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Botim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë
Deklaratë për shtyp
Në ndihmë të zonave të
përmbytura
Shoqata e Bashkive

Shoqata e Komunave

Shoqata e Qarqeve

Deklaratë për shtyp
Ne përfaqësuesit e Shoqatës së Bashkive, Shoqatës së Komunave, dhe
Shoqatës së Qarqeve të Shipërisë jemi mbledhur sot, në këtë konferencë për
shtyp, për tu solidarizuar me komunat dhe bashkitë e Qarqeve të Shkodrës
dhe Lezhës në situatën emergjente në të cilën ato po kalojnë.
Në rolin tonë, si drejtues të njësive të qeverisjes vendore kuptojmë më së
miri vështirësitë me të cilat janë hasur kolegët tanë të Shkodrës dhe Lezhës
kuptojmë dhe vlerësojmë lart përpjekjet e tyre të parreshtura në ndihmë të
komunitetit.
Në këto situata të fatkeqsive natyrore, bashkohemi me shqetësimin e tyre
dhe mbështesim përpjekjet për tju ardhur në ndihmë familjeve në nevojë.

Numri i  Përbashkët i llogarisë i Shoqatave të të
Zgjedhurve Vendorë në ndihmë të përmbytjeve në
komunat, bashkitë e qarqeve Shkodër dhe Lezhë
Emri: 				

Shoq. e Bashkive, Komunave dhe Qarqeve

Banka: 				

Raiffeisen Bank

Swift:				

SGSBALTX

Nr i llogarise ne lek: 		

0000169245
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0002169245
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AL25202111090000000002169245
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Në rrethanat kur njësitë vendore të këtyre
qarqeve po përballen me fatkeqsitë natyrore,
Ne me dëshirën e mirë shprehim angazhimin
tonë për t’ju ardhur në ndihmë si kolegëve
tanë dhe komunitetit të këtyre zonave.
Përmbytjet e mëdha shkaktuar nga rreshjet
e kohëve të fundit kanë sjellë përmbytje të
tokave bujqësore dhe të banuara, evakuim
të banorëve dhe pasoja të tjera ekonomike
dhe sociale të rënda. Në vijim dhe të vlerësimit të ekspertëve për situatën aktuale, inkurajojmë
familjarët e zonave të rrezikuara të bashkëpunojnë me forcat në ndihmë të tyre qoftë dhe për
evakuim të menjëhershëm.
Shoqata e Bashkive, Komunave dhe e Qarqeve vlerësojmë dhe inkurajojmë punën dhe angazhimin e qeverisë, strukturave lokale, administratës së komunave dhe bashkive si dhe sakrificën
e forcave ushtarake ,te policise dhe te emergjencave civile.
Ne vijmë sot, me qëndrimin e përbashkët, për të ofruar mbështetjen dhe ndihmën tonë në mjete
dhe makineri, ndihma ushqimore,materiale dhe financiare. Njekohesisht u bejme thirrje gjithë
bizneseve lokale dhe individëve të vecantë që të japin kontributin e tyre për përballimin e kësaj
fatkeqësie.
Thirrja jonë i kalon përkatësitë partiake, madje ajo kalon përtej kufijve të Shqipërisë, pikërisht në
të gjitha trojet e banuara nga shqiptarë e që qeverisen nga shqiptarë, në komunat e bashkitë
e binjakëzuara me tonat, për të qenë solidare me ne sic ka qenë gjithmonë shqiptari për shqiptarin.
Ne, tre Shoqatat, shprehim gadishmërinë tonë për të mbështetur dhe kordinuar inciativat qëndrore dhe lokale në kordinimin dhe lehtësimin e punës në këto dy qarqe duke vënë në dispozicion burimet tona njerëzore.

Ju bëjmë thirrje donatorëve, organizatave humanitare dhe cdo qytetari të ndergjegjshem që t’ju
gjenden pranë në këto momente të vështira njësive vendore dhe komunitetit të tyre.
Bashkohen sot me ne në këtë iniciativë komuna dhe bashki në të gjithë vendin.
Për sa më sipër, Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, Shoqata e Komunave të Shqipërisë dhe
Shoqata e Qarqeve tyë Shqipërisë, do të hape nje numer llogarie, për të kontibuar në këtë
fatkeqësi.
Kryetari i ShBSh		
Refik RRUGEJA 		

