Mesazhi I Kryetarit të Komunës
I prekur indirekt nga shumë politika të ndryshme, komuniteti ndjente mungesën e një politike
konkrete të fokusuar në arritjen e ndarjes së përdorimit të burimeve nga rritja
ekonomike.Kështu,si një hap i parë, komuniteti kishte nevojë për një plan zhvillimi strategjik
dhe tematik, si ky që hartuam sot, për përdorimin e qendrueshëm të burimeve, veçanërisht
burimeve të pa rinovueshme.
Përdorimi i matur i burimeve natyrore dhe njerëzore, hartimi dhe menaxhimi i një plani
zhvillimi për një periudhë të gjatë të planifikuar, janë një kusht për zhvillimin e qëndrueshëm
të njësisë të qeverisjes vendore, së bashku me begatinë ekonomike dhe një zhvillim social të
balancuar.
Sot zonat, njësitë e qeverisjes vendore vuajnë pasigurinë e të drejtave të pronësisë, si dhe
mungesën e theksuar të tregjeve të prodhimeve bujqesore, shkatërrimin e infrastrukturës, një
pjesë të papunësisë, mungesën e sistemeve formale për sigurinë sociale, mos shfrytëzimin sa
dhe si duhet të burimeve e resurseve që ka zona apo komuna.
Ishte nevojë e domosdoshmëri për të bërë një plan zhvillimi lokal afatgjatë, ku të gjenin
mbështetjen e tyre banorët e komunitetit, për të përmirësuar nivelin e gjendjes ekonomike –
sociale, ndërkohë ky plan e bën njësinë e qeverisjes vendore të jetë e qëndrueshme. Realizimi i
planit te zhvillimit lokal u mbështet tek lidhjet e forta me të gjithë komunitetin dhe përçoi një
rrugë të re të zhvillimit rural, me ndihmën e pa diskutueshme, që dhanë gjithë grupmoshat dhe
organizatat e ndryshme siç ishte në rastin tone FSHZH (Fondi Shqiptar i Zhvillimit), UI
(Insituti Urban), URI (Instituti i Kerkimeve Urbane) dhe Mix Tecnic, duke përfshirë këtu dhe
një numër të madh njerëzish të trajnuar me aftësi organizative e disiplinore, për hartimin dhe
menaxhimin e politikave te zhvillimit lokal, programeve dhe projekteve të përcaktuara në këtë
plan konkret zhvillimi. Mendimi mbi zhvillimin rural thekson përqasjen e integruar te bazuar
në bashkeveprimet e ngushta midis aktiviteteve të zonave rurale dhe pjesës tjeter të ekonomisë.
Ky dokument i rëndësishëm që u hartua me pjesëmarrjen e shumë aktorëve argumenton
se, një zhvillim rural është i qëndrueshëm kur mbështetet fuqimisht në fushat prioritare si
zhvillimi ekonomik, infrastruktura, shërbimet, zhvillimi social dhe qeverisja e mire. Situata
aktuale dhe prespektiva që jep ky plan i zhvillimit lokal në komunën Maminas, dikton nevojën
e administrimit të të gjitha burimeve, duke filluar nga mjedisi që na rrethon, infrastruktura,
rritja e prodhimeve industriale, si kompleks i mundësive për arritjen e objektivave të zhvillimit
rural të qëndrueshëm.
Ky plan zhvillimi lokal përmirëson efiçencën e shfrytëzimit të burimeve të të gjitha fushave të
veprimit, rrit mjaftueshmërinë ekonomike në përgjithësi, duke rritur konkurencën dhe i hap
rrugë zhvillimit prespektiv.
Ky plan zhvillimi lokal rrit gradët e mbulimit të shërbimeve komunale ndaj
komunitetit, biznesit, arsimit, shëndetësisë si dhe rrit nivelin e mirëqenies në të gjitha shtresat e
popullatës.
Per hartimin e këtij dokumenti të rëndësishëm falenderojmë: FSHZH, Institutin Urban
(Washington DC), Institutin i Kerkimeve Urbane (IKU) dhe Mix Tecnic Tirane.

Ilmi Gjeci
Kryetari i Komunes Maminas
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Falenderime
Hartimi i këtij plani nuk do të ishte i mundur pa kontributin dhe dedikimin e Këshillit të
Komunës dhe të anëtarëve të përmendur më poshtë:

Këshilli i Komunës
Shyqyri Mema, Sadik Gjeçi, Telha Zeza, Qazim Koni, Enver Allushi, Selman Alushi,
Emin Verjoni, Zuhdi Kodra, Fatmir Gjeçi, Skender Luku, Adem Dervishi, Bajram Lala,
Ismail Domi, Nazmi Aliu, Ndriçim Koni.

Komuna Maminas:
Grupi i Planit të Zhvillimit Lokal (PZHL)
Kryetari, i zgjedhur nga grupi i PZHL – Naim Leba, (N/Kryetari i Komunës),
Anëtarë të Këshillit të Komunës – Qazim Koni, Ismail Domi, Ndriçim Koni,
Kujtim Koni, Emin Vrioni, Sadik Gjeci, Adem Dervishi.
Personel nga administrata e komuës–File Barreti, Dilaver Koçi, Dashnor Osmani,
Naim Leba, Qemal Fusha, Bukurie Dervishi, Ali Koni, Ruzhdi Domi.
Banorë me profesione të ndryshme, nga zona të ndryshme të komunës-Fatmira Koni,
Vjollca Vlashi, Emin Dervishi, Lumturi Picari,Xhavit Voci,Sefer Domi,Limon Dervishi ,Sabri
Dervishi,Shefqet Domi,Naim Xhepaliu,Fatmir Muça,Skender Muça, Reshit Koni,Mersin
Xhafa,Demir Leba,Xhaferr Verjoni, Myftar Domi,Qemal Koni,Sherif Lala,Esat Lala,Zyhdi
Uruçi,Mehdi J. Allushi.
Përfaqesues nga fshatrat: Haki Ramaliu, Ramiz Aruçi, Ylli Thanishta,
Jonuz Voci, Myslym Uruçi, Sabri Leba, Tahir Barreti.

Grupi i Monitorim-Vleresimit me Pjesemarrje ( MVP):
Kryetare – Bukurie Dervishi
Staf i komunës – File Barreti, Bukurie Dervishi
Përfaqësues të komunitetit– Adem Dervishi, Fatmira Koni, Shefqet Lala
Numri total i anëtarëve në grupin e MVP: 5 anetarë
Hartimi i Planit të Zhvillimit Lokal u bë i mundur edhe nga bashkëpunimi i frytshëm me Fondin
Shqiptar te Zhvillimit(FSHZH). Si pjesë e programit të rritjes së kapaciteteve të qeverisjes
lokale nën Projektin Punët e Komunitetit II (të financuar nga Banka Botërore), FSHZH përgatiti
metodologjinë dhe një strukturë për planifikimin e zhvillimit lokal dhe përzgjodhi komunën
tonë si komunë pilote për të testuar këtë metodologji. Gjatë punës së saj, FSHZH përfshiu
Institutin Urban (Washington, DC) dhe Institutin e Kërkimeve Urbane (IKU) që të punonte me
personelin e FSHZH në hartimin e metodologjisë dhe të monitoronte zbatimin. Në vazhdim të
kësaj, FSHZH nënkontraktoi MixTecnic (Tiranë) për të ofruar koordinimin, asistencën teknike
dhe monitorimin e proçesit të hartimit të Planit të Zhvillimit Lokal në Maminas.
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Hyrje
Në 2005 komuna e Maminasit u angazhua në proçesin e hartimit të Planit të Zhvillimit Lokal
me qëllim që të përcaktonte një vizion të qartë për të ardhmen e komunës - dhe të caktonte
hapat e veprimit për të arritur këtë vizion.
Hartimi i Planit të Zhvillimit Lokal u realizua në një proçes të hapur dhe transparent duke
përfshirë këshillin e komunës, stafin e komunës, grupet e këshillimit dhe të ndjekjes, të
krijuara në nivel komune dhe fshati si dhe anëtarë të tjerë të komunitetit në krijimin e një
vizioni afatgjatë zhvillimi, objektivave strategjike si dhe hapat/projektet konkrete të cilat do të
çojne komunën e Maminasit drejt zhvillimit të qëndrueshëm.

Pse Duhet te Hartojmë një Plan për Zhvillimin Lokal?
Planifikimi i zhvillimit lokal është një proçes që i jep mundësinë komunës sonë — dhe
banorëve që ajo përfaqëson — të planifikojnë, zbatojnë dhe kontrollojnë të ardhmen e tyre.
Një Plan Zhvillimi Lokal jep informacion mbi drejtimin e veprimeve drejt zhvillimit të një
komuniteti. PZHL është një hartë për t’u ndjekur nga të zgjedhurit, personeli i komunës, dhe
komuniteti në tërësi për ti dhënë formë të ardhmes së dëshiruar prej tyre. Planifikimi i
Zhvillimit Lokal ka të bëjë me të menduarin, të vepruarin dhe të parishikimin strategjik të
veprimeve që duhet të ndërmarrim në mënyrë që të realizojmë qëllimet e dëshirueshme.
Një plan zhvillimi është efektiv kur ne e kuptojmë se çfare po bëjmë, kujt i shërben, dhe sa
mirë i plotëson nevojat e komunitetit. Kur bëhet mirë, planifikimi i zhvillimit lokal ka
pjesëmarrjen e gjerë të komunitetit dhe aktorëve të tjerë të interesuar. Kjo garanton që ne po
përdorim burimet më të mira të mundshme në planifikimin e së ardhmes ashtu si edhe krijon
një forum të gjerë për pjesëmarrje të shoqërisë, përkushtim dhe rritje te ndjenjës së pronësisë.
Qëllimet strategjike dhe hapat e veprimit te shprehura në Planin e Zhvillimit Lokal nuk janë
vetëm autoritet i qeverisjes vendore. Komuna nuk mund të bëjë vetë gjithçka, dhe as nuk
mund t’i adresojë vetëm të gjitha problemet e komunitetit. Kështu që, në Planin e Zhvillimit
Lokal është idea që i gjithë komuniteti ka një kontribut për të dhënë në arritjen e një komune
të qëndrueshme. Angazhimi dhe veprimet e komunitetit, grupeve dhe të interesuarve të tjerë
janë mjaft të rëndësishme në arritjen e suksesshme të Vizionit të Komunës, qëllimeve dhe
veprimeve që janë themelore në Planet e Zhvillimit Lokal.
Një PZhL është efektiv kur në mënyrë rigoroze përdoret që të planifikojë shërbime dhe
projekte, identifikojë burimet, boshllëqet dhe nevojat financiare, të masë rezultatet e punës së
qeverisë lokale, dhe t’i komunikojë këto rezultate tek komuniteti. Ky është një proçes dhe
dokument me anë të të cilit komuniteti mund të vërë përpara përgjegjësisë të zgjedhurit në
mënyrë që ti përgjigjet nevojave dhe prioriteteve të tij. PZhL siguron një përdorim efektiv të
burimeve specifike të komunës në mënyrë që të bëhet sa më e mundur arritja e objektivave.

