ANEKS
1 Mbledhje dhe takime për hartimin e Planit të Përgjithshëm
vendor
1.1 Mbledhje në Bushat midis Bashkisë, DLDP dhe UTS-01, datë
2016.12.17
Në kuadër të fillimit të punës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia
Vau-Dejës, u mbajt një takim në Bushat me përfaqësues Rikard Luka nga DLDP,
Markel Baballëku, Gjergji Islami, Marsida Tuxhari nga UTS-01 dhe Admir Hasmegaj
(N/Kryetar) e stafin e bashkisë Vau i Dejës.
Në këtë takim:
DLDP:
Prezantoi fillimin e procesit të PPV dhe studion konsulentë;
Kërkoi miratimin sa me shpejt të nismës për hartimin e PPV si domosdoshmëri për
procesin;
U prezantuan afatet e pritshme për miratimin e PPV.
UTS-01
Prezantoi përbërjen e grupit të punës;
Paraqiti qasjen strategjike dhe vizionin mbi territorin e bashkisë;
Kërkoi krijimin e mundësisë në zhvillimin e një takimi me përfaqësues të diasporës;
Diskutoi mbi nevojën e bashkëpunimit të ngushte me Bashkinë dhe me grupet e
interesit;
Kërkoi mbledhjen e informacionit të përgjithshëm dhe specifik për territorin;
Bashkia Vau i Dejës:
Diskutoi mbi gatishmërinë në vënien në dispozicion të informacionit dhe pjesëmarrjen
aktive në proces.
Diskutoi mbi nevojat e zhvillimit në terma të përgjithshëm si dhe fusha specifike si
ekonomia, bujqësia, mjedisi dhe turizmi.
Garantoi përshpejtimin e miratimit të nismës
U angazhua në zhvillimin e takimit me përfaqësues të diasporës
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1.2 Mbledhje midis AKPT dhe UTS-01, datë 22.12.2016
Në ambientet e AKPT, ditën e enjte, më 22 Dhjetor u zhvillua një takim me
përfaqësues Iris Papa, Malvina Ferra nga AKPT dhe Markel Baballëku, Edmond
Pergega nga UTS-01.
Gjatë takimit konsulenti informoi AKPT-në mbi:
-

kohëzgjatjen e planifikimit

-

takimin e zhvilluar me stafin e bashkisë Vau i Dejës me date 17.12.2016

Kërkoi një sqarim të raportit dhe marrëdhënieve të studios me: AKPT, DLDP dhe
Bashkinë.
Shprehu interesin për:
-

vënien në dispozicion të te dhënave që disponon AKPT mbi territorin në fjale;

vënien në dispozicion të te dhënave që disponon INSTAT dhe institucione te
tjera mbi territorin në fjale;
-

variantin përfundimtar të miratuar të PPK (nëse nuk është publikuar);

-

publikimin e realizuar për 30 bashkitë e mbetura pa plan;

-

kufijtë e rinj të miratuar të bashkisë;

-

vijat e verdha historike të qendrave të banuara;

-

gjurmën e korridorit veri-jug në variantin e fundit;

-

komente të mundshme të AKPT mbi grafikun e punës;

-

hartimin e një strukture për datat e takimeve kryesore që parashikohen.

AKPT u interesua në lidhje me:

3

-

marrjen e nismës për hartimin e planit nga ana e Bashkisë;

-

grafikun paraprak të paraqitur nga konsulenti pranë DLDP;

-

listë prezencën e takimit të realizuar me Bashkinë;

-

listën me stafin e Bashkisë që do të përfshihet në proces;

U informua mbi gjendjen e informacionit që disponon konsulenti dhe Bashkia në lidhje
me:
-

zona informale të miratuara;

-

gjendjen e pronësisë;

-

bonitetin;

-

landfillin e Bushatit;

-

zonat e rëndësisë kombëtare;

-

monumentet dhe zonat e mbrojtura;

-

linjat e interkoneksionit.

1.3 Mbledhje midis UTS dhe Bashkisë Vau-Dejës, datë 29.12.2016
Në ambientet e studios UTS-01 u zhvillua mbledhja e studios konsulente me
përfaqësues të bashkisë Vau i Dejës.
Në mbledhje u diskutua lidhur me nisjen dhe organizimin e punës për një mbarëvajtje
sa më të mirë të saj.
Përfaqësuesit e bashkisë bënë një pasqyrë të gjendjes ekzistuese, problematikave
dhe potencialeve të territorit.
Bashkia u informua në lidhje me informacionin qe duhet mbledhur për fazën e parë si
dhe iu dorëzuan listat e detajuar te materialeve me zërat përkatës si dhe institucionet
dhe zyrat përgjegjëse.
U diskutua mbi mënyrën e organizimit të punës dhe mënyrat e komunikimit mes
stafeve të përfshira për shkëmbimin sa më të shpejtë të informacionit.
Gjatë diskutimit u fol edhe për përbërjen e organigramës se bashkisë, kushteve te
punës dhe bazën materiale të zyrave teknike.

1.4 Mbledhje midis AKPT, Bashkisë Vau-Dejës dhe UTS-01, datë
06.01.2017
Në ambientet e AKPT, në Tiranë, u zhvillua një takim me përfaqësues nga AKPT,
UTS-01 dhe Bashkia Vau-Dejës në të cilin u bë prezantimi i parë i stafeve të Bashkisë
dhe AKPT-së.
Gjatë takimit, palët prezantuan ecurinë e deritanishme të procesit dhe diskutuan mbi
hapat e mëtejshme si më poshtë:
-
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U informuan palët mbi takimet e deritanishme.
U diskutua mbi rolet që do të ketë secili nga aktorët e përfshirë në proces.
Përfaqësuesit e Bashkisë informuan për miratimin më datë 30.12.2016, nga
ana e Këshillit Bashkiak, të nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm
Vendor.

-

AKPT kërkoi që nisma e miratuar të publikohet në Regjistrin e Integruar të
Territorit.
U diskutua mbi parashikimet e Planit të Përgjithshëm Kombëtar për territorin në
fjalë.
Bashkisë iu kërkuan nga ana e konsulentit informacione në lidhje me
organizimin e vizitave të ardhshme në terren nga ana e eksperteve.
Konsulenti UTS-01 i parashtroi AKPT-së nevojën për përshpejtimin e procesit
të mbledhjes se informacioneve ekzistuese nga institucionet e treta.
U diskutua mbi planet dhe studimet ekzistuese te bëra për territorin në fjalë.
UTS-01 informoi mbi ecurinë e dokumentit paraprak (Inception Report) te
kërkuar nga ana e DLDP.
AKPT kërkoi t’i dorëzohet një kopje e këtij dokumenti në momentin e dorëzimit
pranë dldp.
Bashkia informoi mbi ecurinë e procesit të formimit të Forumit Vendor.
UTS-01 kërkoi nga ana e Bashkisë lidhjen e kontakteve me përfaqësues të
diasporës për të parë mundësinë e organizimit të takimeve, si në Shqipëri,
ashtu edhe në vendet ku ata jetojnë.