Kryetari i ShKSh		
Sabri SOLLAKU 		

Kryetari i ShQSh
Tahsim MEMA

LIGJ
Nr. 10 158, datë 15.10.2009
PËR OBLIGACIONET E SHOQËRIVE
AKSIONARE DHE TË QEVERISË
VENDORE

fuqi. Personi i stimuluar, për të gjitha njësitë

Ky ligj zbatohet për obligacionet e qeverisë

sipas legjislacionit në fuqi, në datën kur

vendore. Obligacion është një titull afatgjatë

është realizuar kontrata e shitjes. Rregul-

borxhi, që detyron emetuesin t’i paguajë

lat për afatet dhe mënyrën e mbledhjes së

zotëruesit të obligacionit vlerën nominale

tatimeve të prapambetura përcaktohen me

dhe interesin, me një apo disa këste në një

udhëzim të Ministrit të Financave. Person

datë të caktuar. Qeveria vendore ka të drejtë

i stimuluar është personi fizik ose juridik, i

të emetojë obligacione afatshkurta dhe afat-

cili ka lidhur marrëveshje qiraje dhe zhvillimi

gjata, në përputhje me dispozitat e ligjit për

me qiradhënësin për një veprimtari ose çdo

huamarrjen e qeverisjes vendore. Përveç

nismë për sigurimin e përfitimeve monetare,

dispozitave përkatëse të ligjit për huamarrjen

nëpërmjet industrisë së turizmit, e kryer në

e qeverisjes vendore, obligacionet e emetu-

përputhje me dispozitat e ligjit nr. 7665, datë

ara nga qeveria vendore duhet të përmba-

21.01.1993 “Për zhvillimin e zonave që kanë

jnë edhe elementet e përcaktuara si emrin e

përparësi turizmin”, të shfuqizuar.

Ligje të reja

AKTE LIGJORE DHE NËNLIGJORE NENTOR-DHJETOR 2009
e ndërtuara, të shitura përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, sipas kontratës së
lidhur me personin blerës, i nënshtrohet
shkallës tatimore për tatimet e papaguara,

emetuesit, adresën e zyrës qendrore, numrin e regjistrimit në QKR, llojin, garanci nëse

cione, i nënshtrohet për çdo vit financiar au-

VENDIM I KM
Nr. 1017, datë 18.9.2009
PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË
NDËRSEKTORIALE TË REFORMËS NË
ADMINISTRATËN PUBLIKE, 2009-2013,
NË KUADËR TË STRATEGJISË KOMBËTARE PËR ZHVILLIM DHE INTEGRIM
(SKZHI)
Vizioni strategjik për administratën publike

ditimit të detyrueshëm nga auditi i jashtëm,

Sugjerohet një shtrirje e fushës së veprimit

i autorizuar.

të Ligji i Shërbimit Civil në disa institucione

ka, vendin dhe datën e emetimit të obligacionit dhe të regjistrimit të tij në QKR, etj.
Vendimi për emetimin e obligacioneve merret nga organet kompetente vendimmarrëse të qeverisë vendore, në përputhje me
ligjin për huamarrjen e qeverisjes vendore.
Qeveria vendore, e cila ka emetuar obliga-

të mëdha qendrore, si dhe në degët e min-

LIGJ
Nr. 10 186, datë 5.11.2009
PËR RREGULLIMIN E PRONËSISË MBI
TRUALLIN SHTETËROR NË ZONAT ME
PËRPARËSI TURIZMIN

istrive, institucionet e varësisë dhe komuna,

Detyrat që kanë organet e qeverisjes ven-

do të rriste numrin e punonjësve të Shër-

dore në raport me këtë ligj është që së

bimit civil në rreth trefishin e numrit aktual.

bashku me Drejtorinë e Përgjithshme të

Ndaj gjithashtu konsiderohet si shumë e

Tatimeve të përllogarisin dhe mbledhin të

rëndësishme që kjo shtrirje të bëhet gradu-

gjitha tatimet e prapambetura, nëse ka, nga

ale, e lidhur fortësisht me ecurinë e rishikimit

personi i stimuluar, sipas legjislacionit në

funksional dhe strukturor të institucioneve

etj. Parimet thelbësore të rekrutimit, performancës, karrierës, trajtimit dhe garancive të
LSHC-së duhet të përhapen sa më shumë
në administratën publike. Një zgjerim i tillë
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të administratës publike, si dhe duke marrë
parasysh veçantitë e kategorive të caktuara
të këtyre institucioneve (p.sh. institucionet e
vogla në territor të tilla, si komuna e bashki
përkundrejt ministrive).

VENDIM I KM
Nr. 1058, datë 21.10.2009
PËR PËRCAKTIMIN E KUFIRIT MINIMAL
TË REGJISTRIMIT PËR TATIMIN MBI
VLERËN E SHTUAR (TVSH)
Kjo VKM përcakton ndryshimin e kufirit të
regjistrimit në skemën e TVSH-së për disa
biznese. Kufiri minimal i regjistrimit për tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH) të jetë 5
000000 (pesë milionë) lekë, për vit kalendarik. Në bazë të këtij vendimi tashmë bizneset e vogla me qarkullim vjetor nga 5 në 8

VENDIM I KM
Nr. 1190, datë 13.11.2009
PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT DHE TË
FUNKSIONIMIT TË AGJENCISË
KOMBËTARE TË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në vijim AKPT, është person juridik publik, buxhetor, në varësi të Ministrit të Punëve
Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit,
me seli në Tiranë që sipas ligjit për planifikimit të territorit ka lidhje të drejtpërdrejta dhe
me pushtetin vendor. Me anë të kësaj VKMje përcaktohen qartë dhe detyrat e kësaj
agjencie në raport me autoritetet vendore
të planifikimit dhe detyrat që kanë njësitë e
qeverisjes vendore sipas ligjit të planifikimit
të territorit.

milion lekë bëhen subjekte të TVSH-së duke
filluar nga 1 janari 2010.