Per Cfare është Plani yne i Zhvillimit Lokal?
Nje vizion i Përbashkët
Komuna jone përballet me shumë sfida për zhvillim dhe burime të pakta për ti përballuar ato –
por gjithashtu ne kemi shumë mundësi. Detyra jonë është që t’i bashkojmë të gjitha burimet
dhe komunitetin në një vizion të përbashkët për të cilin mund të mobilizojmë dhe të përdorim
sa më mirë burimet tona njerëzore, natyrore dhe financiare. Për të arritur këtë, proçesi ynë për
hartimin e PZHL ftoi këshilltarët dhe komunitetin për ”të pikturuar” të ardhmen tonë në 10–15
vitet e ardhshme. Rezultati i këtij aktiviteti ishte ”Vizioni i Maminasit”.
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Një plan për të Ardhmen Tonë
E ardhmja jonë sigurisht që do të ndryshojë – dhe ne duhet të sigurohemi, që jemi autorë të
këtij ndryshimi, duke iu kundërvënë situatave që përcaktojnë të ardhmen tonë. PZHL përmban
qëllime dhe hapa veprimi të realizueshme, për të cilat ne jemi të sigurt që mund t’i arrijmë hap
pas hapi në rrugën tonë për të përmbushur vizionin.
Katër shtyllat
Ne dëshironim të caktonim një rrjet të gjerë, që të siguroheshim që të gjitha prioritetet e
zhvillimit të përfshiheshin në PZHL. Kjo ishte arsyeja që e organizuam PZHL në bazë të katër
fushave prioritare:
¾Zhvillimi Ekonomik
¾Zhvillimi Social
¾Infrastruktura dhe Shërbimet Publike
¾Qeverisja e Mirë
Një Komunitet, Shumë Zëra
Komuna jonë përbëhet nga shumë zëra – burra, gra, femijë, të rinjë, të moshuar, (pensioniste
dhe veteranë), Invalid, fermere, biznesmenë, e kështu me radhë. Ishte kritike për ne, që të
kuptonim shpesh se sa të ngjashme po aq dhe të ndryshme ishin nevojat dhe pritshmerite e
këtyre grupeve. Proçesi i PZHL inkurajoi pjesëmarrjen e grave në grupet e këshillimit, dhe të
gjithë përfaqësuesit e komunitetit u ftuan që të merrnin pjesë në hartimin e këtij plani.
Komunikimi me Publikun
Plani ynë i Zhvillimit Lokal është një bashkëbisedim me komunitetin. Ne morëm mendime dhe
informacion nga komuniteti dhe shpresojmë që këto opinione janë të reflektuara në këto plan.
Ne kemi nevojë që të nxisim dialogun dhe opinionin e vazhdueshëm në mënyrë që të
sigurohemi që po ndikojmë ashtu siç duhet tek komuniteti ynë.
Një panoramë më e gjerë
PZHL ka të bëjë me të menduarin në terma afatgjatë në lidhje me nevojat e zhvillimit të
Maminasit. Sidoqoftë, ne u kujdesëm që të merrnim parasysh edhe Strategjinë Rajonale të
Zhvillimit për Qarkun e Durrësit, që të siguroheshim, që ishim në një linjë me Objektivat
Rajonale dhe Kombëtare të Zhvillimit për Mijëjeçarin (OZHM). Në këtë mënyrë PZHL i
Maminasit kontribon në arritjen e objektivave dhe prioriteteve kombëtare.

Kush u Përfshi në Hartimin e Planit të Zhvillimit Lokal
Për të pasur një proçes të hapur dhe transparent, në hartimin e planit për zhvillimin e
komunës Maminas, është synuar një pjesëmarrje e gjerë nëpërmjet krijimit të grupeve të
këshillimit me bazë pjesëmarrjen e komunitetit. Pjesëmarrja e tyre ishte kyç për suksesin e
hartimit dhe zbatimit të PZHL.
Grupi i Planit të Zhvillimit Lokal (grupi PZhL): Ky grup është përgjegjës për nxitjen,
udhëheqjen, këshillimin dhe mbikqyrjen e hartimit të PZhL. Grupi i PZhL-së së Maminasit
përfshiu 55 persona : kryetari i komunës, përfaqësues të këshillit, përfaqësues nga
administrata e komunës, përfaqësues të fshatrave si dhe përfaqësues nga komuniteti me
profesione të ndryshme.
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Nënkomitetet e Fushave Prioritare: Këto grupe përfaqësojnë katër shtyllat kryesore (zhvillimi
ekonomik, zhvillimi social, infrastruktura e shërbimet publike dhe qeverisja e mirë) dhe janë
përgjegjëse në përcaktimin e hapave të veprimit/projektet konkrete për fushat prioritare dhe
hartimin e prefizibiliteteve dhe fizibiliteteve. Këto grupe mund të ftojnë dhe specialistë të tjerë
të jashtëm që të japin ekspertizën e tyre në detajimin e hapave të veprimit/projekteve
konkrete.
Grupi i Monitorim-Vlerësimit me Pjesëmarrje (grupi MVP): Grupi i MVP-së ngarkohet të punojë
ngushtë me grupin e PZhL dhe nënkomitetet për të përcaktuar kriteret, vlerësuar proçesin,
caktuar matësat për realizimin e objektivave strategjike apo hapave të veprimit. Grupi
monitoron edhe zbatimin e PZhL dhe raporton sukseset apo pengesat tek qeverisja vendore
(komuna dhe keshilli i komunës) dhe komuniteti. Grupi i MVP përbëhet nga 5 persona që
përfaqësojnë administratën e komunës dhe komunitetin.
Figura 1. Diagrama që demonstron lidhjen midis grupeve të këshillimit

Kryetari i Komunës
Personeli i Komunës

Këshilli i Komunës

Grupi i PZHL
Kryetari i Komunës
3 Anëtar të Këshillit
5 Personel i Administratës
Banorë
8 Përfaqesues te fshatit

Nënkomitetet e PZHL
sipas Fushave
Prioritare

Fshati Rrubjekë
Kryetar, GKN

Grupi i Monitorim –
Vlerësimit me
Pjesëmarrje

Fshati Bilalas
Kryetar, GKN

Fshati Vlashaj
Kryetar, GKN

Fshati Maminas
Kryetar, GKN

Fshati Karpen
Kryetar, GKN

Fshati Karreç
Kryetar, GKN

Fshati Metallaj
Kryetar, GKN

Fshati Bodinok
Kryetar, GKN

Si e realizuam këtë proçes? Dhjetë Hapat për Hartimin e Planit të
Zhvillimit Lokal
1. Garantimi i angazhimit lokal. Ky hap siguron që zyrtarët e qeverisjes vendore dhe
personeli të njihen me qëllimet e projektit dhe në të njëjtën kohë të angazhohen në këtë
projekt. Me 13 Prill, u bë prezantimi i projektit në Këshillin e Komunës së Maminasit. Gjatë
këtij takimi u zgjodhën 3 anëtarë të këshillit si pjesëmarrës të grupit të PZHL.
2. Ofrimi i Asistencës. Gjatë këtij hapi u orientuan
dhe trajnuan anëtarët e grupit të PZHL dhe MVP për
strukturën dhe metodologjinë e PZHL/MVP. Trajnimi 2
ditor u organizua në 10-11 maj dhe përfshiu 27
pjesëmarrës.
3. Fillimi i Punës. Grupet e PZHL-së dhe MVP-së
organizuan takime gjatë të cilave caktuan planin e
aktiviteteve që do të ndiqnin, si dhe caktuan afatet kohore, rolet dhe përgjegjësitë për çdo
anëtar të grupeve. Gjithashtu u organizua nje fushatë komunikimi që përfshinte fletëpalosje
me informacion për projektin dhe postera për panairet e ideve në fshatra.
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4. Mbledhja e informacionit. Përpara se të mësojmë se ku po shkojmë, ne duhet të dimë se
ku jemi. Ky hap na lejon të bëjmë një vlerësim të situatës aktuale të komunës dhe të krijojmë
një pamje më të plotë dhe të saktë të Komunës. Që këtu mund të fillojmë të mendojmë për të
ardhmen e komunës. Kjo fazë ishte shumë e ngjeshur dhe kërkoi përkushtimin e grupit të
PZHL. Për shembull, anëtarë të grupit të PZHL plotësuan pyetësorin prej 14 faqesh për
karakteristikat e komunës – cilat jane burimet tona natyrore/njerëzore, buxheti i komunës e
kështu me radhë. Këto të dhëna u morën në zyrat e komunës dhe në qark.
Bilalas

23

Bodinak

14

Karpen

5

Karreç

29

Maminas

35

Metallaj

15

Rubjeke

52

Vlashaj

9

Total

182

Në anketimin e familjeve u mor informacion nga komuniteti mbi shërbimet
që ofron komuna. Anketimi u realizua në të 8 fshatrat e komunës. Familjet
u zgjodhen në mënyrë të rastësishme në këto fshatra.
Dhe së fundi, u realizua analiza SWOC me këshillin e komunës në takimin
e radhës. Kryetarët e fshatrave u përfshinë në këtë proçes dhe dhanë
mendime shumë të vlefshme. Analiza SWOC – Fuqitë, Dobësitë,
Mundësitë dhe Sfidat – lejoi të zgjedhurit lokal që të jepnin mendimet dhe
opinionet e tyre për çfarë shkon mirë në komunë dhe çfarë nuk shkon mirë,
si dhe të bënin sugjerime se si mund të përmirësoheshin fushat prioritare.

5. Panairet e ideve në fshatra. Për të marrë opinionin qytetar, përveç anketimit u organizuan
nga grupi i PZHL dhe Panairet e Ideve në Fshatra. Panairet e Ideve në fshatra u cilësuan si
forume interaktive për të grumbulluar idetë dhe informacionet e banorëve dhe për ta përdorur
këtë informacion në hartimin e PZHL. Panairet e ideve u organizuan nga anëtarë të grupit
lehtësues të PZHL , grupit të MVP dhe kryetarët e fshatrave.