1.5 Prezantim i fazës fillestare të PPV (Faza 0) datë 18.01.2017
Në datën 18.01.2017 në ambientet e njësisë administrative Bushat u mbaj takimi për
prezantimin e fazës fillestare të Planin të Përgjithshëm Vendor (Faza 0).
Diskutimet e këtij takimi u mbështeten në këto pika kryesore:
 Orientimi i përbashkët i stafit për të punuar së bashku;
 Puna e përbashkët e konsulentit me të gjithë specialistet e bashkisë dhe
njësive administrative;
 Dokumentet mbi të cilat do të bazohet hartimi i PPV
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1.6 Takim mbi mjedisin dhe bujqësinë, datë 24.01.2017
Në datën 24.01.2017 në ambientet e njësisë administrative Bushat u mbaj takimi me
përfaqësues të bashkisë dhe të njësive administrative mbi mjedisin dhe bujqësinë.
Gjatë takimit specialistët diskutuan lidhur me mbledhjen e të dhënave përkatëse dhe
mbi mënyrën e plotësimit te pyetësorëve te përgatitur nga konsulenti për një analizë
sa më të saktë të gjendjes ekzistuese të territorit.
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1.7 Pyetësor i detajuar për njësitë administrative
Përveç inspektimeve në terren, është bashkëpunuar ngushtë edhe me specialistet e
njësive administrative për evidentimin e të gjitha nevojave dhe problemeve të secilës
njësi. Konsulenti ka hartuar një pyetësor më të detajuar, të cilin ua ka shpërndarë të
gjitha njësive administrative. Më poshtë tregohet një shembull i formatit të këtij
pyetësori, plotësuar për njësinë administrative Bushat, të Bashkisë Vau-Dejës.
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Takime pune me administratorët dhe specialistët e njësive administrative
Gjatë procesit të analizimit të gjendjes ekzistuese të territorit, takimet me
administratorët e njësive kanë qenë të vazhdueshme, për të parë me nga afër
potencialet dhe problematikat e secilës njësi.
Takim me njësinë administrative Vig-Mnelë
Në datën 07.02.2017 në ambientet e bashkisë së Vau-Dejës u mbajt një mbledhje me
përfaqësuesit e njësisë administrative Vig-Mnelë. Diskutimet e këtij takimi u
mbështeten në këto pika kryesore:
1. Aspektet Sociale
a) Ka të dhëna për popullsinë në nivel njësie administrative vetëm për vitin 2010
dhe 2016; b) Ka një mospërputhje midis CENSUSIT dhe Gjendjes Civile; c) Ka
një rritje shumë të vogël të numrit të popullsisë
2. Rrjeti i Ujësjellësit
a) nuk ka rrjet ujësjellësi; b) përdorin puse ose shfrytëzojnë burimet që kanë
pranë; c) ujërat Nëntokësore janë të pastra.
3. Rrjet i Kanalizimeve
a) rrjet kanalizimesh nuk ka; b) derdhjet bëhen nëpër përrenj; c) së fundmi kanë
filluar përdorimin e gropave septike.
4. Energjia Elektrike
a) defekte të shpeshta; b) mungon mirëmbajtja; c) në disa vende ka nevojë për
lëvizje të shtyllave
5. Infrastruktura rrugore
a) rrugët ekzistuese janë shume te amortizuara; b) Ka mungesë të
infrastrukturës rrugore.
6. Shëndetësia
a) në total ka 3 qendra shëndetësore, ku vetëm njëra është funksionale; b) në
mungesë të rrugës dhe mosfunksionimit të dy qendrave disa banorë duhet të
bëjnë shumë rrugë në këmbë për shërbime minimale
7. Arsimi
a) në total ka 1 kopsht/çerdhe dhe 4 shkolla 9-vjeçare; b) për fëmijët që e kanë
shkollën në një distancë prej më shumë se 2 km, transportin për në shkollë ua
paguan bashkia, c) mungojnë mësuesit e profilit; d) mungon gjimnazi.
8. Menaxhimi i mbetjeve
a) Mbetjet hidhen nëpër lumenj ose groposen; b) nuk ka kazanë mbeturinash
as organizim për grumbullimin e tyre
9. Punësimi
a) blegtori dhe bujqësi për nevoja vetjake
10. Varrezat
a) Rruga për varreza është problematike në Vig dhe në Mnelë e Vogël.
11. Boniteti
a) tokat kanë një bonitet shumë të mirë, në to mund të mbi mbillen të tërë
kulturat; b) kanalet vaditëse janë të bëra vetë; c) kanale kulluese nuk ka.
12. Pronësia
a) nuk ka probleme pronësie; b) ligji 7501 nuk është aplikuar
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Takim me njësinë administrative Bushat
Në datën 09.02.2017 në ambientet e njësisë administrative Bushat u mbajt një
mbledhje me përfaqësuesit e kësaj njësie. Diskutimet e këtij takimi u mbështeten në
këto pika kryesore:
1. Bujqësia
a) është bërë procesi i inventarizimit; rrugët dhe kanalet janë quajtur të
pafrytshme, ndërsa arat, pemëtoret, vreshtat dhe ullishtat janë konsideruar
toka bujqësore; b) tokat shfrytëzohen plotësisht; c) popullsia mbahet
kryesisht nga bujqësia dhe blegtoria; d) bujqësia dhe blegtoria shihet si
potencial për zhvillimin e vendit, ndërsa turizmi jo; e) mungon një pikë
magazinimi të prodhimeve bujqësore në territor, në Bushat është e
nevojshme; f) boniteti i tokave është i vjetër, por i plotë si informacion në
Bushat; g) kanalet e kullimit kanë nevojë për pastrim, sidomos ato të parët
pasi nëse ato nuk pastrohen nuk rregullohen dot të dytët edhe të tretët.
Derdhjet i bëjnë në det
2. Pronësia
a) është regjistruar një pjesë e pronave; b) ka harta për pronat shtetërore,
c) shkollat, qendrat shëndetësore, territoret sportive, fondi pyjor etj. janë
pronë e shtetit, janë në pronësi të komunës; d) ndërtimet pa leje.
3. Popullsia
a) CENSUSI me Gjendjen civile ka një mospërputhje të madhe; b)
- në 2015 është bërë një studim për emigracionin, ku vihet re që shumica e
njerëzve kanë lëvizur drejt Italisë, kryesisht në Torino; c) nga 2006 e deri
më sot popullsia ka pësuar një rritje.
4. Qendrat Shëndetësore
Në total ka 14 qendra shëndetësore, një për çdo fshat.
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5. Punësimi
a) ka probleme me punësimin; b) një pjesë e njerëzve mbahen me ndihma
ekonomike; b) për biznese ka pak të dhëna.
6. Rrugët
a) gjendja, gjatësia etj. janë të plota si informacione për njësinë e Bushatit;
7. Mbetjet
a) i administron bashkia dhe është mjaft efiçente; b) kanë 295 kazanë
mbeturinash, 1 makinë për pastrim dhe një për mbledhjen e mbeturinave.
8. Energjia elektrike
a) është një projekt 20 kV, që po zbatohet në të cilin përfshihet edhe njësia
administrative e Bushatit; b) aktualisht rrjeti ka shumë probleme, defekte,
nuk ka mirëmbajtje, por projekti që kalon në Bushat do i ndihmojë për të
mos pasur më probleme të tilla (projekti do të mbarojë brenda 2-3 muaj).
9. Ujësjellësi
a) vet komuna e menaxhon në Bushat, Barbullush edhe Rranxë; b) mënyra
e furnizimit bëhet me shpime, nuk ka burime ujore; c) ujësjellës nuk ka në
tërë njësinë administrative të Bushatit por janë vetëm 3 në fshatin Bushat,
në Rranxë, Kukël, Fshat i Ri dhe Shkjezë;
10. Kanalizimet
Disa fshatra (Bushati, Fshati i Ri etj.) kanë projekte për kanalizimet.
11. Varrezat
Rrugët për në varreza pothuaj janë të shtruara të tëra dhe nuk kanë
probleme.
12. Ndihma ekonomike
Një pjesë e njerëzve jetojnë me ndihme ekonomike e cila është 20 mijë lek
në muaj.
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Takim me njësinë administrative Hajmel
Në datën 09.02.2017 në ambientet e ish-komunës Hajmel u mbajt një mbledhje me
përfaqësuesit e njësisë administrative Hajmel. Diskutimet e këtij takimi u mbështeten
në këto pika kryesore:
1. Infrastruktura rrugore
a) lidhja e të gjithë fshatrave si me njëri – tjetrin dhe qendrën e njësisë
administrative, ashtu edhe me pjesën tjetër të territorit të bashkisë; b) gjendja
e rrugëve.
2. Bujqësia
a) shfrytëzimi i tokave bujqësore; b) boniteti i tokave; c) kanalet kulluese, d)
problematikat dhe vështirësitë e hasura;
3. Sistemi arsimor
a) janë rikonstruktuar të gjitha shkollat; b) nuk kanë terrene sportive dhe
palestra.
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4. Ndihma ekonomike
a) 3% e popullsisë merr ndihma ekonomike; b) burimi kryesor i të ardhurave
është bujqësia dhe blegtoria.
5. Rrjeti i furnizimit me ujë
a) me shpime; në Stajkë edhe në Hajmel, zona është e pasur me ujëra
nëntokësore, shpimet bëhen rreth 6m; b) Paçrami dhe Nënshati kanë ujësjellës;
c) Hajmel janë me sistem pompimi; d) jo i tëre fshati ka sistem ujësjellësi.
6. Energji elektrike
a) rrjeti i dobët elektrik; b) ka shumë defekte; c) mungon mirëmbajtja.
7. Kanalet
a) kanalet vaditëse dhe kulluese kanë nevojë për pastrim; b) kanalet e II dhe III
vaditëse janë pastruar nga bashkia në 2016; c) burimi i kryesor i marrjes së ujit
ka nevojë për disa rregullime, por është kryesisht mirë; d) ka përmbytje arash
pothuaj çdo vit (jo përmbytje të shtëpive); e) hidrovore dhe rezervuarë nuk ka.
8. Kanalet e ujërave të zeza