Përgatiti: Olsi Çoku
Jurist pranë SHBSH-së

NJOFTIM
Mundësi financimi për Bashkitë Shqiptare
Bashkitë dhe organizatat jo-fitimprurëse kanë të drejtë të bëjnë projekt-propozime për binjakëzim. Partneriteti për binjakëzim ka për qëllim të inkurajojë bashkëpunimin midis qyteteve
dhe një mirëkuptim të përbashkët midis qytetarëve. Marrëdhëniet e binjakëzimit krijohen midis
shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe shteteve të Evropës Qendrore e Lindore për t’i përgatitur këto të fundit për integrimin në Bashkimin Evropian.
Programi inkurajon shkëmbime eksperiencash të çështjeve të ndryshme të interesit Evropian
dhe të jep mundësinë për të mësuar rreth jetës së përditshme të qytetarëve të Bashkimit Evropian.
Binjakëzimi i qyteteve ka potencialin për të nxitur bashkëpunimin e përbashkët midis qytetarëve
duke krijuar kuptimin e identitetit Evropian. Ekzistojnë 2 modele të aktiviteteve për projekte:
1. Takime midis qytetarëve të qyteteve të binjakëzuara;
2. Rrjeti i qyteteve të binjakëzuara;
Ju mund të gjeni këtë program dhe informacione të hollësishme për mënyrën e aplikimit në faqen
e internetit: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php

Më 5 janar 2010, në zyrat e Shoqatës së

apo dhënë përvojat e tyre në zgjidhjen e

Bashkive të Shqipërisë u zhvillua një takim

problemeve që trajtuan folësit shqiptarë.

i ngrohtë bashkëpunimi me përfaqësues të
Shoqatës Franceze të Bashkive (SICALA).
SICALA është shoqata e bashkive me më

Veprimtari të SHBSH

Përfaqësues të Shoqatës së Bashkive Franceze, SICALA,
vizitojnë Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë dhe qytetet
Rubik, Lezhë e Berat

Delegacioni i SICALA-s, i shoqëruar nga
drejtori ekzekutiv i SHBSH-së vizitoi bashkitë e Rubikut, Beratit dhe qarkun e Lezhës

pak se 30000 banorë dhe është krijuar në
vitin 1987 për të përfaqësuar dhe mbrojtur
interesat e këtij grupimi bashkish. Është
shumë e fokusuar në problemet e menaxhimit të ujërave.
Në këtë takim u prezantuan përvoja të
qeverisjes vendore të dy vendeve. Drejtori
ekzekutiv i SHBSH-së, zoti Fatos Hodaj prezantoi miqtë me synimet e shoqatës dhe

Në qarkun e Lezhës

punonjësit e saj ndërsa Ada Ilia paraqiti veprimtarinë e SHBSH-së në vite. Një prezantim i qeverisjes vendore në Shqipëri u krye
nga Charles Schroeder, vullnetar i Korpusit
të Paqes pranë SHBSH-së. Më tej juristi i
shoqatës, Olsi Çoku foli për menaxhimin
e mbetjeve të ngurta si funksion i qeverive
vendore. Ndërsa zj. Franka Paloka shpjegoi
projektin që Shoqata e Bashkive po zhvillon
për integrimin urban të zonave informale në
bashkinë e Sukthit, projekt rajonal i zhvilluar
edhe në vende të tjera të rajonit, si Slloveni,
Bosnjë, Maqedoni, në kadrin e NALAS.
Miqtë francezë bënë pyetje të ndryshme
gjatë zhvillimit të temave për të qartësuar

Në Bashkinë Rubik

ku u pritën e bashkëbiseduan me kryetarët
e bashkive zotin Mark Ruçi – Rubik e zotin
Gjon Dedaj – Rrëshen si dhe me drejtues
të qarkut Lezhë. Delegacioni vizitoi qytetin e
Beratit ku u prit nga kryetari i Bashkisë zoti
Fadil Nasufi. Takimet e zhvilluara në këto
institucione ishin interesante për problemet
e trajtuara, sidomos ato të menaxhimit të
ujërave për të cilat përfaqësuesit francezë
kanë përvojë të vlefshme të cilën janë të gatshëm tua përcjellin edhe kolegëve shqiptarë.
Ndërsa bashkitë shqiptare kanë nevojë të
përfitojnë përvoja të tilla për të menaxhuar
sa më mirë funksionet e tyre.
Korresp. i redaksisë