Panairet e ideve u organizuan në 8 fshatra nëpër vende të hapura, të përshtatshme dhe
komode për pjesëmarrësit (Referohu fig. 4). Në komunën e Maminasit morën pjesë nëpër
këto panaire 410 pjesëmarrës në total nga të cilët 150 ishin gra dhe një numër i
konsiderueshëm të rinjsh të cilët dhanë një informacion shumë të vlefshëm.
Figura 2: Konceptimi i Panairit të Ideve në Fshatra.
Hyrja

Stacioni i Nëntë: Si
të përmirësojmë
qeverisjen vendore

Stacioni i Tetë: Si të
përmirësojmë
ambjentin

Stacioni i Parë:
Prezantim i PZHL

Stacioni i Dytë
Kush jemi ne?
(Vlerësim i gjendjes
së fshatit)

Stacioni i Tretë:
Çfarë pëlqej më shumë në
fshatin/komunën time

Stacioni i Shtatë: Si
të përmirësojmë
infrastrukturën
publike

Cili është vizioni juaj
për komunën në 1015 vjet

Stacioni i Katërt:
Çfarë pëlqej më pak në
fshatin/komunën time

Stacioni i Pestë:
Si të përmirësojmë:
Zhvillimin Ekonomik
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Stacioni i Gjashtë:
Si të përmirësojmë
zhvillimin social

6. Sintetizimi i të Dhënave. Me grumbullumin e të gjithë informacionit – profili i komunitetit,
anketimi i familjeve, analiza SWOC me këshillin e komunës, dhe panairet e ideve në fshatra u përgatit nga një paketë informacioni për rishikim për anëtarët e grupit të PZHL dhe MVP.
Duke pasur këtë informacion, grupi i PZHL së Maminasit:
a. Përcaktoi vizionin 10-15 vjeçar për komunën.
b. Zgjodhi anëtarët për nënkomitetet e fushave
prioritare.
c. Finalizoi objektivat strategjike për çdo fushë
prioritare pas propozimeve të Nënkomiteteve të
Fushave Prioritare.
d. Votoi për Vizionin dhe Objektivat Strategjike
përfundimtare.
7. Puna e Nënkomiteteve të Fushave Proritare. Ky hap përfshin planifikimin më në detaje
të hapave të veprimit për çdo objektiv strategjik të fushave prioritare. Gjithashtu nënkomitetet
u ngarkuan me detyrën e hartimit të prefizibiliteteve, që të demonstrohej që hapat e veprimit
dhe projektet ishin konkrete, kuptimplotë dhe të
realizueshme. Takimet e katër nënkomiteteve të
fushave prioritare u kryen në një periudhë kohore prej
3 javësh.
Gjatë kësaj kohe grupi i monitorim vlerësimit me
pjesëmarrje punoi me përcaktimin e indikatorëve të
cilët u zgjodhën në bazë të aktiviteteve/projekteve që
ishin përcaktuar nga nënkomitetet e fushave prioritare.
E gjithë kjo punë u prezantua në grupin e PZHL i cili
diskutoi planet e veprimit për çdo fushë prioritare,
matjen e performancës si dhe hapat në vazhdim. Grupi i monitorim vlerësimit me pjesëmarrje
bëri dhe një raportim mbi ecurinë e proçesit si dhe sa mirë u arritën pritshmëritë e grupit të
PZHL gjatë këtij proçesi.
8. Ju Folët ne Ju Dëgjuam, a u Kuptuam Drejt? Takime me komunitetin dhe rishikimi në
Këshillin e Komunës: në momentin që grupi i PZHL ka përfunduar draftin e PZHL, ne e
prezantojmë atë në komunitet që të sigurohemi, që kjo PZHL i përgjigjet nevojave të tij.
Kryetarët e fshatrave luajnë rol kryesor në këtë drejtim.
9. Integrimi me Proçesin e Buxhetit. Qëllimi i PZHL-së është që t’i lejojë komunitetet që të
drejtojnë dhe kontrollojnë të ardhmen e tyre. Megjithatë, kjo nuk mund të kuptohet e ndarë
nga proçesi i hartimit të buxhetit, pasi ky është momenti kur buxheti i limituar alokohet në ato
zëra që ka më tepër nevojë komuniteti. Në hartimin e buxhetit, personeli i komunës paraqet
opsione dhe zgjidhje për të zgjedhurit lokal, se si mund të shpenzohen sa më efektivisht
paratë e taksapaguesve. Duke administruar të dhënat dhe informacionin nga komuniteti, grupi
i PZHL paraqet një panoramë për zgjidhjet e mundshme.
10. Zbatimi dhe Monitorim-Vlerësimi i Vazhdueshëm. PZHL ka një plan të detajuar në të
cilin janë përcaktuar afatet kohore dhe përgjegjësitë. Grupi MVP është e ngarkuar me detyrën
e monitorimit të progresit që bëhet për arritjen e rezultateve të matshme. Monitorimi do të
bëhet rregullisht duke e lejuar grupin e PZHL, të zgjedhurit lokal, dhe personelin e komunës
që të bëjnë ndryshime atëherë kur nevojitet. Progresi do të raportohet në komunitet me
mënyra të ndryshme – postera, media lokale, buletine informative, fletpalosjedhe nepermjet
këshilltareve të komunës.
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Figura 3. Struktura e proçesit të PZHL
Procesi i Planit te Zhvillimit Lokal
Analiza e Situates : Ku jemi? SWOT

Monitorim-Vleresim
me Pjesemarrje
(te Procesit)

Vizioni i Komunes
Ku duam te jemi?
(10-15 vjet)
Fushat prioritare/Qellimet Strategjike/
Hapat e Veprimit dhe Projektet
Si shkojme atje?

Fusha Prioritare
Zhvillim Ekonomik

Fusha Prioritare
Zhvillim Social

Fusha Prioritare
Infrastruktura Publike

Fusha Prioritare
Mire-Qeverisje

Objektiv Strategjik 1
Hap Veprimi
Hap Veprimi
Hap Veprimi

Objektiv Strategjik 1
Hap Veprimi
Hap Veprimi
Hap Veprimi

Objektiv Strategjik 1
Hap Veprimi
Hap Veprimi
Hap Veprimi

Objektiv Strategjik 1
Hap Veprimi
Hap Veprimi
Hap Veprimi

Objektiv Strategjik 2
Hap Veprimi
Hap Veprimi
Hap Veprimi

Objektiv Strategjik 2
Hap Veprimi
Hap Veprimi
Hap Veprimi

Objektiv Strategjik 2
Hap Veprimi
Hap Veprimi
Hap Veprimi

Objektiv Strategjik 2
Hap Veprimi
Hap Veprimi
Hap Veprimi

Objektiv Strategjik 3
Hap Veprimi
Hap Veprimi
Hap Veprimi

Objektiv Strategjik 3
Hap Veprimi
Hap Veprimi
Hap Veprimi

Objektiv Strategjik 3
Hap Veprimi
Hap Veprimi
Hap Veprimi

Objektiv Strategjik 3
Hap Veprimi
Hap Veprimi
Hap Veprimi

Pre-Fizibilitet

Pre-Fizibilitet

Pre-Fizibilitet

Pre-Fizibilitet

Plani Final i Zhvillimit Lokal

Hartimi i Buxhetit
(negociata, perzgjedhje)
(Vjetore)

Monitorim-Vleresim me Pjesemarrje
(Raportim cdo 3-mujor)

Cili është Afati Kohor për Planin e Zhvillimit Lokal?
PZHL përmban plane veprimesh afatshkurtër dhe afatgjatë. Vizioni përfshin një periudhë
kohore prej 10-15 vjetësh. Sidoqoftë, për të qenë sa më realistë dhe të sigurtë që gjërat do të
bëhen në mënyrën që duam, e kemi ngushtuar hapësirën e veprimit në 5 vjet. Çdo hap
veprimi që paraqitet më poshtë ka një afat kohor për zbatim. Përputhja me këto afate kohore
do të monitorohet nga grupi i monitorim vlerësimit me pjesëmarrje.
Si ta Lexojmë Planin e Zhvillimit Lokal.
Publikimi i Planit të Zhvillimit Lokal përmban këto seksione:
¾ Hyrjen në të cilën shpjegohen qëllimi, pjesëmarrja dhe metodologjia.
¾ Profili i komunitetit që shpjegon në detaje situatën aktuale të komunës duke u bazuar
në të dhënat objektive të grumbulluara nga Grupi i PZHL dhe që plotësohet me opinione
në lidhje me anketën e familjeve të organizuar në Qershor 2005. Aty ku nevojitet, janë
shpjeguar të dhëna nga Strategjia Rajonale e Zhvillimit për Qarkun e Durrësit me qëllim
krahasimi.
¾ Indikatorët e Performancës për çdo fushë prioritare do të na lejoje që të monitorojmë
progresin e bërë në arritjen e objektivave strategjike.
¾ Të Qënurit në një Drejtim me Strategjinë Rajonale të Zhvillimit për Qarkun e Durrësit
tregon që Maminasi po kontribon në strategjitë e zhvillimit rajonal dhe kombëtar.
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Afatet kohore në të Cilat u Hartua Plani i Zhvillimit Lokal për Komunën
e Maminasit.

Shkurt 05

Maminasi u përzgjodh nga FZHSH një
nga 5 komunat pilote për të testuar
metodologjine e re të PZHL dhe MVP

Prill 05

FZHSH prezanton konceptin e PZHL
tek Kryetari i Komunës dhe tek
Administrata e Komunës

13 Prill 05

Këshilli i Komunës voton pro për
hartimin e Planit të Zhvillimit Lokal

10 – 11 Maj 05

Grupi i PZHL dhe MVP trajnohen ne
një trajnim dy ditor.

15 Qershor 05

Përfundon grumbullimi i të dhënave
për profilin e komunitetit

Qershor 05

Përfundon grumbullimi i të dhënave
nga anketimi i familjeve

6 - 9 Qershor 05

Në fshatrat Maminas, Bilalas, Karreç
dhe Vlashaj organizohen panairet e
ideve

17-22 Qershor 05

Në fshatrat Rrubjekë, Karpen ,
Metallajdhe Bodinok organizohen
panairet e ideve

30 Qershor

Organizohet analiza SWOC me
Këshillin e Komunës dhe pjesëmarrjen
e Kryetarëve të fshatrave

Gusht 05

Takohet grupi i PZHL , hartohet dhe
miratohet Vizioni final për Komunën,
si dhe caktohen anëtarët e
Nënkomiteteve të Fushave Prioritare.

Tetor 05

Nënkomitetet e Fushave prioritare
hartojnë Objektivat strategjike

Dhjetor

Grupi i PZHL finalizon Planin e
9 Zhvillimit Lokal të propozuar

Informacion i Përgjithshëm për Komunën e Maminasit
Komuna Maminas shtrihet në lindje të rrethit të Durrësit. Bën pjesë në rajonin qëndror të
Shqipërisë së mesme.
Toponimia e pasur e zonës, troje, rruge, ura dhe
ndërtesa të vjetra, ullinjtë shekullorë, deshmojne per
nje popullim te hershem te fshatrave te komunes se
Maminasit. Rruget e vjetra që kanë lënë gjurmët e tyre
kalonin rreze kodrave Shijak – Shahinaj - Shtraze –
Bodinak – Karpen - Maminas – Rrubjekë - Manez Ishem. Në fund të shekullit XVIII dhe fillimet e shekullit
XIX është ndërtuar rruga e vjeter Shilorja qe lidhte
Tiranën me Shijakun e Durresin. Po në këtë periudhe
eshte ndertuar dhe rruga Maminas-Ishem. Ne kohen
kur sundimi Austriak kishte uzurpuar dhe vendin tone
kishte planifikuar te ndertonte hekurudhen Durres - Tirane ne segmentin Sukth–Maminas
kalonte traseja e kesaj hekurudhe dhe veprat e artit u ndertuan qe ne ate kohe si Ura ne
”Dorben” dhe ura ne ”Koxhas”. Mbi kete trase te piketuar me parë, në vitet e pushtimit Fashist
ky segment u bë rruge automobilistike dhe rreth viteve 1940-1941 u asfaltua. Keshtu qe rruga
Durres - Tirane kalonte tashme nga Sukthi e Maminasi. Banoret e fshatrave te komunës
Maminas qindra vjet me parë kane ardhur kryesisht nga malesia e Krujes, nga Mati, nga
Shengjergji i Tiranes dhe fshatrat e tjere të Tiranes.
Ndër lagjet me te vjetra mund te permendim lagjen ”Lala” (Rrubjeke), Lagja ”Domi ”
ne Bilalas, lagja ”Koni ” Maminas, lagja ”Osmani ” ne Karreç, lagja ”Vlashi” ne Vlashaj, lagja ”
Dervishi” ne Karpen, lagja ”Domi” ne Metallaj dhe lagja ”Voci” ne Bodinak. Fshati Karpen, si
toponim eshte sllav dhe shpjegohet me fjalen gur, pra ka qene shkemb e gur, nga ku per afro
80-90 vjet jane nxjere gure per ndertimin e rrugeve Shilore, Maminas–Ishëm, Maminas Sukth, Sukth - Ishem per fshatrat e Shijakut dhe se fundi per NSHN Durrës. Me qellim te
realizimit te ketij aktiviteti ka qene ndertuar dhe ka funksionuar nje teleferik Karpen -Maminas
dhe dekovil Koxhase Vadardhe-Sukth. Te gjithe fshatrat kane patur xhami e teqe. Ne fshatin
Rrubjeke, xhamia ka qene e ngritur mbi muret e kishes. Ne vitin ’37 eshte bere nje panair i
madh kombetar per fuqine e fese të sektit bektashjane e drejtuar nga Sheh Ramazan Picari, i
cili ndertoi nje teqe te forte me fame.
Per shume vite ne ndarjen administrative fshatrat e Komunes Maminas benin pjese ne
Komunen e Prezes, nen prefekturen e Shijakut.
Gjate viteve fshataret e Maminasit e rriten nivelin e jeteses, te kultures, te arsimit.
Shkollat e para ne kete zone jane hapur rreth viteve 1920 si ne Maminas “Mitepi”, ne
Metallaj, me vone ne Marikaj dhe pas çlirimit me 4 dhjetor 1944 ne godinen e ish Kuestures
Italiane u hap shkolla e Maminasit dhe me pas vijoi hapja e shkollave ne fshatrat e tjere. Ne
vitet 50’-60’ u ngriten qendra shendetesore dhe e kultures. Ne kete periudhe dhe ne vazhdim
u rrit ndjeshem niveli kulturor dhe arsimor, duke u shkolluar qindra te rinj e te reja në arsimin
e mesem e te larte. Nje tregues me vlere i arsimimit te kesaj zone eshte perqindja qe zene te
arsimuarit me shkolle te larte ndaj gjithe banoreve kjo e shprehur ne perqindje 7% qe do te
thote ne 14 banore 1 eshte me arsim te larte.

