e parë (T1) të vitit 2018, ku duket se 

shpenzimet për arsimin parashkollor dhe 9-vjeçar renditen ndër programet më të financuara për tre-

mujorin e parë të vitit 2018. Këto të dhëna janë grumbulluar dhe analizuar nga të rinjtë që kanë qenë 

pjesë e workshop-eve, së bashku me ekspertët për analizimin e buxhetit vendor në këtë projekt. 

Grafiku 1: Zërat kryesorë të shpenzimeve për T1 2018  

 

Burimi: Evidenca e 3 – Mujorit të Parë 2018, Bashkia Lezhë   

Të rinjtë janë shprehur se pesha që zë program i arsimit parauniversitar në raport me shpenzimet totale 

është shumë e ulët sipas tyre (vetëm 0.74% e totalit për tre-mujorin e parë të vitit 2018), pavarësisht se 

pesha e realizimit të shpenzimeve për këtë program është relativisht e lartë krahasuar edhe me programet 

e tjera (85.4% për tre-mujorin e parë të vitit 2018).  

Krahasuar edhe me peshën që zënë shpenzimet faktike për arsimin parashkollor dhe atë 9-vjeçar 

(10.352% e totalit të shpenzimeve), nxënësit gjykojnë se Bashkia e Lezhës duhet të caktojë më shumë 

fonde për arsimin parauniversitar.  
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Tabela 1: Analiza Plan / Fakt e Shpenzimeve sipas Programeve Buxhetore (në mijë lekë) 

Programet buxhetore Plan Fakt Realizimi Në % të 

totalit Në vlerë Në % 

Planifikim Manaxhim Administrim & 

Gjendja Civile 

131,650.80 110,976.40 20,674.40 84.3% 

30.97% 

Shërbimi i Kujdesit Parësor 0 0 0.00 - 0.00% 

Shërbimi i Mbrojtjes Civile dhe Zjarri 13,545.00 9,035.70 4,509.30 66.7% 2.52% 

Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)  3,156.00 2,939.10 216.90 93.1% 0.82% 

Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime 0 0 0.00 - 0.00% 

Shërbimet Publike Vendore 37,195.00 34,906.10 2,288.90 93.8% 9.74% 

Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar 82,091.50 37,705.40 44,386.10 45.9% 10.52% 

Arsimi Parauniveristar 3,093.00 2,641.30 451.70 85.4% 0.74% 

Arsimi Profesional (Konvikti) 2,763.00 2,399.90 363.10 86.9% 0.67% 

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural  15,524.10 13,443.60 2,080.50 86.6% 3.75% 

Infrastruktura Rrugore dhe 

Transporti Publik 

7,594.00 7,053.00 541.00 92.9% 

1.97% 

Edukimi dhe Sporti 0 0 0.00 - 0.00% 

Kultura dhe Arti 5,736.70 4,511.60 1,225.10 78.6% 1.26% 

Industritë e Tjera (Turizmi) 0 0 0.00 - 0.00% 

Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi I 

Pyjeve dhe Kullotave 

6,615.00 6,231.60 383.40 94.2% 

1.74% 

Çeshtjet Ekonomike dhe Tregtare 

(Q.K.B-ja) 

1,239.70 329.1 910.60 26.5% 

0.09% 

Planifikimi Urban 0 0 0.00 - 0.00% 

Strehimi Social 359.3 59.2 300.10 16.5% 0.02% 

Kujdesi Social (Ndihma Ekonomike) 7,060.00 6,907.90 152.10 97.8% 1.93% 

Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK) 155,600.00 119,210.40 36,389.60 76.6% 33.27% 

T O T A L I 473,223.10 358,350.30 114,872.80 75.7 100.00% 

Burimi: Evidenca e 3 – Mujorit të Parë 2018, Bashkia Lezhë   
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Z. Laçi theksoi se gjatë viteve 2018 – 2019 

Bashkia e Lezhës do i kushtojë rëndësi të 

veçantë sistemit të ngrohjes në shkolla, duke 

alokuar një fond prej 1.28 milionë lekësh për 

blerjen e sobave për shkolla në njësi të 

ndryshme administrative të bashkisë. Kjo 

është në përputhje me ankesat e vazhdueshme 

të të rinjve të shkollave të mesme në lidhjen 

me sistemin e ngrohjes në shkolla.  

Diskutimet në mënyrë teknike ndërmjet të rinjve dhe përfsaqësuesve të bashkisë garantojnë një 

pjësmarrje qytetare në proceset vendimmarrëse që sigurojnë mundësi më të larta për rritje transparence 

dhe llogaridhënjeje nga ana e pushtetit vendor në kuadër të rritjes së performancës bashkiake.  

 

 

 

 

 