Në Shoqatën e Bashkive
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Për një Qeverisje të mirë Vendore
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TAKIME ME PËRFAQËSUES TË BASHKIVE PËR HARTIMIN E
BUXHETEVE VENDORE 2010 DHE NDRYSHIMET E LEGJISLACIONIT
Gjatë muajit dhjetor Shoqata e Bashkive
të Shqipërisë me mbështetjen e Fondacionit Hanns Seidel dhe në bashkëpunim
me USAID ka organizuar dhe dy takimet e
fundit me bashkitë në lidhje me hartimin e
buxheteve lokale dhe ndryshimeve ligjore
për pushtetin vendor të bëra nga Kuvendi
i Shqipërisë gjatë këtij viti. Pas takimeve të
para të zhvilluara në qytetet e Lezhës, Vlorës
e Durrësit, dy mbledhjet e fundit rajonale u
zhvilluan në Elbasan dhe Sarandë.
Takimet në këto dy qytete u hapën nga kryetarët respektivë të bashkive, Z.Qazim Sejdini dhe Z. Edmond Gjoka, të cilët paraqitën

situatat financiare të bashkive të tyre dhe
prespektivën për të ardhmen. Më tej sipas
programit përfaqësuesit e USAID ekspertë
të financave vendore Zj. Ornela Shapo në
Elbasan dhe Zj.Silvana Meko në Sarandë
prezantuan aspekte të legjislacionit fiskal
shqiptar të ndryshuar kohët e fundit. Në Sarandë nënkryetari i Bashkisë z. Fatos Mullai
referoi përvojat në hartimin e buxhetit vendor, mbledhjen e taksave lokale dhe shpjegoi se si ndryshimet e fundit në legjislacion
kanë ndikuar në bashkinë e tij. Ai propozoi
zgjidhje përsa i përket mënyrave të reja të
përfitimit të të ardhurave nëpërmjet aplikimit
ndryshe të taksave dhe tarifave vendore. Në
fund të takimit në Sarandë juristi i Shoqatës

së Bashkive Z. Olsi Çoku referoi me anë të
një prezantimi ecurinë e të gjithë takimve të
tjera, debateve dhe sugjerimeve që u bënë
në to dhe paraqiti konkluzionet e arritura dhe
hapat që do të ndërmarrë Shoqata e Bashkive për shpërndarjen dhe njohjen e këtij informacioni.
Konkluzione dhe Sugjerime
- Të rritet bashkëpunimi ndërmjet pushtetit
qendror dhe vendor për çështjet e financave vendore
- Të propozohet amendimi i ligjit organik të
organizimit dhe funksionimit të pushtetit
vendor në kreun e financave vendore në
mënyrë që të organizohet një sistem i ri
financiar i pushtetit vendor në raport me
kompetencat që ka ky pushtet
- Të thjeshtëzohet skema e ndarjes së taksave dhe tarifave vendore
- Të vendosen masa detyruese për të
mundësuar pagesën e tatimit mbi pasurinë
- Të thjeshtëzohen kriteret e ndarjes së
granteve konkurruese
- Të shpërndahet barra fiskale jo vetëm
tek bizneset por dhe tek familjet. Familjet
duhet të paguajnë tarifa disi më të larta
duke qenë se ato janë të papërfillshme
në raport me të ardhurat që kanë. Në
këtë mënyrë kompensohen dhe humbjet
që shkakton ulja e tarifave për biznesin
e vogël.
- Të rrëzohet “barriera” ndarëse biznes i
madh, biznes i vogël. Tek të gjithë bizneset duhet të aplikohet skema e TVSHsë.
- Të aplikohen disa shkallë TVSH-je sipas
qarkullimit vjetor të çdo biznesi
- Të unifikohet akciza me vendet e rajonit
- Bashkitë duhet të kuptojnë rolin e tyre

duke qenë pjesë e një qeverisjeje më vete
dhe duhet të shfrytëzojnë këtë pushtet
për të gjeneruar të ardhura
Roli i Shoqatës së Bashkive sipas kërkesave të takimeve
- Shoqata e Bashkive të Shqipërisë (SHBSH) duhet të jetë në pararojë të ndryshimeve që ndodhin në pushtetin vendor
- SHBSH duhet të jetë oponencë teknike
në favor të pushtetit vendor dhe të mbajë

-

-

rolin e saj konstruktiv në zhvillimin e tij
SHBSH ka qenë dhe do të jetë aktive
dhe në media për problematikën dhe arritjet e pushtetit vendor
Këto lloj takimesh duhet të organizohen
përsëri nga Shoqata e Bashkive.
SHBSH është vlerësuar si mbështetëse e
bashkive në veprimtarinë e tyre dhe ky rol
nuk do të ndryshojë as në të ardhmen
Korresp. i Redaksisë

Kriza Ekonomike e Financiare: Ndikimi mbi bashkitë e rajonet më keq
se mendohej
- Nga rezultatet e vëzhgimit të kryer nga CEMR, 12/11/2009 –
Në kundërshtim me deklaratat e BE-së dhe

shprehur gjatë vëzhgimit, ndërsa 44% janë

institucioneve ndërkombëtare se 2010-ta

pesimistë për 2010-ën dhe 50% nuk shohin

do të sjellë një përmirësim ekonomik e fi-

ndonjë ndryshim.