a) nuk ka kanale të ujërave të zeza; b) përdorin gropa septike.
9. Pronësia
a) pronat publike janë të evidentuara në hartë, material që pritet të merret nga
bashkia në vazhdimësi; b) për legalizim nuk ka të dhëna.
10. Popullsia
a) ka një rritje të lehtë të popullsisë; b) 20 % mund të jetë popullsi e ardhur; c)
2300 banorë në Hajmel, 2200 në Nënshatë, 700 Dheu i Lehtë, 1000 ne Paçram
dhe 700 banorë në Pistull.
11. Ndihma ekonomike
a) 3% e popullsisë merr ndihma ekonomike; b) burimi kryesor i të ardhurave
është bujqësia dhe blegtoria.
12. Mbetjet
a) i administron njësia administrative e Hajmelit; b) makina e mbledhjes së
mbeturinave edhe pastrimit (1 makinë në tërë bashkinë) kalon rregullisht në
njësinë e Hajmelit.
13. Varrezat
a) janë të nevojshme muret rrethues; b) Hajmeli dhe Nënshati kanë nevoja për
zgjerim (mund të bëhen këto zgjerime pasi janë edhe prona publike); c) pjesa
tjetër e varrezave është në rregull, kanë edhe një pozicion të mirë pasi gjenden
në kodër; d) zona ka vetëm banorë të fesë katolike.
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Takim me njësinë administrative Shllak
Në datën 17.02.2017 realizuar një mbledhje me përfaqësuesit e njësisë administrative
Shllak. Gjatë diskutimit u trajtuan këto pika:
1. Infrastruktura rrugore
a) Të gjitha rrugët të paasfaltuara (rrugët hyrëse në njësi, rrugët e
brendshme dhe rrugët pyjore); b)Rreth 76 km rrugë të brendshme (pa
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përfshirë rrugët pyjore); c) Aksesimi i fshatrave kryesisht nga lumi Drin; d)
Nuk ka mundësi lidhjeje të të gjithë fshatrave me sistem rrugor.
2. Bujqësia
a) Bujqësia pak e zhvilluar. Tokat të mira po nuk kanë ujë; b) Rreth 300 ha
shkurre, 114 ha toka bujqësore, c) Pemëtaria dhe vreshtaria thuajse zero;
d) 1500 ha pyje të larta; e) Shpatet e maleve te dëmtuar nga prerja e
pemëve, nën ndikimin e erozionit;
3. Kanalet
a) kanalet kullimi nuk ka; b) ka kanale vaditëse të nivelit të nivelit të I (rreth
2.3 km) dhe të nivelit të II; c) hidrovore nuk ka; d) rezervuare ka pak, por
janë të papërdorshëm; e) ka nevojë për më shumë lera pasi fshatrat
vuajnë për ujë.
4. Pronësia
a) Regjistrimi i pronave nuk është bërë; b) legalizim nuk ka të dhëna; c)
nuk ka thuajse asnjë biznes, furnizimet banorët i bëjnë kryesisht në
Shkodër.
5. Popullsia
a) ka një rritje të lehtë të popullsisë; b) rreth 400 banorë jashtë shtetit; c)
lëvizja e popullsisë kryesisht për shkak të mungesës së arsimit dhe
shëndetësisë.
6. Ndihma ekonomike
a) 5-6 % e popullsisë të punësuar në administratë dhe shëndetësi; b) një
pjesë e popullsisë marr ndihmë ekonomike.
7. Kanalet e ujërave të zeza
a) nuk ka kanale të ujërave të zeza; b) përdorin gropa septike.
8. Furnizimi me ujë
a) Ekzistojnë 3 ujësjellësa por nuk ka sistem furnizimi; b) Ka burime, më i
madhi deri në 150 l/s.
9. Energjia elektrike
a) rrjeti i dobët elektrik, ishte 10 kW tani 6KW; b) ka shumë defekte dhe
mungon mirëmbajtja; c) 1500 shtylla druri të amortizuara; d) 400-500
shtylla betoni dhe metalike; e) Shtyllat e tensionit të lartë janë kryesisht të
rregullta.
10. Shkollat dhe shëndetësia
a) 3 shkolla: 2 shkolla 9-vjeçare dhe 1 fillore; b) nuk ka mësues; c) 2
qendra shëndetësore dhe 1 ambulancë.
11. Mbetjet
a) Mbetjet mblidhen në pika të caktuara dhe groposen (nuk digjen); b) Nuk
ka administrim, zgjidhje kjo nga banor.
12. Varrezat
a) Janë të pozicionuara në tokë të përbashkët të banorëve.
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1.8 Takim me AKPT dhe DLDP
Më 15.02.2017, ditën e mërkure, në ambientet e AKPT, u zhvillua një mbledhje me
përfaqësues nga AKPT, DLDP, UTS-01 dhe studiot e tjera që po merren me hartimin
e PPV-ve të tjera të financuara nga DLDP.
Gjatë mbledhjes u trajtuan këto tema:
1. Ecuria e deritanishme e punës;
2. Problematikat e hasura, kryesisht me grumbullimin e të dhënave;
3. Tematika specifike për Planin e Përgjithshëm Vendor (Zonat e mbrojtura etj.).
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1.9 Takime me drejtues dhe specialistë të bashkisë Vau-Dejës për PBAnë
Më 16.02.2017, ditën e enjte, në ambientet e njësisë administrative Bushat, u mbajt
një takim me drejtues dhe specialistë të drejtorive të bashkisë Vau-Dejës.
Gjatë këtij takimi u bë një prezantim informues mbi lidhjen e projekteve të planit të
përgjithshëm vendor më Programin e Buxhetit Afatmesëm (PBA).
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1.10 Takime mbi planin e Alpeve
Më 22.02.2017, ditën e mërkure, në ambientet e AKPT, u zhvillua një mbledhje me
përfaqësues nga AKPT dhe grupet që po planifikojnë territorin verior të Shqipërisë.
Gjatë takimit, grupet bënë një prezantim të shkurtër, me fokus zonën e Alpeve dhe
zhvillimet e parashikuara për të:
- përfaqësues të konsulentit IP3 (Romina Sahiti dhe Endri Nocka) prezantuan
gjetjet e "Analizës Territoriale" për rajonin e Alpeve si dhe një analize të të
dhënave statistikore te ardhur nga INSTAT dhe nga anketat e kryera ne
terren;
- studio konsulente "Atelier 4" (Ariela Kushi) prezantoi Analizën Territoriale
dhe aspektet strategjike sa i përket PPV-së së bashkisë Malësia e Madhe;
- përfaqësuesi i studios konsulentë për hartimin e PPV Vau-Dejës, UTS-01
(Gjergji Islami), e cilësoi bashkinë e Vau-Dejës si portën hyrëse me
interesante të Alpeve Shqiptare, kjo për faktin sepse hyrja në rajon kryhet
nëpërmjet liqenit të Vau-Dejës nëpërmjet një pasazhi tepër të veçante.
Lidhur me aspektin turistik, veç turizmit natyror duhet ti jepet rëndësia e
duhur edhe monumenteve të kulturës, kalave, siteve arkeologjike, kullave,
etj., të cilat nuk janë të pakta në zone dhe mbi të cilat kjo studio po bazon
propozimet e veta pjese e PPV së Bashkisë Vau-Dejës. Aktualisht bashkia
Vau-Dejës është duke hartuar dokumentin e Analizës Territoriale.
Përfaqësuesit e studiove konsulente diskutuan lidhur edhe me vlerat natyrore dhe
promovimet turistike:
- përfaqësuesi i studios konsulente për hartimin e PPV-së Bashkia Tropoje,
B&L Studio (Saimir Ducellari), theksoi vlerat e Parkut Rajonal Nikaj-Mertur,
një park që për nga vlerat është i krahasueshëm me Parkun Kombëtar të
Valbonës, por që është ende i panjohur dhe i pa promovuar;
- koordinatori i AKPT për PPV bashkia Tropoje, Piro Anastasi, solli në
vëmendje të konsulenti të PKS Alpet, IP3, edhe mundësinë e promovimit të
"turizmit energjetik", atij lloj turizmi që promovon digat e mëdha
hidroenergjetike, liqenet dhe peizazhin që ato krijojnë.
Z. Kushi solli në vëmendje faktin që PKS është një plan më i larte në hierarki se PPV
por duke qënë një plan sektorial, ai jep përcaktimin vetëm në sektorin turistik dhe
vetëm këto përcaktime janë ato që i diktohen PPV-ve.
Me pas u bë një prezantim i ideve të para të Strategjisë Territoriale për Alpet nga
përfaqësuesi i grupit të punës PMG (Gabriale Bonafede), i cili shpalli vizioni strategjik
të kësaj zone "Një turizëm i qëndrueshëm në Alpe i orientuar drejt përmirësimit të
cilësisë së jetës së komunitetit vendas". Z. Bonafede u beri me dije të pranishmëve se
në takimin e datës 2 Mars, që do mbahet pranë ambienteve të FSHZH, do të
prezantohet një version më i avancuar i Strategjisë Territoriale.
Nga studiot konsulente të PPV u kërkua një set rekomandimesh në nivel sistemi
territorial nga PKS-ja për tu ndjekur nga PPV-të. U ngrit shqetësimi i gjetjes së
instrumenteve për të zgjatur Sezonin Turistik duke kombinuar turizmin natyror me atë
të aventurës dhe atë historik apo turizmin e traditës.
Në përfundim, përfaqësuesi i Atelier 4 (Alban Efthimi) propozoi që në takimet e
ardhshme, palët prezente të vijnë me një liste të çështjeve të cilat do të kenë nevojë
për tu diskutuar ne grup. Si shembull u morr rasti i një autostrade të propozuar nga
PPV Shkodër, e cila nuk mund të vijoj në PPV Malësi e Madhe pasi infrastruktura
rrugore është ekzistuese dhe për më tepër krijon konflikte me rrjetin hekurudhor,
kërkon prishjen e shumë banesave, etj.
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Nga AKPT u qartësua se bërja bashkë e të gjithë aktoreve në këto procese
planifikuese është detyre e FBPV/Q, Forume të cilët janë mbledhur dhe do mblidhen
në vazhdimësi nga ana e AKPT. Natyrisht që shihen mjaft me vlere edhe takimet
teknike të një rrethi më të ngushtë, takime të cilat do të mbahen edhe në vijim.