1. SHOQËRIA (Kapitali Social)
a. Komuniteti dhe Dinamika
Lëvizja e popullsisë në Qarkun e Durrësit gjatë 10 viteve të fundit është ndier edhe në
komunën e Maminasit. Numri i familjeve (viti 2005) në komunë është 1510 dhe duke u
krahasuar me numrin e familjeve në vitin 2000 (1352 familje) shihet se ka një shtim prej 158
familjeve e cila ka ardhur si rezultat i krijimit te familjeve te reja dhe nga migrimi i familjeve nga
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zonat Veri-Lindore te vendit. Kjo reflekton dhe tendencën e lëvizjes së familjeve brënda vendit
Figura 1. Shpërndarja e Popullsisë
nga zona malore në ato fushore. Familjet e
Fshati
Femra
Meshkuj
Gjithsej
ardhura jane perqendruar kryesisht ne fshatrat
Rrubjeke
811
879
1690
Rrubjeke, Bilalas, Bodinak, etj.
Bilalas
Maminas
Karrec
Vlashaj
Karpen
Metallaj
Bodinok
Komuna

362
530
450
244
269
235
200
3101

387
548
484
264
299
248
195
3304

749
1078
934
508
568
483
395
6405

Nga 6,405 banorë, 8.1% janë pensionistë dhe
14.8% ndjekin shkollen (9 vjeçare dhe
gjimnazin). Në përgjithësi nga popullsia aktuale,
afërsisht 45.6 % përfaqësojnë popullsinë
aktive për punë (të grupmoshës 18-60 vjeç). Në
përgjithësi,
në
Figura 2. Numri i Familjeve në
komunë ka 2920
2000-2005
persona që janë apo mund të angazhohen në aktivitete për
Nr. i familjeve
Fshati
gjenerimin e të ardhurave. Sidoqofte shkalla e papunësisë në
2000
2005
komunë arrin deri në 19.6 %. Këto të dhëna mbështesin edhe
Rrubjeke
331
384
prioritetet e komunës për përmirësimin ekonomik dhe shtimin e
Bilalas
160
173
mundësive për punësim.
Maminas
Karrec
Vlashaj
Karpen
Metallaj
Bodinok
Komuna

235
198
110
118
103
97
1352

260
219
120
135
115
104
1510

Migrimi i popullsisë brënda rajonit, ka rezultuar në shtimin e
popullsisë në disa fshatra. Të gjithe fshatrat e komunes kane
mbi 400 banore. Kjo situatë krijon një mundësi të madhe në
forcimin e aktiviteteve ekonomike të këtyre fshatrave si dhe rrit
kapacitetet e tyre prodhuese dhe tregtare.

b. Arsimimi
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Gjatë shtatë viteve të fundit i është kushtuar një vëmendje e veçantë objekteve arsimore në
qarkun e Durresit, ku janë ndërtuar apo rikonstruktuar shkollat. Në komunën e Maminasit
objektet arsimore janë të përqëndruara në tre qendra: Rrubjeke, Maminas dhe Metallaj.
Aktualisht Maminasi numëron tre shkolla 9-vjeçare në të cilën mësojnë 725 nxënës dhe ka 54
mësues dhe një shkollë të mesme me 225 nxënës dhe 10 mësues. Në komunë ka dhe 8
kopshte fëmijësh në Rrubjeke, Bilalas, Maminas, Vlashaj, Karpen dhe Metallaj me 183 fëmijë
nen kujdesin e 8 edukatoreve.
Përsa
i
përket
arsimit
te
detyrueshëm 9 vjeçar, raporti
është një mësues për 13.5
nxënës.

Fshati
Rrubjeke
Bilalas
Maminas
Vlashaj
Karpen
Metalle
Komuna

Figura 3. Shpërndarja e shkollave, nxënësve dhe mësuesve në komunën e Maminasit
Shkolla
Shkolla
Nxënës Mësues
Nxënës Mësues
Kopshte
Fëmijë
9-vjecare
të mesme
1
262
16
2
50
1
25
1
388
33
1
225
10
2
53
1
20
1
20
1
75
5
1
15
3
725
54
1
225
10
8
183

Edukat
2
1
2
1
1
1
8

Situata e përgjithshme, përsa i përket arsimit, duket sikur ka ndryshuar pozitivisht nëse
konsiderojmë opinionin qytetar ku vetëm 1.1 % shprehen se janë “te pakënaqur” me gjëndjen
e shkollës dhe per kopshtet. 7.7 % e popullsisë shprehen se janë të pakënaqur me kushtet e
kopshteve, ndersa 78.6% jane te kenaqur.
Një problem është mungesa e mjeteve dhe pajisjeve shkollore, veçanërisht e laboratorëve
duke shtuar dhe nivelin dhe metodat e mësimdhënies, kompetencën e mësuesve si dhe
rishikimi i programit mësimor. Këtu nuk mund të flasim për numrin e kompjuterave në shkollë
pasi ato nuk ekzistojne fare.
Në panairet e ideve të organizuar në
fshatra gjatë muajit Qershor 2005,
komuniteti shprehu një interes të
madh në drejtim të përmirësimit të
infrastrukturës, që i vjen në ndihmë
zhvillimit të arsimit. Komuna e
Maminasit i është përkushtuar punës
në shtimin e numrit të nxënësve që
ndjekin shkollën e mesme, si dhe ne
përmirësimin
e
cilësisë
së
mësimdhënies
dhe
mjeteve
mesimore.

Figura 1. Gjendja e Shkollave
1.10%

13.70%

78.60%
Shume i kenaqur
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I kenaqur

I pakenaqur

c. Kultura dhe Koha e Lirë
Komuna e Maminasit sikurse përmendet dhe në pjesën historike, ka qenë një qendër e njohur
dhe e rëndësishme e kulturës dhe me një trashëgimi të pasur kulturore. Megjithatë jeta
kulturore e komunitetit nuk është në nivelin e duhur. Komuniteti është i pakënaqur dhe i
mungojnë
aktivitetet
Figura 5. Kenaqshm eria e Kom unitetit ne Lidhje m e Aktivitetet Kulturore dhe
kulturore
dhe
artistike.
Kohen e Lire
Rreth 61.6 % mendojnë se
këto aktivitete mungojnë në
80%
komunë dhe i njëjti opinion
60%
është dhe për aktivitetet
40%
sportive. Në lidhje me
20%
aktivitetet që organizohen
0%
per të rinjtë apo të
Te
Trashegimi
Kultura
Spo rti
B iblio teka
Rinia
M o shuarit a Kulturo re
moshuarit vetë 2.2 % deri
3%
16.40%
13.70%
2.20%
3.30%
25.30%
Sh. te kenaqur o se te kenaqur
3.3 % shprehen të kenaqur
61.60%
48.90%
33.50%
68.10%
75.30%
29.1%
I pakenaqur o se sh. te pakenaqur
nga organizimi i këtyre
aktiviteteve.

d. Shërbimi Shëndetsor
Problemet shëndetsore dhe sëmundjet ulin cilësinë e jetesës së popullsisë dhe në mënyrë të
vecantë të fëmijëve. Tranzicioni i vështirë, varfëria dhe ndotja e ambjentit kanë ndikuar dhe po
ndikojnë negativisht në jetën e banorëve te qarkut të Durrësit. Me gjithë përmirësimin në
shkallë kombëtare të disa prej treguesve shëndetsorë, vihet re një rënie e theksuar në cilësinë
e shërbimeve shëndetsore, sidomos në zonat rurale dhe informale. Sistemi shëndetsor në
komunë përbëhet nga dy
Figura 6. Kenaqshm eria e Kom unitetit ne Lidhje m e Qendrat
qendra shëndetsore dhe 5
Shendetsore dhe Higjenen
ambulanca të cilat ofrojnë
100.00%
shërbime që lidhen me
shëndetin e popullsisë që
50.00%
nga lindja e deri në moshën
e tretë, përfshi shërbimet
0.00%
Sh. i kenaqur
I kenaqur
I pakenaqur
Sh. i pakenaqur
para dhe pas lindjes,
15.90%
69.80%
7.10%
4.90%
Qendra Shendetsore
edukimin dhe ndjekjen e
1.10%
82.40%
8.80%
0.50%
Higjena
mirërritjes
së
fëmijës,
vaksinimet, diagnostikimin,
trajtimin dhe këshillimin në nivel komuniteti të sëmundjeve të ndryshme, referime për në
shërbimet e specializuara, planifikimin familjar etj. Domosdoshmeri eshte riorganizimi i
strukturave te shëndetit parësor dhe pajisja e ambulancave me mjetet e nevojshme në
mënyrë që të plotësojnë standartet rajonale për zonat rurale. Ne te dy qendrat shëndetsore te
komunës ka nga nje mjek dhe në fshatrat ku ka shërbim ambulancë ka një mjek te levizshem
dhe nje personel me nivel të mesëm. Në qendrat shëndetsore dhe ambulancat e Maminasit
pothuajse kryhet sherbimi i berjes se analizave mjekesore, ka sherbim dentar (nje privat dhe
nje shteteror) si dhe sherbim farmaceutik (dy farmaci).
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Në përgjithësi komuniteti duket i
kënaqur nga kushtet higjenike dhe
kanalizimet e ujrave të zeza. Pothuajse
83.5 % e komunitetit shpreh kënaqësi
për nivelin e higjenës në komunë në
përgjithësi dhe kjo shifër ne fshatrat e
veçante arrin në 87.3 % .
Ky vleresim i komunitetit perputhet me
raportin e pergjithshem te sherbimit
shendetesor paresor ku treguesit per
qendren
shendetesore
Maminas
krahasuar me mesataren e rrethit
Durres jane si me poshte:

Emertimi i sherbimit
Sigurimi i Imunizimit
Kujdesi Antenatal
Planifikimi Familjar
Menaxhimi i rasteve te infeksioneve
Respiratore
Menaxhimi i rasteve me Diarreha
Demtime te vogla
Monitorimi i rritjes se femijeve
Asistenca per lindje ne shtepi
Kujdesi stomatologjik
Edukimi shendetesor
Trajnimi
i
punonjeseve
te
shendetesise
Vaksinimi

Niveli i treguesit ne %
QSH
Rrethi
Maminas
Durrës
100
881.8
100
72.7
65
63.6
100
93.8
100
100
100
0
25
96
80

100
90.9
81.8
27.3
18.2
81.8
63.6

Plani i Zhvillimit Lokal për Maminasin,
100
100
ka përcaktuar disa objektiva dhe hapa
veprimi konkrete për përmirësimin e metejshem te situatës shëndetsore në komunitet, si dhe
për atë të mirëmbajtjes dhe përmirësimit të higjenës ne teresi për të arritur standartet
europiane.

e. Asistenca Sociale
Ka dy kategori njerezish që përfitojnë
ndihme ekonomike te pjesshme: familjet pa
të ardhura dhe familjet me të ardhura më të
vogla se niveli i jetesës.