nanciar, autoritetet lokale dhe rajonale të
Evropës kanë frikë se 2010-ta do të jetë po

Gjetjet që lidhen me aksesin në burimet e in-

aq i vështirë sa 2009-ta ose edhe më keq.

vestimeve mund të lexohen njëlloj. Personat

Kjo është gjetja kryesore e vëzhgimit të dytë

sisë të mbuluar nga shteti që kanë mundësi

kryer nga CEMR mbi ndikimin e krizës në

për hua për investime shprehen se ato janë

rajonet dhe bashkitë e Evropës. Vëzhgimi

keqësuar apo nuk janë përmirësuar që prej

u hartua me të dhënat e siguruara nga 32

vëzhgimit të parë të CEMR në prill 2009.

shoqata kombëtare të qeverive rajonale dhe

Duke i dhënë një rol rrënjësor huasë pub-

të bashkive anëtare të Këshillit Evropian të

like në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik

Rajoneve e Bashkive (CEMR).

dhe investimet në infrastrukturë, kjo duhet

Qeverisja Vendore dhe Integrimi në BE

që u përgjigjën përfaqësojnë 90% të popull-

të rezultojë në një zhvillim lokal afatgjatë që
Sipas vëzhgimit, 76% e autoriteteve lokale

ngadalësohet në pjesën më të madhe të

dhe rajonale ndjejnë që gjendja është keqë-

popullsisë së Evropës.

suar në 6-9 muajt e fundit ndërsa vetëm 6%
ndjejnë një përmirësim të lehtë (në Portu-

Qeveritë lokale dhe rajonale e gjejnë veten

gali, Suedi dhe Wallonia). Kur u pyetën rreth

gjithashtu të kapur nga ulja e të ardhurave të

perspektivës për 2010-ën, vetëm

Qipro,

buxhetit dhe rritja e kërkesës për shpenzime.

Norvegjia, Portugalia dhe Suedia, llogarisin

Në 63% të vendeve vetë burimi i taksës për

6% të popullsisë të mbuluar nga optimizmi i

të ardhurat është ulur dhe prandaj qeveritë

7

Qeverisja Vendore dhe Integrimi në BE

8
kanë transferuar grante në (56%), ndërsa

zhdojnë në shumë vende, dhe do të ush-

shpenzimet janë rritur ose kanë mbetur të

trojnë presion akut në qeveritë lokale dhe

njëjta për autoritetet lokale dhe rajonale të

rajonale të Evropës.

Evropës që përfaqësojnë 75% të popullsisë
së mbuluar.

Backgroundi dhe Metodologjia
Në gusht 2009 CEMR dërgoi një pyetësor

Shumica e shoqatave nuk kundërshtojnë

në 52 shoqatat anëtare të tij në 37 vende;

anëtarët e tyre të miratojnë buxhetet 2010:

32 u përgjigjën (1). Pyetësori adreson një

65% kundërshtojnë një buxhet të reduktuar

radhë çështjesh të tilla si perceptimi i ndi-

apo me rritje zero. Vetëm 18% besojnë se

kimit të bashkive, qyteteve dhe rajoneve të

buxhetet e tyre në vitin 2010 do të jenë rritur

Evropës, pritjet e tyre për buxhetet 2010,

mbi shkallën e inflacionit. Autoritetet lokale

mundësinë për kredi, ndikimi i krizës në

dhe rajonale më optimiste janë në Shqipëri,

shërbimet publike, etj. Vëzhgimi siguron të

Greqi, Portugali, Sllovaki, Danimarkë dhe

dyja përqindjen e përgjigjeve të shoqatave

Norvegji.

kombëtare dhe atë të përqindjes së matur
sipas popullsisë së vendit përkatës. Ajo

Autoritetet lokale dhe rajonale në vendet që

gjithashtu paraqet grafikë për të krahasuar

mbulojnë 49% të Evropës kanë shfaqur dhe

përqindjet e përgjigjeve të ndryshme dhe

rritur kërkesën për shërbime publike. Në

hartës që tregon përhapjen gjeografike të

tërësi, 80% e popullsisë së mbuluar jeton

përgjigjeve.

në qytete ose rajone që ka pasur adaptuar
volumin dhe shkallën e shërbimeve pub-

Vëzhgimi përfshin gjithashtu shembuj të

like të siguruara. Kërkesë më e lartë është

efektit të krizës në një nunër autoritetesh

përqendruar rreth shërbimeve sociale, të tilla

vendore nga vende të ndryshme dhe cilat

si pagesa e përkujdesjes sociale, mbështetje

janë hapat që ata kanë ndërmarrë për të

strehimi, mbështetje për personat e papunë

reaguar ndaj krizës.

apo pa shtëpi, shërbime këshillimi për borxhe apo financiare, shërbime për shëndetin

Vëzhgimi i parë i CEMR mbi ndikimin e

mendor.

krizës u realizua në prill 2009, ai gjithashtu
bazohej në përgjigjet e një pyetësori.