1.11 Dëgjesë publike, njësia administrative Bushat, datë 10.03.2017
Ditën e premte, datë 10.03.2017 në ambientet e sallës së këshillit bashkiak Bushat, u
mbajte një dëgjesë publike ku studio konsulentë prezantoi “Analizën e thelluar dhe
vlerësimin e gjendjes ekzistuese të territorit”. Prezentë në takim ishin: përfaqësues
nga AKPT, DLDP, Bashkia, si dhe banorë të interesuar.
Në përfundim të takimit u diskutua me banorët e pranishëm si dhe me specialistët e
bashkisë:
-

krijimi i më shumë se sa dy qendrave (Bushat, Vau-Dejës), Nënshati një
zonë që duhet përmendet;
lidhja e Zadrimës me Shkodrën;
nxitja e zhvillimit të turizmit dhe agroturizmit;
problemet e sistemit të furnizimit me ujë dhe të kanaleve vaditëse;
problemet në regjistrimin e pronave publike dhe private;
mungesa dhe vështirësia e marrjes së certifikatave të pronësisë;
mospërputhja e hartave kadastrale me hartat që bëhen në terren. Rilevim i
nevojshëm i territorit;
rritja e numrit të dëgjesave publike si dhe gatishmëria e konsulentit për ti
realizuar ato;