Figura7. Numri i Familjeve qe Marrin Asistence
Sociale
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Komuna e Maminasit numëron 19 familje
10
(1.3%) që përfitojnë ndihme te pjeseshme
5
sociale, një shifër kjo e vogël gje e cila
tregon se ka nivel te kenaqshem ekonomik.
0
Sikurse shihet dhe në figurën 7 këto familje
Mamin Karreç Vlashaj Karpen
janë të shpërndara në 4 fshatra. Pjesa më e
3
13
2
1
Nr. I Familjeve
madhe e atyre që përfitojnë asistencë
sociale ndodhen në Karreç ku numri arrin deri në 13 familje (duke përfaqësuar kështu
6% të numrit total të familjeve në këtë fshat).
f. Cilësia e Jetës
Me gjithë këto sfida në fushën e arsimit dhe shendetit, ne përgjithësi banorët e
komunës së Maminasit janë të kënaqur me cilësinë e jetës, 79.1 % e tyre shprehen që
janë shumë të kënaqur ose të kënaqur me cilësine e jetës dhe 83.5 % besojnë se
gjendja e komunës ka ndryshuar tre vitet e fundit.
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Figura 9. Cilesia e Jetes ne tre Vitet e Fundit sipas Opinionit te
Komunitetit

Figura 8. Cilesia e Jetes ne Kom une sipas
Opinionit te Kom unitetit
76.90%
80.00%

78.60%
80.00%

60.00%

60.00%
40.00%
19.80%
20.00%

2.20%

40.00%
0.50%

11.50%

4.90%

20.00%

0.00%
Shume
mire

E mire

E varfer

Shume e
varfer

0.00%
Permiresuar shume

P ermiresuar disi

Keqesuar disi

2. Ekonomia
a. Situata e Përgjithshme
Komuna ndodhet 13 km larg portit të Durrësit, 20 km larg
plazhit të Gjirit Lalëz, 14 km nga Aeroporti Kombëtar
Rinas, 21 km nga ujrat termale në Bilaj.
Avantazhe te tjera të komunës për zhvillim mund të
përmendim edhe:
• Ekonomi të vogla por me rendimente të kënaqshme
dhe konkuruese.
• Komuna ndodhet ndërmjet dy metropoleve Tiranë–
Durrës.
• Perfshihet në zonën e korridorit të 8të nga Durrësi
• Përfshihet në zonën e studiuar të zhvillimit strategjik
te rajonit Tiranë –Durrës.

Figura 10. Shpërndarja e krahut të punës
sipas arsimimit
Emërtimi
Të
Të
punësuar
papune
Me arsim të lartë
Ekonomist
10
5
Agronomë +zootekn
20
10
Inxhinjerë
2
Mësues
73
Mjek
6
Mjek veterinar
5
Juriste
4
Te tjere
200
20
Shuma
335
35
Arsimi i mesem
1500
Shuma
1835
35

Burimet e konsiderueshme njerëzore e natyrore të komunës mundësojnë plotësisht
një zhvillim të qëndrueshëm të komunës së Maminasit. Komuna numëron 3424
banorë që janë forcë aktive per pune që zene (53.4% te popullsisë). Komuna ka nje
potencial te konsiderueshem te burimeve njerezore me arsim të lartë (universitet) dhe
arsim të mesëm të profesioneve të ndryshme sikurse tregohet në figurën 10. Një
pjesë e mirë e banorëve të arsimuar janë punësuar në sektorin publik.
Figura 11. Shpërndarja sipas Sektorëve të Punësimit të Banorëve të Maminasit
Sektori Privat
Sektori Publik
Gjithsej
Lloji i aktivitetit
Të punësuar Gra
Të punësuar
Gra
Të punësuar
Bujqësi , blektori frutikulture
1082
596
1082
Industria perpunuese
19
5
19
Tregtia, riparimi automob.dhe artikujve
shtepiak
65
12
65
Hotele dhe restorante
20
4
20
Transporti dhe telekomunikacioni
150
4
154
Aktivitete financiare
1
1
Administrimi publik
19
6
19
Arsimi
73
33
73
Shendeti dhe veprimtarite sociale
17
14
17
Sherbimi policor dhe ushtarak
60
2
60
Sektori I ndertimit
130
130
Sektori i rritjes e zenjes se peshkut
10
10
Punesuar jasht shtetit (Itali ,Germani etj)
1200
250
1200
Totali
2677
867
173
55
2850
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Gra
596
5
12
4
6
33
14
2
250
922

Megjithatë, sikurse përmendet më sipër shkalla e papunësisë arrin ne 16.7%. Sektori
privat është kryesori për punësimin. Sikurse shihet nga figura 11, aktiviteti kryesor
ekonomik është bujqësia dhe blegtoria. 1082 persona, nga të cilat 596 gra janë të
punësuar në këtë sektor. Ne rritjen e nivelit te mireqenies ekonomike nje kontribut te
çmuar kane dhene dhe japin te punesuarit ne emigracion.
b. Blegtoria
Ky sektor, sikurse shihet dhe nga tabela e mësipërme, se bashku me bujqesine është
sektori ekonomik kryesor për komunën dhe numëron 1082 të punësuar. Blegtoria
është sektor tërheqës dhe vazhdimisht në rritje për komunën. Kushtet natyrore të
komunës favorizojnë rritjen e gjedheve dhe sigurisht duke qënë një zonë fushore ka
kushte të favorshme edhe për shtimin e shpendëve. Numri i krerëve në përgjithësi ka
ardhur duke u rritur. Ky zhvillim mund të
Figura 12. Të Dhënat për Blegtorinë
shpjegohet me disa faktore si: kërkesa në rritje
Viti
Të imta
për produkte blegtorale, shtimi i sipërfaqeve
Gjedhë Shpendë
Dele
Dhi
me foragjerë (ekzistenca e tokave për kullotë), 2005 457
185
1939
9100
shpenzime jo te mëdha për mbareshtimin e
gjësë së gjallë, si dhe përshtatja e fermës së vogël për të rritur ate. Figura 12 na jep
një pamje të numrit të gjësë së gjallë në komunë.
Megjithëse prodhohet shumë mish, pikat e përpunimit të mishit në komunë mungojnë
dhe aktualisht komuna ka pese therrtore. Ka vetëm nje pike për grumbullimin,
perpunimin dhe tregtimin e qumështit ne fshatin Bilalas, por këto pika nuk i plotësojnë
nevojat e fermerëve në komunë, të cilët kanë përmendur si prioritet ndërtimin e një
baxhoje të re dhe moderne në komunë. Një nga problemet kryesore të zhvillimit të
blegtorisë mund të përmendim përmirësimin racor, përmirësimin e strukturës së të
ushqyerit, krijimi i kushteve të përshtatshme higjeno-sanitare, dhe rritja e numrit të
krerëve në çdo fermë. Tabela 13 na jep një ide më të qartë për produktet dhe sasine e
tyre që prodhohet në komunë.

Mish
kv
13

Delet
Qumësht
kv
823

Tabela 13. Prodhimtaria e Blegtorisë në Maminas
Dhitë
Lopët
Shpendët
Lesh Mish Qumësht Mish Qumësht Mish
Vezë
kv
kv
Kv
kv
kv
kv
000/kokra
23
7
333
400
35448
55
1650

c. Bujqësia
Karakteristikë e komunitetit është kultivimi i perimeve e foragjereve dhe zgjerimi
gjithnjë në rritje i sipërfaqes së vreshtave, pemtorëve dhe ullishteve, dhe në zonat
kodrinore kultivimi i barbunjës së hershme dhe i bostanoreve.
Të dhënat më të hollësishme për tokat sipas studimit të fundit të bonitetit të ndara
sipas përbërjes së tokës flasin qartë për kushtet shumë të favorshme për një bujqësi
ku mbizotërojnë rendimente të larta e kosto e ultë e prodhimit bujqësor.

Figura 14. Struktura e Tokes ne Komunen e Maminasit
Toke Bujqesore (ha)
Ullishte
Te
Pyje
(ha)
tjera
Ara Pemishte
Vreshta
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
1514
205
23
425
206
596.7
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Kjo zonë ka edhe resurse të tjera favorizuese për ushtrimin e veprimtarive të tjera të
karakterit bujqësor si: vreshtarinë, olivikulturën (kultivimi i ullirit), pemtarinë, foragjeret,
dhe në zonat kodrinore duhanin.
Toka bujqesore, ze nje siperfaqe prej 1949.9 prej te cilave toka ara 1515 ha, pemishte
205 ha ,vreshta 23 ha , ullishte 206 dhe 425 ha pyje te cilet jane kryesisht dushku, lisi,
frasheri, akacie, pishe, plepi i bardhe, dhe shkurre te tilla si mare, shqope, shkoze.
Sipërfaqja e teritorit të komunës gjithsej është 2969.7ha.
Ndryshimet në politikat e bujqesisë ndikuan ne orientimin e prodhimeve në komunë
ashtu sikurse në gjithë qarkun e Durrësit. Prodhimet kryesore të komunës tregohen në
figurën 15.
Tabela 17. Prodhimet kryesore në Komunën e Maminasit
Drithëra
Produkte bujqësore
Grurë (t)

Misër (t)

330

195

Thekër (t)
-

Të ndryshme (t)

Patate (t)

2900

770

Fasule (t)
100

Fruta
ullinj
(t)
245

Vresht
(t)
160

Zhvillimi aktual ekonomik i komunës përfshin disa drejtime e aspekte kryesore duke
përmendur dy fabrika te prodhimeve te çokollatave, karameleve etj., nje pike prodhimi,
perpunimi dhe shitjeje te prodhimeve te qumeshtit, 5 restorante, bare, punishte per prodhimin
e dyerve te blinduara, etj. Pavarësisht nga gjithë këto mundësi për zhvillim, në qoftë se bëjmë
fjalë për burimet natyrore dhe kapitalin social, niveli i papunësisë i tejkalon avantazhet e
këtyre aseteve. Opinioni i komunitetit e reflekton më së miri këtë problem. Kur janë pyetur për
mundesitë e punësimit në komunë, 68.1 % e banorëve janë shprehur të pakënaqur ose
shume te pakenaqur.
Figura 15. Opinioni I Komunitetit per Punesimin
10.40%
1.60%

Figura 16. Mundesia per te Filluar nje Biznes
3.30%

4.40%

24.70%

24.70%

57.70%
Shume i kenaqur

27.50%
I kenaqur

I pakenaqur

Shume i pakenaqur

Shume I Kenaqur

I kenaqur

I pakenaqur

Shume i pakenaqur

d. Telekomunikacioni dhe Teknologjia Informuese
Në komunën e Maminasit është shumë i përhapur komunikimi me rrjetin e lëvizshëm telefonik
prej kompanive AMC e Vodafone. Megjithatë banorët kanë nevojë për përdorimin e telefonisë
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fikse. Ndërkohe, komuna Maminas është e lidhur me kabllin optik nëpërmjet firmës “Hermes
Comunications”. Linja ështe shtrirë në fshatrat Maminas, Karrec, Bilalas, Vlashaj, Karpen dhe
Metallaj. Se shpejti ky rrjet do te mbuloje te gjithe fshatrat.
Përsa i përket shërbimit postar në komunë ekzistojnë nje poste dhe nje zyre per transferimin e
mjeteve monetare Western Union. Në Maminas ka dhe linjë interneti qe lidhet nepermjet linjes
se telefonit fiks te kompanise Hermes. Megjithate mundesite per zgjerimin e rrjetit te internetit
ekzistojne.