Prirja e harkuar, e dukshme gjatë gjithë
vëzhgimit, çon në një konkluzion të pa-

Vendet që mbulohen nga ky pyetësor: Shq-

shmangshëm: kriza ekonomike dhe fi-

ipëria, Austria, Belgjika, Bullgaria, Kroacia,

nanciare nuk do të kursejë sektorin pub-

Qipro, Republika Çeke, Danimarka, Estonia,

lik të Evropës në 2010, thotë sekretari i

Finlanda, France, Gjermani, Greqi, Islanda,

Përgjithshëm i CEMR Jeremy Smith. Madje

Letonia, Lituania, Luksemburg, Maqedonia,

edhe në se apo kur ekonomia të marrë

Holanda, Norvegjia, Portugalia, Sllovakia,

veten në disa shtrirje, zgjerimi i borxhit të

Sllovenia, Spanja, Suedia, Zvicra, Ukraine

sektorit publik dhe papunësia do të va-

dhe Anglia.

Vlora, një çmim për turizmin në Lugano

Aktiviteti ndërkombëtar, i njohur në fushën
e turizmit pati qëllim të promovojë një turizëm të cilësisë se lartë, të mbrojë dhe
nxjerrë në pah trashëgiminë natyrore dhe
kulturore te vendeve pjesëmarrëse, të nxisë
konkurrencën dhe përsosmërinë në standardet e shërbimit dhe t’i prezantojë ato në
destinacionet publike zvicerane si të denja
dhe me merita të veçanta. Pas një vlerësimi
të saktë, Komiteti Shkencor i dhënies se
Çmimit Zviceran të Turizmit ka përzgjedhur
qytetin e Vlorës në kategorinë: ”Qytetet e
Ujit”, duke e nderuar me çmimin “Perla e
Rivierës Shqiptare”
Ndër vendet e vlerësuara me çmim në Lugano, gjithsej 23, kanë qenë ndër të tjera
qytete nga Turqia, Polonia, Rumania, Portugalia, Suedia, ndërkohë që pjesëmarrja në
aktivitetin ndërkombëtar ka qenë ndërkontinentale. Vlora, është renditur ndër tre të
çmuarat e Kategorisë ”Qytetet e Ujit”:
Augustòw – Poland - “The Venice of the

North”
Municipality of Novo Mesto – Slovenia “Best River-City in Slovenia”
Municipality of Vlora – Albania - “A jewel
overlooking the Albanian Riviera”

Për një Qeverisje të mirë Vendore

Pas një vere të mbushur plot me pushues
dhe turistë, zgjedhja e Vlorës si kandidat për
Çmimin Zviceran të Turizmit 2009, padyshim që ishte një tjetër ogur i mirë i këtij viti
për bashkinë e Vlorës. Çmimi prestigjioz
Zviceran, me qëllim inkurajimin e zhvillimit të
turizmit, është një vlerësim i bukur për qytetin bregdetar, që çdo vit mirëpret mijëra të
ardhur, vendas e të huaj.