Në përfundim të takimit konsulenti nxiti banorët që të jenë më prezent në dëgjesa dhe
takime, pasi mendimi dhe sugjerimet e tyre janë të rëndësishme për realizimin e planit.
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Shembuj nga formularët që u shpërndanës gjatë dëgjesës publike:
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1.12 Përpunim i informacionit të mbledhur nga dëgjesa publike dhe
formularët online
Gjithë informacioni i marrë nga pyetësorët, është përpunuar nga grupi i punës për të
pasur një pasqyrë të qartë të gjendjes ekzistuese, potencialeve dhe nevojave të
banorëve në Bashkinë e Vau-Dejës.
1. Çfarë investimesh janë bërë në zonën ku banoni?

2. Për çfarë investimesh ka nevojë në zonën ku banoni?
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3. Cilët janë sektorët në të cilët duhet të mbështetet zhvillimi ekonomik i
njësisë administrative ku banoni?

4. Cilët janë sektorët në të cilët mendoni se bizneset janë të interesuar të
investojnë në njësinë administrative ku banoni?

29

5. Cilët janë sektorët në të cilët mendoni se emigrantët (diaspora) janë të
interesuar të investojnë në njësinë administrative ku banoni?

6. Çfarë investimesh mund të ndërmerren nga vetë komuniteti në zonën ku
banoni?
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7. A mendoni që plani i përgjithshëm vendor do të përmirësojë cilësinë e
mjedisit në bashkinë tuaj?

8. A mendoni që plani i përgjithshëm vendor do të përmirësojë jetën në
komunitetin tuaj?
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1.13 Trajnim i stafit të bashkisë, datë 31.03.2017
Ditën e enjte, datë 31 mars 2017, në ambientet e Njësisë Administrative Bushat, u
organizua trajnimi i stafit të bashkisë për fazën e parë të hartimit të Planit të
Përgjithshëm Vendor. Fokusi kryesor i trajnimit ishte përfshirja dhe njohja e eksperteve
të bashkisë me rezultatet konkrete të Analizës Territoriale.
Pavarësisht se stafi i bashkisë ka qënë burimi kryesor i të dhënave që kanë pasuruar
në mënyre të qenësishme Raportin e Analizës Territoriale, ky trajnim kishte si qellim
që të gjithë të njohin punën dhe rëndësinë e sektorëve të ndryshëm zhvillimor duke
pasur parasysh karakterin shume dimensional qe ka PPV-ja.
Paralelisht me paraqitjen e analizave sektoriale u trajtuan dhe kërkesat e kuadrit ligjor
që duhen respektuar gjate hartimit të këtij raporti qe shërben si baze për projektimin e
zhvillimit territorial në vitet e ardhshme.
Pavarësisht angazhimit maksimal të grupit të punës pranë bashkisë Vau-Dejës dhe
eksperteve të kompanisë konsulentë UTS-01, puna do te vazhdoje me saktësimin e
disa të dhënëve të cilat janë të domosdoshme për të paraqitur sa me qarte kontekstin
zhvillimor të bashkisë në të gjitha njësite administrative.
Prezantimi, përveç kërkesave specifike të kontekstit lokal, trajtoi dhe elemente të tjera
që rrjedhin nga planet kombëtare dhe që duhet respektuar gjate hartimit të PPV-së të
bashkisë Vau-Dejës.
Ia vlen të theksohet se prezenca e disa ekspertëve të bashkisë, me eksperiencë dhe
njohje të mirë të territorit, pasuruan takimin me problematikat kontrate që shqetësojnë
administratën lokale dhe komunitetin e zonës.
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1.14 Dëgjesë publike me diasporën, datë 20.04.2017
Në datën 20 Prill 2017 në një ambient privat në Bashkinë Vau-Dejës u organizua takimi
me disa përfaqësues të diasporës që ishin kthyer për periudhën e Festës së Pashkëve
në vendlindje. Në fillim të takimit, ekspertet e kompanisë konsulentë për hartimin e
Planit të Përgjithshëm Vendor bene një prezantim të shkurtër të punës së bere deri
tani. Ne vazhdim, Antonio Demaio, ekspert GIS por me mjaft njohuri në sektorin e
energjisë së rinovueshme beri një paraqitje të eksperiencave të fundit që kanë filluar
të përdoren edhe në vendet e BE-së kryesisht në lidhje me "Autonomine e
Vendbanimeve" përsa i përket burimeve të energjisë. Takimi vazhdoj në formën e një
bashkë-bisedimi ku të ftuarit dhe ekspertet e kompanisë shkëmbyen mendime dhe ide
në lidhje me sektorët kryesore te zhvillimit, si bujqësia, blegtoria, agroturizmi etj.
Përfaqësuesit të diaspores, evidentuan faktin që pushteti lokal, por edhe ai qendror,
duhet jo vetëm të orientojnë, por edhe të mbështesin konkretisht personat që
ndërmarrin iniciativa private dhe si rrjedhim ndikojnë sado pak në përmirësimin e jetës
së komunitetit ku realizojnë investimin. Nga disa ekspert lokal gjithashtu u dha
informacion mjaft i vlefshëm në lidhje me asetet dhe vlerat e trashëgimisë kulturore që
mbart territori i Bashkisë Vau Dejës.
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1.15 Konsultime me ekspertët e bashkisë
Gjatë gjithë fazës së parë të skanimit të territorit dhe mbledhjes së të dhënave,
konsulenti ka qënë në kontakt të vazhdueshëm me banorët dhe ekspertët e bashkisë,
jo vetëm për mbledhjen e të dhënave por edhe për hedhjen e pozicionimin e tyre në
hartë. Disa nga çështjet të cilat janë konsultuar dhe diskutuar nga përfaqësuesi i
konsulentit me ekspertët e bashkisë janë:
1- Ujësjellësi;
Pozicionimi i ujësjellësit në njësinë administrative Shllak.
2- Kanalet vaditëse;
Pozicionimi, lloji dhe gjendja e kanaleve vaditëse në Vau-Dejë.
3- Sipërfaqet me bimë medicinale;
Pozicionimi, lloji dhe shpërndarja e bimëve medicinale.
4- Kullat e vjetra;
Pozicionimi dhe gjendja e banesave të vjetra tip kullë.
5- Zonat me probleme të ndryshme;
Evidentimi dhe pozicionimi i zonave me probleme të ndryshme pronësie.
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1.16 Panairi “AgroTrade”, datë 06.05.2017
Ditën e shtunë, datë 6 maj 2017, në njësinë administrative Bushat bashkia Vau-Dejës
organizoi panairin “AgroTrade”, që është bërë tashmë një traditë e përvitshme ku
mblidhen të gjithë prodhuesit dhe bizneset lokale për të ekspozuar produktet e tyre.
Duke shfrytëzuar eksperiencën disa vjeçare të organizimit të këtij eventi, konsulenti
UTS-01 në bashkëpunim me bashkinë vendosën aty një stendë informative ku
shpërndanë fletë-palosje, formularë, udhëzues për qytetarët dhe bizneset, si dhe
shkëmbyen mendime me të pranishmit për Planin e Përgjithshëm Vendor të bashkisë
Vau-Dejës.
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1.17 Takim mbi Planin Kombëtar Sektorial të Turizmit për rajonin e Alpeve,
datë 11.05.2017
Në datë 10.05.2017 në orën 10:30-14.30, në ambientet e Hotel Tirana International, u
zhvillua FBPQ-ja në kuadër të hartimit të Planit Kombëtar Sektorial të Turizmit për
rajonin e Alpeve, subjekt i të cilit ishte prezantimi me Analizën dhe Strategjinë
Territoriale të PKS Alpet. Pjesëmarrës ishin rreth 50 persona nga niveli lokal dhe ai
qendror.
Pjesëmarrës:










AKPT
Përfaqësues të FSHZH;
Përfaqësues të DLDP;
Përfaqësues të Bashkisë Tropojë dhe Studios B&L;
Përfaqësues të Studios ATELIER 4 prezentë:
Përfaqësues të Bashkisë Vau i Dejës dhe Studios UTS-01;
Përfaqësues të Qarqeve dhe Bashkive kufitare;
Përfaqësues të konsorciumit drejtuar nga IP3;
Përfaqësues nga Ministritë dhe Agjencitë prezentë:
Ministria e Mjedisit, MEI, MEI, MZHETTS, MBZHRAU, MBZHRAU, MTI, MTI,
MZHU, MZHU, Shoqata Kombëtare e Guidave Turiztike NATGA, Agjencia
Kombëtare e Turizmit, Shoqata Shqiptare e Turizmit, Qendra ALPE, GIZ, GIZ,
AdZM Shkodër, AdZM Kukës;

Takimi u zhvillua në formën e workshop-it, ku të pranishmit patën mundësi të
sugjeronin, komentonin mbi hartat: Gjendja ekzistuese Alpeve dhe Vizioni Alpe 2031,
ku me tej u prezantuan gjetjet nga secila tavolinë.
Rekomandimet e mëtejshme nga panelet konsistojnë në:
Paneli I
ATA – NATGA - AdZM – GIZ – B&L Studio – B.Tropojë- FSHZH – IP3 - MEI
 GIZ - Si është llogaritur Plani i Investimeve Kapitale te Alpeve?
- Në qofte se ndiqet Skenari I- i ruajtjes se gjendjes aktuale, do të sillte një ulje
të turistëve, jo sikundër u parashikua në prezantim;
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AdZM - Të promovohen zona të tjera me karakteristike dhe potenciale
turistike përvec Valbonës dhe Thethit, si per shembull: Vermoshi, Lepusha;
- Çfarë strategjie parashikohet për aksesin nga zonat qendrore te Shqiperise dhe
nga kryeqyteti, pasi aktualisht aksesueshmeria është më e mirë nga Mali i Zi?;
- Raporti i vizitorëve ka ndryshuar referuar të dhënave nga AdZM, ka më shumë
turist vendas se të huaj. Sugjerohet qe të përditësohen të dhënat mbi vizitorët
dhe PKS ti referohet të dhënave të fundit;
- Aktualisht fermerët janë të paorgnizuar në tregtimin dhe promovimin e produktit.
Ndaj këshillohet një Menaxhimi i Qëndrueshëm i Agro-Turizmit dhe Agro-Biznesit si
dhe mbështetja e fermave nga shteti nëpërmjet fondeve, incentivave, panaireve;
 NATGA - Çfarë ekoturizmi mund të zhvillohet në klasterat e propozuara?
- Të dali në pah e të promovohet turizmi jo-material, turizimi i gojëdhënave,
legjendave etj;
 Mbështetet ideja e dhënë nga strategjia e PKST Alpet, që jashtë kufirit të
PKST të zhvillohet turizmi masiv, në mënyrë që të ruhet statusi i mbrojtur i
zonës si dhe menaxhohen në mënyrë më efikase mbetjet;
 ATA - Cila është përqasja me strategjinë e Malit të Zi (Plavës, Gucisë)? A do
të ketë strategji të përbashkët dhe një fushatë marketingu e përbashkët?;
 AKPT - Cilat janë mjetet/instrumentat që mund të kemi për të konkurruar me
Malin e Zi?;
- Cili është vizioni i AdZM Kukës? Çfarë do të garantonte qëndrueshmërinë dhe
harmoninë midis
zonës së mbrojtur dhe zhvillimit të pritshëm?;
- Si dhe ku duhet të jetë akomodimi i turistëve, jashtë apo brenda Zonës së
Mbrojtur? Me struktura
të reja apo duke ruajtur dhe përforcuar ato ekzistuese?;
 A është mbështetur PKST nga MBZHRAU dhe MM gjatë procesit të hartimit?;
 NATGA: Si do të garantohet mbajtja e këtij kapaciteti turistik? Gjithashtu, si ta
ruajmë interesin e turistëve për zonën?;
 B.Tropojë/ B&L Studio: Pse nuk është parashikuar Fierza si pikë hyrëse, si
klaster duke zëvendësuar Lekbibaj, pasi nuk është një qendër e mirëfilltë?;
 Çfarë infrastrukture dhe shërbimesh do të përmbajnë qendrat masive?;
 Sa turistë do të akomodohen në Bajram Curri?;
 Adresimi i çështjes së pronësisë, pasi përben problem në procesin e
rehabilitimit të godinave eksituese në gjendje të keqe?;
 G.Bonafede - Plani zhvillon konceptet e tre qyteteve pritëse (Bajram Curri,
Kopliku, Shkodra) të cilët shihen si qendra rekreative dhe multifunksionale,
duke e diversifikuar turizmin;
- Muzeu në Bajram Curri të jetë rajonal dhe gjithëpërfshirës;
- Rregullore dhe zonimi brenda Parkut në proces hartimi me AKPT, është shumë
i rëndësishëm;
 Si do të funksionojë Lidhja me Gjakovën, Pejën, qendrat e rëndësishme përtej
kufirit?;
 A do të ketë një infrastrukturë Vau i Dejës-Koman?;
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Aktualisht në qendrat hyrëse të propozuara në Bajram Curri dhe Koplik është
ofertë e varfër. Si mund të bëhen me atraktive këto qendra me anë të
potencialeve që kanë?;
 Strategjia e Marketingut të Alpeve është kryer nga GIZ në vitin 2016. Të
referohet në PKS bashkë me shtigjet turistike që propozohen në dokument;
 Të merret parasysh informaliteti i bizneseve, i cili duket se po rritet.
Paneli II
MTI+MEI+MBZHRAU+MZHETTS+GIZ+Studio PPV M.Madhe+IP3+FSHZH