3. MJEDISI DHE INFRASTRUKTURA
a. Pozita Gjeografike e Komunës
Komuna e Maminasit është njësi administrative e qarkut të Durrësit. Ajo shtrihet në skajin
lindor të rrethit të Durrësit. Bën
Figura 18. Shpërndarja e Tokës sipas Fshatrave
pjesë në pjesën qëndrore të
Toke Bujqesore (ha)
Pyje
Fshati
Shqipërisë së mesme. Komuna e
Ara
Pemishte
Ullishte
Vreshta
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
Maminasit kufizohet ne lindje me
Rrubjeke
412.6 47.9
37.2
150
bashkine e Vores, ne perendim
Bilalas
233.4
4.1
4.3
me bashkine Sukth dhe komunen
Maminas
226.6 15.5
26.4
50
Xhafzotaj, ne veri me bashkine
Karrec
177
9.2
28.5
5.9
35
Manez, dhe ne jug me komunen e
Vlashaj
97
53
8.3
17.2
Gjepales.
Karpen
151
48
34.7
70
Metalle

133.2

6.4

20.1

-

40

Ka një sipërfaqe të përgjithshme
Bodinak
78.6
19.7
46.8
80
29 km² dhe është e ndarë në 8
fshatra: Rrubjekë, Bilalas,
Maminas, Karreç, Vlashaj, Karpen, Metallaj, dhe Bodinok. Dendësia e popullsisë është 224
banorë për km².

b. Burimet Natyrore
Komuna e Maminasit ka burime të pasura dhe të shumëllojshme natyrore. Pasuri e rezerva
ujore, që ndodhen në thellësira të vogla e mund të përdoren për vaditje të tokave bujqësore, si
dhe për shërbime komunale e ndërtimore.
1. Karrjera të gipsit për prodhimin e allçive.
2. Argjila për prodhimin të tjegullave dhe tullave,shfrytezimi i te cilave krijon mundesi
per te ndertuar fabrika te ketij lloji.
3. Rezervuarë të ndërtuar në mes të pyjeve, që mund të shërbejnë si vende turistike.
Shpërndarja e popullsisë është më e përqëndruar në fushë rrëzë kodrave dhe fshatrat e vjetër
në kodra.
c. Sistemi Rrugor
Figura 19. Rrjeti Rrugor në Maminas
Rrugë nacionale
Rrugë rurale
Rrugë rurale
(km)
rajonale (km)
komunale(km)
Asfalt.
Paasfalt. Asfalt. Paasfalt. Asfalt. Paasfalt.
11
6
1
27

Nga pikpamja administrative rrjeti rrugor
administrohet nga: drejtoria e pergjithshme e
rrugeve,
drejtoria
e
pergjithshme
e
hekurudhave, drejtoria e rrjetit rrugor rural dhe
komuna. Rrjeti rrugor dhe transporti është një nga instrumentat për zhvillim dhe duke qenë i
tillë në vitet e fundit janë bërë investime të rëndësishme në rrjetin rrugor rural duke përdorur
fondet e buxhetit të shtetit, donatorë të ndryshëm si dhe nga vetë komuna. Brenda teritorit te
Komunes Maminas jane gjithsej 45 km rrugë.
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Komuna Maminas pershkohet nga rruge
nacionale: superstrada dhe rruga e vjeter
0.50%
1.10%
nacionale Lindje–Perëndim, në njeren anë ka
hyrje dhe dalje në superstrade qe lidh
qendren Maminas. Eshte e nevojshme te
behet lidhja dhe me anen tjeter te
48.90%
superstrades, pasi kjo do t’i sherbente jo
vetem komunes Maminas por te gjithe zones
per t’u lidhur me plazhin e gjirit te Lalezit.
46.20%
Projekti i hartuar për këtë lidhje të Maminasit
me autostradën i miratuar nga grupi i studimit
Shume I Kenaqur
I kenaqur
I pakenaqur
Shume i pakenaqur
të Ministrisë së transporteve do të krijojë
mundësi të mëdha komunitetit tonë për të
zhvilluar biznese për të ndërtuar dhe për të prodhuar. Kjo rrugë na jep mundësinë që të futemi
shpejt në qendrën e Tiranës, me portin e Durrësit, me Aeroportin e Rinasit dhe të lidhemi me
rrugët e “korridorit të 8“, për të lëvizur lirshëm në drejtim të jugut, lindjes e veriut. Gjithashtu
komuna Maminas ne drejtimin Lindje –Perendim pershkohet paralel me superstraden nga linja
hekurudhore.
Sipas anketimit të realizuar, 46.20 % e banorëve te komunës Maminas janë të kënaqur me
situatën aktuale të rrugëve në komunën e tyre.
Figura 20. Kenaqshmeria e Banoreve me Gjendjen e Rrugeve

Sot komuniteti ynë lidhet nëpërmjet transportit automobilistik me komunitetet e tjera me linja të
shoqërive private. Për lëvizjet ndërurbane duhet të nisemi nga Tirana ose Durrësi. Ndërsa me
transport hekurudhor ne lëvizim dhe nga Vora e Sukthi.
Ndërsa lëvizjet në fshatrat e komunat për rreth, realizohen me furgone me interval kohor çdo
gjysëm orë.
Trasporti i arsimtareve bëhet me autobuz të cilet sigurohen nga drejtoria arsimore
Durrës. Ai lëviz në dy orare: në mengjes dhe drekë.

d. Furnizimi me Energji Elektrike
Furnizimi me energji elektrike realizohet nga sistemi qendror i vendit.
Rrjeti Kryesor TL
(km)

20.5

Figura 21. Rrjeti i Furnizimit me Energji Elektrike në Maminas
Rrjeti kabllor I TU
Numri i Kabinave
Numri i Transfor(km)
Elektrike
matorëve

-

38

38

Përfitues
(gjithsej)

1408

Nga :1408 konsumatore 1294 jane familjare ,15 social kulturor dhe 99 te biznesit.
Te gjithe komunsumatert jane paisur me matesa elektrike me perjashtim te 20 familjareve.
Problematik ne furnizimin me energji elektrike eshte rrjeti shume i ngarkuar dhe shume larg
,ka humbje te medha.
e. Furnizimi me Ujë të Pijshëm
Furnizimi me ujë të pijshëm të komunitetit, aktualisht përbën një prioritet për qeverisjen
qendrore dhe atë vendore. Kjo shikohet jo vetëm në aspektin sasior por edhe atë cilësor dhe të
dy lidhen drejtpërdrejt me përmirësimin e cilësisë së jetës në komunë. Për furnizimin me ujë të
pijshëm në komunë përdoren kryesisht dy mënyra: ujesjëllës qendrorë dhe burime natyrore
(Kroje dhe puse ). Ujësjellësi shtrihet në të gjithë komunën Maminas duke mbuluar nevojat me
ujë të popullatës së komunës në masën 65 %. Autoritet per furnizimin me uje te pijshëm eshte
Komuna, por sot ky sherbim ofrohet nga SHA Durrës.
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Fshatrat e Komunës Maminas furnizohen nga tubi
kryesor DN 400. Në këtë tub ka lidhje fshati Vlashaj
me 508 banorë dhe me 120 familje. Ujin e merr me
manovrim me disa ore në ditë sipas stinëve. QendërMaminas furnizohet nga tubi kryesor DN 400 me
pusetë manovrimi që furnizon dhe fshatrat: Maminas,
Karreç, Bilalas, dhe Rrubjekë. Fshati Maminas
furnizohet në dy mënyra me ujë të pijshëm: me
rrjedhje të lirë dhe me ngritje mekanike. Furnizimi
bëhet me orar manovrimi për të gjithe lagjet njëlloj,
me nga 0.5 orë deri në dy orë në ditë. Banorët e
fshatit Bilalas furnizohen me uje me ngritje mekanike
nepermjet tre linjave. Fshati Rrubjekë furnizohet me
ujë të pijshëm me ngritje mekanike nga stacioni i
pompave ne Maminas.Ky fshat furnizohet me uje nga burime natyrore “ Kroi Rrubjeke” 30
familje, “Kroi i Kaskaninit” 35 familje dhe Kroi “Gropinë” 25 familje dhe me puse 70
familje. Fshati Karreç furnizohet me uje me ngritje mekanike me stacion pompimi nepermjet
dy linjave shperndarëse. Fshati Karpen, Metallaj, Bodinok furnizohet me ngritje mekanike
neprmjet stacionit te pompave qe ndodhet ne fshatin Karpen.
Figura 21. Rrjeti i Furnizimit me Ujë të
Pijshëm
Gjatësia
Gjatësia e
e rrjetit
rrjetit
Fshati
të
shpërndarës
jashtëm
(km)
(km)
Rrubjeke
1.5
Bilalas
0.8
Maminas
1.8
Karrec
1.3
Vlashaj
1.4
1.5
Karpen
1.6
1
Metalle
0.8
Bodinak
2.0
-

f. Kanalizimi i Ujrave të Zeza dhe të Bardha
Kanalizimi i ujrave të zeza dhe të bardha është një element i infrastrukturës që ka filluar të
vlerësohet sidomos në vitet e fundit. Mënyra më e përhapur për sistemimin e ujrave të zeza
në fshatra është ajo me gropa septike individuale, mosfunksionimi i të cilave shpesh sjell
rrjedhjen e tyre duke shkaktuar probleme me mjedisin. Kanalizimi i ujrave të zeza është i
pjesshëm. Vetëm fshati Maminas ka rrjet
Figura 24. Kenaqshm eria e Banoreve m e Gjendjen e
kryesor (366 m) për derdhjen e ujrave te
Kanalizim it te Ujrave te Zeza
zeza dhe ky rrjet u ofron shërbim jo të
62.10%
plotë 260 familjeve ndërkohë që në
70.00%
60.00%
fshatrat e tjere funksionojne vetëm gropa
50.00%
septike individuale.
40.00%

24.20%

30.00%
20.00%

Megjithatë sikurse shihet dhe nga
opinioni qytetar i dalë nga anketimi i bërë
në pranverë të 2005, vetëm 34.6 % e
popullsisë shprehen se janë të
pakënaqur ose shumë të pakënaqur me
kanalizimet e ujrave të zeza.