Qytet-porti i dytë më i madh në Shqipëri,
me plazhe ranore dhe shkëmbore dhe
malet pranë, muzeu, teatri dhe shkollat
teknike, Kanina mesjetare, ishulli i Sazanit në gojën e gjirit, janë vetëm disa nga arsyet që kanë bërë të mundur vlerësimin e
qytetit të Vlorës me këtë çmim prestigjioz.
Nëpërmjet përfaqësimit në Lugano, në Ekspozitën Ndërkombëtare Zvicerane të Turizmit, duke qenë një arritje e çmuar, qyteti i
Vlorës pati rastin e përfshirjes në promovimet e mediave partnere zyrtare të organizatorëve, si dhe paketave promovuese efikase.
Organizatorët e aktivitetit e motivuan Çmimin si një mundësi afrimi me tregjet e pasura
dhe premtuese zvicerane dhe ato të Italisë
së veriut duke rritur në të njëjtën kohë popullaritetin dhe atraktivitetin e destinacionit të
qytetit të Vlorës.
Kryetari i Bashkisë z. Shpëtim Gjika: Çmimi,
jo rastësor për Vlorën
Marrja e këtij çmimi nuk është rast i shkëputur për qytetin e Vlorës. Tashmë Vlora është
futur në hartën e qyteteve me atraksione
turistike, jo vetëm për shkak të resurseve  
të saj gjeografike, por plotësuar me menaxhimin e këtyre aseteve të njohur që ajo ka.
Në mënyrë të veçantë duhet konsideruar
këtu roli i bashkisë si moderator dhe rregullator i aktorëve që përfshihen në sezonin
turistik, që janë dhoma e tregtisë, bizneset,
operatoret turistikë, institucionet vendore e
qendrore dhe sigurisht pastaj edhe përqendrimi i bashkisë së Vlorës në përmirësimin e
infrastrukturës, për të sjellë më shumë tur-
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istë, por edhe në funksion të qytetarëve të
tjerë.
Është në prioritetet e bashkisë Vlorë që t’i
japë zhvillim pikërisht prioritetit turistik, pa
harruar edhe balancimin në zhvillimin industrial të qytetit. Politika e bashkisë ka të
bëjë me faktin për gjetjen e hapësirave të
domosdoshme, për harmonizimin e këtyre
dy prioriteteve, në mënyrë që Vlora të jetë
qytet me potenciale jo vetëm turistike, por
edhe të zhvillimit ekonomik. Është një qytet
port, është një qytet që ka mundësi zhvillimi,
qoftë të karakterit energjetik, qoftë të karakterit industrial.
Ajo që synojmë edhe për të ardhmen, është
që Vlora jo vetëm të mbetet në hartën turistike, jo vetëm të jetë në kuadrin e këtyre
çmimeve, por të jetë qyteti metropol i turizmit në Shqipëri.
Fakti që Vlora merr vlerësime nga ndërkombëtarët, tregon se Vlora tashmë ka dalë
përtej tregut vendas e konkurron me dinjitet
edhe në tregun e huaj. Do të thotë që Vlora
nuk është më vetëm atraksion i qytetarëve
shqiptare, por edhe ajo që kemi synuar në
përmirësimin e imazhit, për të qenë destinacion turistik edhe për qytetarët e huaj; për
të promovuar, për të parë, për të vlerësuar,
e sigurisht edhe për të përfaqësuar qytetin
tonë, jo vetëm historinë, jo vetëm turizëm,
por edhe për vlerat njerëzore, që përmban.
Aftësia më e madhe është që ne të marrim
“një çmim” nga vetë qytetarët e Vlorës, që të
gjithë të bëhen aktorë dhe faktorë të këtij zhvillimi dhe të kuptojnë drejt që qyteti i Vlorës
e ka prioritet të mirë pranuar zhvillimin turistik Çmimi më i madh është që vetë qytetarët
të harmonizohen me politikat e bashkisë, në
raport me vetë politikat e qeverisë shqiptare,

të çfarëdolloj ngjyre. Objektivi ynë është që
çmime të tilla të mos mbeten thjesht simbolike, të mos ngelen thjesht në tavolinën e
kryetarit të bashkisë, por të jenë çmim për
gjithsecilin qytetar vlonjat, që vetë qytetarët
të ndihen të vlerësuar dhe të bëhen pjesë
aktive e zhvillimit turistik në qytetin e Vlorës.
Drejtori i turizmit në Bashkinë e Vlorës, z. Ilir
Metaj: Jemi krenarë për Vlorën
“Complimenti Vlora! Bella impresa!” – me
këto fjalë na u drejtua Z.Giorgio Giudici –
Kryetari i Bashkisë së Luganos, në Mbrëmjen
Galá, me rastin e dhënies së çmimeve në
Swiss Tourism Awards 2009.
Pastaj tha, se për Vlorën kishte dëgjuar të
flitej për herë të parë në vitin 1997. Kujtoi

se si në ato kohë, për Zvicrën, Shqipëria
ishte zona më e keqe për t’u vizituar dhe
se simboli “i së keqes” ishte pikërisht Vlora. “U impresionova shumë - tha më pas
Z.Giudici – kur u ndesha për herë të dytë
me emrin “Vlorë”, por këtë radhë si simbolin
e turizmit shqiptar, që ishte përzgjedhur nga
Komiteti Shkencor i Swiss Tourism Awards
2009 për dhënien e çmimit. Të mendosh
se janë vetëm rreth 10 vjet diferencë, është
me gjithë mend një arritje për t’u admiruar. I
dërgoni, ju lutem, nga ana ime, urimet më të
mira Kryetarit të Bashkisë tuaj!”
VLORA - simboli i turizmit shqiptar! Ka qenë
një rrugë e gjatë dhe e vështirë. Jo se tani
kemi arritur në destinacion. E vërteta është

Mënyrat tona të marketingut janë gjithmonë

rëndësishme është që jemi në drejtimin dhe

të drejtpërdrejta dhe novative, që rristin kuri-

kahun e duhur. Çdo vit që kalon na shërben

ozitetin dhe nxisin dëshirën për të frekuentu-

jo vetëm si një bazë e mirë arritjesh pozitive,

ar lokalitetin. Duke iu përshtatur mundësive

por edhe si një analizë për të përmirësuar

të pakta financiare por duke shfrytëzuar në

pikat e dobëta për vitin pasardhës. Është

maksimum kapacitetin e burimeve njerëzore

e vështirë t’i bësh turistët të vizitojnë një

slogani ynë është “Më mirë një ide e madhe

destinacion turistik, por është akoma më e

në një ekran të vogël, sesa një ide e vogël në

vështirë t’i bësh ata të rikthehen aty. Nëse

një ekran të madh.“
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se kemi ende shumë për të bërë. Por e

promovimi i duhur turistik (jo vetëm në sasi,
por edhe cilësi) na bën “destinacion turistik

U ndjemë shumë krenarë në Lugano! Ar-

interesant”, infrastruktura e duhur dhe jeta

syeja e të qenit krenarë është mund i një

artistike-kulturore shumëngjyrëshe na kthen

pune të vazhdueshme shumëdimensionale

në “destinacion turistik afatgjatë”.

në “kohë të mira” e në “kohë të këqija” .