-

-



-
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MTI – transporti në Alpe: Si arrin turisti/vizitori destinacionet?
Cilat mund të jenë mënyrat dhe mjetet e transportit, në mënyrë që të
gjenerohet zhvillim edhe nga vetë aktiviteti i transportit, ndërkohë që edhe
siguron një mbrojtje dhe kontroll të aktiviteteve të papërshtatshme me
mjedisin (duhet të lejohen autobusët dhe prurja masive e turistëve?).
30-40% e turistëve i aksesojnë Alpet nga Peja (Kosovë): cilat janë zgjidhjet e
këtij problemi, duke u nisur nga udhëzimet e PPK-së dhe strategjive sektoriale
të transportit? Si mund të shfrytëzohet për Alpet Shqiptare afrimiteti dhe
aksesibiliteti nga rajoni?
GIZ - udhëtimi me anije është unik, duhet të studiohet multi-modaliteti si një
eksperiencë e veçantë e Alpeve.
Cilat mund të jenë modelet e rrugëve në Alpe, udhëzimet për materialet që
përdoren, përmasa e parametra të tjerë mund të jenë të vlefshme.
Aksi Prekal-Alpe duhet nxjerrë më në pah, dhe të marrë një rol të
rëndësishëm paralelisht me akseset e tjera të mundshme;
MBZHRAU - Çështjet e pronësisë përbëjnë pengesa për zhvillimin, verilindja
e Shqipërisë ka mjaft probleme pronësie të cilat duhen analizuar në impaktin
që i japin zhvillimit të sektorit të turizmit;
GIZ – trashëgimia (e pronësisë) në Alpe njihet nëpërmjet të drejtës zakonore
si një “bazë ligjore” paralele. Ky aspekt i rregullimit të jetesës për banorëte
Alpeve, mund të shërbeje për të gjetur një zgjidhje ndaj ngërçeve formale që
kërkon zhvillimi.
GIZ – Cila duhet të jetë përmbajtja e planit të turizmit? Orientimi për hartimin e
këtij dokumenti duhet të vijë nga sektori vetë dhe studimi i kuptimit për këtë
territor të fjalëve kyçe: treg-destinacion-konkurrencë. Këto komponentë duhen
parë në rajon, dhe duhet kuptuar vlera unike e Alpeve Shqiptare – oferta e
diferencuar, dhe konkurrenca me kufitarët. Segmentimi i tregut eshte nje
komponent shume i rëndësishëm për studimin.
GIZ – Strukturat e menaxhimit të turizmit janë ato që duhet të ndjekin dhe
zbatojnë këtë plan dhe zhvillimin e turizmit në Alpe. Ndërkohë, nuk dihet cilat
janë këto struktura dhe si do të sigurohet menaxhimi i tyre në mënyrën e
duhur. Menaxhimi duhet të ketë gjithnjë në vëmendje trekëndëshin produktkonsumator-treg, si treguesit më të rëndësishëm të zhvillimit turistik.
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Në territorin e Alpeve mund të vlejnë struktura menaxheriale që lindin nga
vendasit – komuniteti, në bashkëpunim me strukturat e administrimit publik,
OJQ, etj. Disa skema të këtyre organizimeve janë të nevojshme të
propozohen nga vetë PKS, ndërkohë që një hartë aktorësh me ndikim në
zone duhet të jetë baza për këto propozime.
GIZ – Duhet krijuar identiteti i duhur për Alpet – çfarë përfaqesojnë ato për
turizmin shqiptar dhe për turizmin rajonal? Një nga vlerat më të rëndësishme
të Alpeve është turizmi i pakultivuar – në kushtet e jetesës së përditshme të
banorëve, dhe i pa-komercializuar.
Grupet e turistëve janë shpeshherë konkurrues të njëri-tjetrit: destinacione të
ndryshme duhet t’i dedikohen gruepeve të caktuara, sipas intensitetit të
aktivitetit dhe qëllimit të aktivitetit turistik. Llojet e turizmit dhe grupet që
synojnë duhen përcaktuar qartë në territor.
Llojet e turizmit mund të diferencohen në: Kulturor, Natyror, Bregdetar, Rural.
Alpet ofrojnë turizëm të kombinuar natyror-kulturor, në intensitete të ndryshme
dhe profile të ndryshme aktivitetesh.
Llojet e aktiviteteve turistike duhet t’i përgjigjen gjithashtu periudhës vjetore të
caktuar – vihet re që në muajt Janar-Shkurt, kur Alpet duhet të jenë në kulmin
e tyre të tërheqjes së turistëve, aktiviteti aktual është në minimum për arsye
aksesibiliteti. Si mund të zgjidhen këto pengesa?
Fokusi në produktin turistik: shtëpitë, bujtinat, mullinjtë me ujë, vendet e
shenjta (pyje, pemë, burime, shpella). Identiteti i Alpeve lidhet me keto
elemente karakteristike, ndërkohë që PKS duhet të shprehet qartë mbi
mundësitë për investime të jashtme – ç’lloj investimesh mund të jenë këto? A
duhet nxitur investimi (zhvillimi) në Alpe, apo duhen nxitur vetëm vendasit që
të zhvillojnë pronat e tyre në mënyrat tradicionale?
Projektet insfrastrukture ‘soft’ si ura, gardhe, infrastrukturë bujqësore, ferma,
mund të jenë të mjaftueshme për të siguruar zhvillimin turistik të përshtatshëm
për Alpet.
Trajtimi i hidrocentraleve dhe veprave inxhinierike në zonë – në rastet e
pamundësisë për t’i shmangur, si mund të shfrytëzohen që të sjellin përfitime
për vendasit (rikonstruksion i monumenteve të kulturës, pyllëzim, etj.).
Propozimi që Alpet të futen në UNESCO duhet të jetë në bazë të PKST.
Mund të jetë ky një nga objektivat primarë të studimit? Nëse ky do të jetë
orientimi, zhvillimi turistik në Alpe duhet trajtuar në një këndvështrim tjetër, që
të mundësojë ruajtjen e vlerave unike të Alpeve, dhe përdorimin e tyre me
kufizimet përkatëse.