10.00%
0.00%

10.40%

1.60%
Shum e i
kenaqur

I kenaqur

I
Shum e i
pakenaqur pakenaqur

4. QEVERISJA E KOMUNËS
a. Organika e Komunës Maminas
Në organikën e vet administrata e Komunës së Maminasit numëron 15 punonjës. Më
poshtë janë të ilustruar dhe të ndarë sipas Drejtorive e sektoreve:
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STRUKTURA ORGANIZATIVE E ADMINISTRATES SE KOMUNES MAMINAS PER VITIN 2006
VOTUESIT

KRYETARI
KESHILLI I KOMUNES
Marrdhenje me Jasht.

Kontroll i Brendshem
KOMISIONET E
KESHILLIT

Zhvill Strategj/
Korddinim
Siguri qetsi publike
Polici B/komunale

SEK .KESHILLI
Legjislacion, Marrveshjet, Perfaq. Gjykat

Menaxhim
Prokurime
publike.
Planifikim
Kordinim
projekte

Sherbimi Civil

NEN KRYETARI
DREJTORIA EKONOMISE DHE
BUXHETIT

DREJTORIA
SHERBIMEVEVE

Planifikimi dhe
sherbimet
publike
Menaxhimi i
investimeve
kapitale dhe
mirmbajtjes se
objekteve.
Zhvillimet e
burimeve
njeerzore

Logjistika
mbeshtetese
Mbrojtja e
shendetit
publik dhe
ambjenti
Transporti
urban

SEKTORI I
Finance/buxhet

Zhvillimi urban.
Politikat urbane
dhe strehimi

Pronat
komunale
te
regjistruara
dhe te kont.

Planifikimi dhe
menaxhimi i
teritorit urban
Kadastra urbane
dhe rregjistri i
proave publike
komunale te pa
regjistruara
8 kryetaret e fshatrave

Programi
kapital i
investimeve

Financat per unksionet
e perbashketa dhe te
deleguara
Llogaria
Gjobat

SEKTORI I ZHVILLIMEVE EKONOMIKE ,
MBROJTJES DHE MENAXHIM TE
TOKES BUJQESORE
SEKTORI II
Taksa dhe
tarifa vendore
Regjistrimi
Inspektimi/
Sekuestrimi

Arka
Magazina

Licensimi
Tezgat treg
i hapur
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Planifikimi

Shendeti
publik,
Veterinariia

Statistika
Pyjet Kullotat
Sherbimet per
biznesin e
vogl panairet
Menaxhimi i
programeve
Menxh.dhe
mbrojtja e
burimeve
natyrore

Menaxhim
mbrojtje Toke
Regjistrim
Perditesim e
ndryshim te
zerave
kadastral
Ndarja e tokes

Keshilli i komunës është organi vendimor dhe Kryetari i komunës është organi
ekzekutiv. Organet e qeverisjes vendore veprojnë të pavarura dhe drejtojnë punët
publike në njësinë territoriale përkatëse.
b. Buxheti i Komunës
Figura 26. Burimet Kryesore në Buxhetin e Komunës (2003 –
2005)
Buxheti i komunës për vitin 2005
Të
ardhurat
e
komunës
(në mijë lekë)
është 63,388,000 lekë,sikurse vihet re
Transferta
Fonde
të
Të
dhe në figurën 26 buxheti ka nje rritje
(granit)
nga
kushtëzuara
ardhurat
po te krahasohet me vitin 2003 dhe Nr Viti
Total
Buxheti i
nga Qeveria
e vetë
2004. Pjesa më e madhe e të
shtetit
(ministritë) Komunës
ardhurave vjen nga buxheti i shtetit.
24011
5332
1 2003
6731
40047
Kontributi i komunës në krijimin e të
2 2004
6642
40886
9496
57729
ardhurave 15,157,000 lekë. Komuna
3 2005
7214
41017
15157
63388
per realizimin e funksioneve te veta
dhe te perbashketa siguron te ardhura 15157000 leke dhe nga transferta e kushtezuar e
buxhetit te shtetit 7214000 leke te dyja bashke 22371000 leke. Komuna me te ardhurat e
Figura 27. Shperndarja e të ardhurave (Shpenzimet e Komunës për vitin 2005)
Shpenzimet dhe te dalat (ne mije leke)
Funksionet
Kontributi i Sigurimeve Shpenzime operative&
Totali Pagat
Shoqerore
mirembajtje
1.Administrata e pergjithshme
2.Sherbime publike
3.Arsimi
4.Shendetesia
5. Gjendja Civile
6.Çeshtje sociale
7.Te tjera
- nga keto:Fondi rezerve
TOTALI

9719
3339
26642
5455
326
6500
11407
500
63388

5531
1822
19367
3700
227
0
0
0
30653

1500
167
5415
1110
69
0
0
0
8261

11943
1084
1075
620
30
6500
3010
500
14262

Investime
745
260
785
25

8397
10212

veta siguron 68% te buxhetit dhe vetem 32% vjen nga transferta e pa kushtezuar. Nga ky
buxhet 9026000 jane paga dhe sigurime shoqerore per administraten dhe sektorin e
sherbimeve publike qe zene 40.3% .Per sherbime publike dhe mirmbajtje objekte 11530000
leke qe zene 51.5% dhe vetem 8% e te ardhurave te komunes kane shuar per investime.
Investimet e tjera I kemi bere me donacione dhe nga ministria e liinjes ne formen e transfertes
se kushtezuar me destinacion ujesjelles.
Per te kryer sa me mire funksionet e veta, komuna te rrisi te ardhurat nga burimet e
brendshme duke zgjeruar bazen e takses, por jo duke rritur nivelin e tyre, me synim per te
grumbulluar gjithe kapacitetin fiskal.

c. Pjesëmarrja Qytetare
Komuniteti i Maminasit është i interesuar që të marrë pjesë në proçesin e vendimmarrjes në
komunën e tyre. Rreth 40.6 % e familjeve të intervistuara shprehën interesin e tyre në këtë
çështje. Kjo është një përqindje relativisht e ulët dhe komuna duhet të angazhohet me shumë
në ndërgjëgjësimin dhe përfshirjen e komunitetit në vendimmarrje. Megjithatë pjesëmarrja
vazhdon të ngelet e ulët: 62.1% e banoreve të intervistuar shprehen se nuk kanë marrë pjesë
në asnjë aktivitet të organizuar në të mirë të zhvillimit të komunës. E njëjta gjë mund të thuhet
për pjesëmarrjen në takime të hapura të komunës. Takimet në komunitet gjithashtu nuk
tërheqin interesin e shumë banorëve; 60% e tyre shprehen se nuk kanë marrë pjesë
asnjëherë në këto takime dhe 40.7 % shprehen se nuk kanë qenë vullnetar në asnjë aktivitet
të organizuar në grup.
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Këto të dhëna e kanë nxitur qeverisjen vendore të Maminasit, që të përkushtohet në nxitjen
dhe inkurajimin e pjesëmarrjes së qytetarëve, si një nga elementët e qeversjes së mirë. Kjo
po ndodh sepse qeveria vendore është e ndërgjegjeshme për rëndësinë e përfshirjes së zërit
dhe nevojave të komunitetit në iniciativat për zhvillimin lokal gjatë gjithë proçesit:, që nga
konceptimi dhe deri tek monitorimi dhe vlerësimi i programeve si dhe krijimi i një ambjenti të
mirë për nxitjen e partneritetit midis autoriteteve lokale dhe komunitetit.
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VIZIONI
Maminasi eshte nje komune e cila nen nje qeverisje vendore efektive bashkekohore, me nje sistem arsimor te zhvilluar, me
burime te pasura per zhvillimin e nje industrie e cila ndihmon fuqizimin e biznesit, me nje bujqesi intensive dhe me nje
infrastrukture moderne e te kompletuar, ka arritur nivelet zero te papunesise, me mireqenie dhe harmoni me mjedisin.

Zhvillimi Ekonomik

1.Zhvillimi i Bujqesise
dhe blegtorise
2.Zhvillimi i agro-biznesit
3.Zhvillimi grumbullimit
dhe perpunimit te
produkteve bujqesore
dhe blegtorale
4.Zhvillimi i nje zone
perpunuese per burimet
e argjiles dhe gipsit

Infrastruktura/Sherbimet

Zhvillimi Social

1.Permiresimi i sistemit
rrugor
2.Hartimi i nje masterplani
per komunen
3.Permiresimi i Furnizimit
me energji elektrike
4. Permiresimi i furnizimit
me uje te pishem
5.Rehabilitimi dhe
mirembajtja e sistemit
ujites dhe kullues

1.Permiresimi i
kushteve te jeteses
2.Permiresimi i
kushteve higjenosanitare
3.Permiresimi i
sherbimit
shendetesor
4.Ngritja dhe
permiresimi i
sistemit parashkollor
dhe arsimor.
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Qeverisja e mire

1.Qeverisje transparente
2.Zgjedhja e keshilltareve
dhe stafit te kualifikuar
3.Trajnimi dhe kualifikimi i
pushtetareve dhe
specialisteve te
administrates nepermjet
trajnimeve brenda dhe
jashte vendit
4. Koordinimi i veprimeve
mes qeverisjes vendore dhe
OJQ-ve
5. Shtimi i kompetencave
per te zgjedhurit e pushtetit
vendor

Fusha Prioritare: Zhvillimi Ekonomik
Ekonomia e komunes sone ne te ardhmen do te mbeshtetet kryesisht ne zhvillimin e metejshem te bujqesise duke ofruar me shume mundesi dhe
kushte me te pershtatshme fermereve lokale ne shtimin e prodhimit te produkteve bujqesore dhe ne te njejten kohe ngritjen e nje infrastrukture te
pershtatshme per perpunimin dhe tregtimin e ketyre prodhimeve. Ne te njejten kohe prioritet ne zhvillimin e ekonomise do t’i jepet dhe zhvillimit te
metejshem te industrise se perpunimit te prodhimeve te frutikultures, vreshtarise, dhe atyre blegtorale.
Procesi i planifikimit ka treguar qe komuna ka shume potenciale dhe tradite per zhvillimin e bujqesise.

Objektivi Strategjik 1: Zhvillimi i bujqesise

Objektivi Strategjik2: Zhvillimi i agro-biznesit

Objektivat kryesore ne bujqesi do te synojne ne rritjen e
prodhimeve bujqesore nepermjet rritjes se prodhimit te
perimeve, forcimin e frutikultures dhe vreshtarise, si edhe
rritja e prodhimit te produkteve blegtorale. Procesi i
planifikimit ka treguar qe komuna ka shume potenciale dhe
tradite per zhvillimin e bujqesise.