Për hir të së vërtetës, duhet thënë që Bash-

Kanë të drejtë të ndihen krenarë, gjithashtu,

kia Vlorë (pavarësisht mundësive të kufizuara

të gjithë operatorët turistikë lokalë, që be-

financiare) ka realizuar gjithmonë risi, përsa

suan, investuan, sakrifikuan dhe guxuan të

i përket mënyrave të kurimit të imazhit për

ëndërrojnë për qytetin e tyre.

një “qytet joshës”. I kemi dhënë rëndësi çdo

Kanë të drejtë të ndihen krenarë të gjithë

detaji, sado i vogël, sepse në fund të fun-

punonjësit e administratës së institucioneve

dit “Vlora është një botë e vogël e mbushur

lokale e shtetërore në Vlorë, pavarësisht

me detaje tërheqëse”. Përveç kujdesit në

bindjeve politike sepse ”VLORA është e të

mënyrat e festimit dhe organizimit të aktiv-

gjithëve!”

iteteve kulturore, risi të vërteta janë realizuar
në fushatat promovuese turistike.

Kanë të drejtë të ndihen krenarë të gjithë
qytetarët e Vlorës që besuan që në 2003

Promovimin e resurseve turistike ne e kemi

e në vazhdim tek projekti i Shpëtim Gjikës

ndarë në dy drejtime:

“Për Vlorën e Ndryshimit e të Zhvillimit”!

• promovim me target turistët e huaj

Kanë të drejtë të ndihen krenarë të gjithë

a- në panaire të rëndësishme ndërkom-

vlonjatët për qytetin e tyre.

bëtare, si ai i Londrës apo i Berlinit

Jemi të bindur se vizioni që ndjekim është ai

etj.

i duhuri. Ecja duhet të vazhdojë…

b- pritje e grupeve të ndryshme të
gazetarëve të huaj

Ky është çmimi i dytë ndërkombëtar që

c- ftesa për agjenci të huaja turistike

merr gjatë vitit 2009 Bashkia Vlorë. Në mars

d- promovim me anë të internetit

të 2009, në kryeqytetin francez, Paris, në

• promovim me target pushuesit vendas
a- aktivitete të ndryshme artistike, kulturore apo sportive
b- promovim në mediat e shkruara apo

edicionin e 13-të të çmimit Ylli i Cilësisë,
Bashkia Vlorë u nderua me Çmimin “Ylli
Ndërkombëtar i Lidershipit në Cilësi”, kategoria Gold.

vizive kombëtare

11

ASOCIACIONI I KOMUNAVE TË KOSOVËS
Deklaratë e AKK-së në mbështetje të SHBSH-së për zonat e përmbytura
Asociacioni i Komunave të Kosovës dhe kryetarët e komunave të Republikës së Kosovës me
shqetësim janë duke e përcjell situatën me të cilën po përballet Shqipëria nga përmbytjet në
zona të caktuara. Pushteti lokal në Kosovë është i prekur i thellë nga gjendja në bashkitë e
veriut që po përjeton në këto ditë.
Komunat e Republikës së Kosovës me këtë rast solidarizohen me përpjekjet dhe angazhimet
e institucioneve të Republikës së Shqipërisë për të përballur me lehtë këtë fatkeqësi natyrore.
Në mënyrë të veçantë, në emër të pushtetit lokal në Kosovë, mbështesim kryetarët e Bashkive, anëtarët e Këshillave Bashkiak, udhëheqësit e Qarqeve, kryetarët e Komunave në përpjekjet e tyre që të përballohet kjo situatë nga përmbytjet të ujërave.
Edhe një herë Ju inkurajojmë që shtoni forcat që të jeni sa më afër qytetarëve në zonat e
përmbytjeve dhe pasurive të tyre, në mënyrë që kjo situatë e pazakontë dhe shkaktuar nga
faktorët natyror, të tejkalohet me sa më pak pasoja e dëme.
Edhe në këto momente, jemi me Ju dhe lutemi që shumë shpejt nga Shqipëria të na vijnë
lajme më të mira!
Prishtinë,
8 janar 2010

Gazeta e Bashkive mbështetet nga Intercooperation, financuar nga Qeveria Zvicerane (SDC),
në kuadrin e Programit për Decentralizimin dhe Zhvillimin Lokal.

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
Adresa:Rr. Ismail Qemali, nr. 27, Tiranë
Tel/fax:00355 4 2257606/3
E-mail:aam@albmail.com
Url:www.aam-al.com