Paneli III
B.Pukë – IP3 – AdZM Shkodër – UTS01 – B.Vau i Dejës


Bashkia Vau i Dejës - Si do të funksionojë Bashkia Vau i Dejës si Portë
hyrëse për në Alpe?
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- Cila është strategjia që do të aplikohet në dy njësitë administrative të Vau
Dejës, Temal dhe Shllak, që preken nga PKS Alpet? Këto janë dy njësi që
karakterizohet nga shpopullimi i 20 viteve te fundit. Migrimi i tyre ka qene
kryesisht i bredshëm, drejt Shkodres. Cila do jete strategjia
që do i kthejë
këta banorë në këtë territor?
- Mungesë prodhimtarie bujqësore në zonën e Temalit;
- Largimi i popullsisë ne zonën e Temalit është ndikuar dhe nga mungesa e
prodhimtarisë bujqesore. Kjo prodhimtari duhet të sigurohet të paktën për
vendasit.
- Si do të sigurohet kthimi i popullsisë në zonat e shpopulluara? Një mundësi
mund të jetë rritja e aksesueshmërisë nëpërmjet rrugëve ujor, si dhe krijimi i
unazave turistike, që lidhin tre territoret
me njëra-tjetrën. Rritja e
aksesushmërisë të këtyre rrugëve ujore, rritja e numrit të turistëve që do
të
frekuentojnë këto rruge ujore kalimi, rritja e interesit, do të ndikojë në kthimin e
banorëve në
këto zona, duke i parë si një mundësi e mire përfitimi ekonomik
nga pikëpamja e turizmit.
 Bashkia Pukë - Pse nuk është përfshirë Bashkia Pukë mjaftueshëm në PKS
Alpet?; Bashkia Pukë është bashki kufitare për PKS Alpet. Ata panë një
ndikim jo të mjaftueshëm të këtij plani Kombëtar Sektorial për territorin e kësaj
bashkia. Pavarësisht se nuk konsiderohet zonë bërthamë për planin por zonë
mbështetëse, ata kërkojnë përfshirjen në strategjinë e këtij plani sektorial.
Çështje të tjera
- Cilat janë kriteret mbi të cilat janë përcaktuar polet (klasterat)? Mbi cilat kritere
është mbështetur dhënia e funksioneve të poleve, primare, sekondare dhe
terciale? Pra për secilen nga polet, ka një qasje reale në territor për këto
funksione, apo këto janë funksione të propozuara?
- Të shihen me prioritet rrugët panoramike, si pjesë të itinerareve (duhen të
jenë pjesë e skenareve turistike), si rasti i aksit Fushë Arrëz-Mjedë-Pukë, i cili
duhet të jetë pjesë e propozimit si rrugë panoramike;
- Rritja e bashkëpunimit të PKS me PPV (4 Bashki) - Bashkëpunimi ndërkufitar.
Ky bashkëpunim nuk kërkohet të jetë vetëm në fazën e strategjise, por të
shoqërohet për të gjitha proçeset dhe hapat e planit.
- A do të prodhojë PKS një dokument ligjor? Si do të mbivendoset ky te
dokumentet e PPV?
- Krijimi i industrisë bujqësore, filierave. Krijimi i një zinxhiri të plotë për
produktin, nga prodhimi i tij deri tek brand-imi (promovimi) i tij. Krijimi i brand-it
për produktet e zonës.
- Zgjatja e sezonalitetit deri në 10 muaj krahasuar me atë aktualen, kjo në
funksion të tipologjive të ndryshme turistike për të shpërndarjë produktin e
turizmit në sezone të ndryshme.
- Një produkt mjaft i mirë i turizmit në këtë territor është turizmi “shpellar”.
Spikat prania e shumë shpellave në këtë territor. Disa prej tyre lidhen me
legjenda të njohura nga folklori ynë, si: “Eposi i Kreshnikëve”, etj. Përdorimi i
Folklorit si produkt turistik.
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1.18 Konferenca e 2-të: SMART START UP TOURISM, datë 12-13.05.2017
GO2, VIS Albania dhe COSPE organizuan konferencën e 2-të për turizmin “SMART
START UP TOURISM”, në Qarkun Shkodër.
Kjo konferencë vjen në vazhdën e konferencës së parë informative mbi turizmin, të
organizuar në Shkodër në datat 18-19 Mars 2016, me qëllimin zhvillimin e turizmin e
qëndrueshëm në Qarkun Shkodër, përmes bashkëpunimit dhe bashkërendimit mes
aktorëve të ndryshëm që operojnë në këtë sektor.
Fokusi kryesor i Konferencës së 2-të janë nismat e reja të ndërmarra në fushën e
turizmit.
Përfshirja dhe angazhimi i të rinjve, sidomos në zonat rurale, është një mundësi që u
jepet atyre për të zhvilluar nisma të reja në fushën e turizmit jo vetëm për t’i mbajtur
të lidhur me territorin, por edhe për të krijuar mundësi zhvillimi për veten e tyre dhe
zonën ku jetojnë.
Përmes kësaj konference krijohet mundësia për të transformuar një ide inovative në
sipërmarrje duke ofruar një asistencë të kualifikuar dhe mundësi trajnimi për idetë
fituese.
Rezultatet e dala nga tryezat e fokus-grupeve dhe informacionet e mbledhura gjatë
konferencës, konsulenti do ti përdori gjatë fazës së hartimit të strategjisë, në hartimin
e projekteve të ndryshme.

49

1.19 Workshop mbi planin e menaxhimit të mbetjeve, datë 24.05.2017
Ditën e mërkurë, datë 24 maj në ambientet e Hotel Tirana, dldp organizoi një
workshop lidhur me menaxhimin e mbetjeve.
Pjesëmarrës ishin përfaqësues nga:
- secila bashki partnere me dldp: Shkodër, Lezhë, Dibër, Pukë dhe Malësi e Madhe;
- secila organizatë partnere e programit në sektorin e menaxhimit të mbetjeve;
- kompanitë konsulente që po mbështesin hartimin e PPV-ve dhe VSM-ve të
bashkive Malësi e Madhe, Vau-dejës, Tropojë, Mat dhe Klos;
- bashkitë partnere të GIZ: Himarë, Peqin, Rrogozhinë;
- dldp dhe GIZ
Gjatë takimit u prezantua plani i menaxhimit të mbetjeve nga disa kompani
konsulentë për bashkitë Pukë, Malësi e Madhe, Lezhë, Shijak, Shkodër etj. U
zhvilluan gjithashtu një sërë diskutimesh dhe shkëmbime eksperiencash me
ekspertet e bashkive, organizatave partnere, kompanive që po punojnë për PPV dhe
VSM, si dhe kolegeve të GIZ e bashkive që ata mbështesin për sfidat e sektorit dhe
Strategjisë Kombëtare për mbetjet urbane.
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