Kjo do te realizohet nepermjet mbeshtetjes nga ana e
komunes se individeve apo subjekteve lokale apo te huaja te
cilat planifikojne zgjerimin e siperfaqeve te mbuluara me
sera, ngritjen e nje pike per riparimin dhe tregtimin e paisjeve
mekanike (traktoreve), Maminas
t

j
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Objektivi Strategjik 4: Zhvillimi i nje zone perpunuese
per burimet e argjiles dhe gipsit

Objektivi Strategjik 3: Zhvillimi i grumbullimit dhe
perpunimit te produkteve bujqesore dhe blegtorale

Objektivi i zhvillimit te nje zone perpunuese te burimeve
te argjiles dhe gipsit supozon ngritjen e fabrikave per
punimin e ketyre burimeve, ngritjen e nje fabrike tullash
apo perpunim argjile, tregtimi i lendes se pare te ketyre
burimeve dhe synimi per ngritjen e pikave te perpunimit
ne vend.

Haset nevoja e ngritjes se pikave te perpunimit te
produkteve bujqesore, blegtorale dhe atyre te
frutikultures dhe vreshtarise, qe mundi i fermereve te
mos shkoje kot, dhe qe kjo te jete nje pikenisje per
rimekembjen ekonomike te komunitetit te Maminasit.
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FUSHA PRIORITARE: ZHVILLIMI EKONOMIK
STRATEGJI DHE PLANE KOMBETARE APO
RAJONALE
QE NDIKOJNE NE KETE FUSHE
1. Zhvillimi i Bujqesise dhe blegtorise
PRIORITARE
2. Zhvillimi i agro-biznesit
OBJEKTIVAT
3. Zhvillimi i grumbullimit dhe perpunimit te produkteve bujqesore dhe
1. Strategjia Kombetare e Zhvillimit Ekonomik e Social
STRATEGJIKE
blegtorale
2. Strategjia rajonale e Zhvillimit per Qarkun e Durresit
4. Zhvillimi i nje zone perpunuese per burimet e argjiles dhe gipsit
3. Objektivat e Zhvillimit per Mijevjecarin
Koha e realizimit
O.S
Projektet/plani i veprimit
1.Permiresimi ne sasi dhe cilesi e produkteve bujqesore
2005-ne vazhdim
2. Shtimi i prodhimit te frutikultures dhe vreshtarise.
2005-ne vazhdim
3. Shtimi dhe permiresimi i produkteve blegtorale.
2005-ne vazhdim
1.
2005-ne vazhdim
4. Zhvillimi i bujqesise organike.
2005-ne vazhdim
5. Mbrojtja e zones pyjore dhe sigurimi i lendes drusore prej vete ketyre zonave.
2005-ne vazhdim
6. Ruajtja dhe mirembajtja e rezervave ujore per vaditje.
1. Zgjerimi i siperfaqeve te mbuluara me sera
2006-ne vazhdim
2. Rritja e cilesise se produkteve nepermjet farave gjenetikisht te pastra
2006-ne vazhdim
2.
2006
3. Ngritja e nje pike per riparimin dhe tregtimin e paisjeve mekanike (traktoreve), Maminas
1.Ngritja e pikave te grumbullimit dhe perpunimit te produkteve bujqesore
2006 - 2010
2. Ngritja e pikave te grumbullimit dhe perpunimit te produkteve blegtorale
2006-2007
3.
3. Ngritja e pikave te grumbullimit dhe perpunimit te rrushit per vere dhe raki
2007
4. Ngritja e linjave perpunuese per perimet e dimrit (qepe, prash, etj)
2007
5. Tregetimi i inputeve bujqesore (pesticide, pleh kimik)
2005-ne vazhdim
1. Tregtimi si lende e pare e karrierave te argjiles
2005-ne vazhdim
4.
2. Ngritja e nje fabrike per prodhim tullash (perpunim argjile) ne Karpen.
2006-ne vazhdim
3. Tregtimi i lendes se pare dhe sigurimi i gipses per ngritjen e nje pike perpunimi ne Rrubjeke.
2006-ne vazhdim
O.S
INDIKATORET SASIORE
Aktuale 2005
I synuar 2006
I synuar 2008 I synuar 2010
1.
Sasia ne total e gjithe produkteve bujqesore qe prodhohen
4295
5500
6000
7000
Sasia e frutave , ullirit dhe rrushit qe prodhohen brenda vitit
405
480
550
700
Siperfaqet e mbuluara me vreshta
23
30
38
50
Sasia e produkteve blegtorale qe prodhohen brenda vitit
3710
4000
4400
5000
Siperfaqet e mbuluara me pyje ne rang komune
425
430
435
440
Numri i kredive te perfituar per fermeret brenda nje viti ne rang komune
10
15
20
40
Numri i krereve ne komune (Te imta dhe Gjedh)
1981
2000
2100
2250
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2.

3.

4.

Numri I mjeteve dhe frekuenca e perdorimit te ketyre mjeteve per:
ndergjegjsimin e komunitetit per shtimin dhe perkujdesjen ndaj gjedheve
meqenese kushtet e komunes jane me te pershtatshme per rritjen e gjedheve
Numri (ose gjatesia ne km) e kanaleve vaditese qe lidhin rezervat ujore me
parcelat e mbjella.
Siperfaqja e mbuluar me sera ne rang komune
Numri i pikave qe merren me riparimin dhe tregtimin e pajisjeve mekanike ne
Maminas
Numri i pikave qe merren me perpunimin dhe grumbullimin e produkteve
bujqesore
Numri i pikave qe merren me perpunimin dhe grumbullimin e produkteve
blegtorale
Numri i pikave qe merren me perpunimin dhe grumbullimin e produkteve te
rrushit per vere dhe raki
Numri i linjave perpunuese per perimet e dimrit (qepe, presh, etj)
Numri i pikave te identifikuara qe tregetojne inpute bujqesore cilesore dhe me
çmim te arsyeshem.
Numri i tregjeve dhe e klienteve te identifikuar per shitjen e produkteve te
argjiles dhe gipsit.
Numri i lejeve te leshuara apo numri i firmave te licensuara per shfrytezimin e
karrierave te argjiles
Numri i fabrikave per prodhim tullash ne komunen e Maminasit
Sasia e produkteve te prodhuara nga shfrytezimi i argjiles dhe gipseve ne
komune.
INDIKATORET CILESORE
Perqindja e banoreve qe shprehen se jane te kenaqur ose shume te kenaqur
me cilesine e jetes ne komune
Perqindja e banoreve qe shprehen se cilesa e jetes ne tre vitet e fundit ka
ndryshuar shume ose disi
Perqindja e banoreve qe shprehen se jane shume te kenaqur ose te kenaqur
me mundesite per te ndermare nje biznes
Perqindja e banoreve qe shprehen se jane shume te informuar nga ana e
komunes per ceshtje te ndryshme (perfshi dhe blegtorine)
Perqindja e banoreve qe shprehen se kane dhene kontribut te drejte per
aktivitete te perbashketa.
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5

10

15

20

23

23

23

23

4

6

8

12

2

2

3

5

1

1

2

4

1

1

2

3

0

1

2

5

0

0

1

3

1

1

2

3

1

1

2

2

1

1

2

2

0

0

1

1

0

0

20 000 000

30 000 000

79.1 %

80%

83%

85%

82.5 %

85%

88%

90%

31.9 %

40%

45%

55%

43.7 %

50%

57%

65%

30.8 %

38%

40%

45%

Perqindja e komunitetit qe shprehet se kane punuar me te tjere ne fshat apo
komune per te bere dicka ne te mire te komunitetit
Perqindja e banoreve qe jane te kenaqur me mundesine per punesim
Perqindja e banoreve qe kane te ardhura vjetore me te larta se 300,000 leke

39 %

41%

47%

50%

26.3 %
8.2 %

28%
10%

33%
15%

35%
20%

Objektivi 1: Zhvillimi i Bujqesise
Objektivat kryesore ne bujqesi do te synojne ne rritjen e prodhimeve bujqesore nepermjet shtimit te siperfaqeve te mbjelljes se perimeve dhe bimeve te tjera
bujqesore dhe i siperfaqes se tokes bujqesore qe kultivohet me frutikulture dhe vreshtari. Procesi i planifikimit ka treguar qe komuna ka shume potenciale dhe
tradite per zhvillimin e bujqesise.
Deri ne vitin:
Projektet/Hapat e Veprimit
Hapat Konkrete/Shenime
Mbeshtetja e fermerve me mekaniken e avancuar bujqesore
Te lehtesohet eksporti
1.Permiresimi ne sasi dhe cilesi e
2006-ne vazhdim
Zgjedhja e farerave me synim rritjen e cilesise
produkteve bujqesore
2. Shtimi i prodhimit te
frutikultures dhe vreshtarise.

3. Shtimi dhe permiresimi i
produkteve blegtorale.
4. Zhvillimi i bujqesise organike.
5. Mbrojtja e zones pyjore dhe
sigurimi i lendes drusore prej vete
ketyre zonave.
6. Ruajtja dhe mirembajtja e
rezervave ujore per vaditje.

Kreditimi i fermereve per permiresimin dhe shtimin e siperfaqeve me vreshta
Inkurajimi i fermereve per shtimin e siperfaqeve te vreshtarise dhe frutikultures
Permiresimi i infrastruktures qe mbeshtet zhvillimin e frutikultures dhe vreshtarise
Permiresimi racor dhe shtimi i numrit te krereve ( vecanerisht gjedheve).
Propagandimi i nismes per rritjen e numrit te bagetive dhe produkteve blektorale ne Maminas
sidomos i gjetheve pasi ka kushte te pershtatshme per shtimin e tyre.
Sigurimi me material racor per fshatrat duke kontaktuar dhe kerkuar mbeshtetjen e MBU, GTZ,
Fondi i Financimit Rural etj.Krijimi i fermave per bagetite.
Sigurimi ne vend i farave te pastra gjenetikisht
Mbrotja e zones me lende drusore ndaj prerjes se drureve pa kriter
Zhvillimi i metodave te prerjes dhe transportit te lendes drusore
Operimi dhe mirembajtja e kanaleve vaditese ne menyre qe te jene gjithmone ne funksion te
plote
Te reabilitohen kanalet lidhes nga rezervuari tek parcelat si dhe kanalet e treta Ujitese.

Objektivi 2: Zhvillimi i Agro-biznesit
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2006-ne vazhdim

2006-ne vazhdim

2006 ne vazhdim
2006-ne vazhdim

2006-ne vazhdim

Zhvillimi i agro-biznesit per komunen e Maminasit shihet si nje nga zhvillimet prioritare dhe me mundesi te medha per nje perspektive afatgjate. Komuna e
Maminasit ka kushtet me te mira te nevojshme dhe te mjaftueshme per zhvillimin e agro-biznesit.
Projektet/Hapat e Veprimit

Hapat Konkrete/Shenim

1. Zgjerimi i siperfaqeve te
mbuluara me sera

2. Rritja e cilesise se
produkteve nepermjet
farerave gjenetikisht te
pastra
3. Ngritja e nje pike per
riparimin dhe tregtimin e
paisjeve mekanike
(traktoreve), Maminas

Deri ne vitin:

Bashkimi me vullnet te lire i fermereve per krijimin e siperfaqeve me te gjera te mbuluara me sera me
qellim qe prodhimet te dalin me heret se stina e tyre per te konkuruar ne treg dhe me nje cilesi te mire.
Dhenia e lehtesirave dhe nxitje nga ana e komunes.
Kooperim, kreditim.
Prodhimi i farave me gjeneracion te larte.
Identifikimi i institucioneve te tjera apo individeve qe merren me prodhimin e farnave.
Kontakte te vazhduesh me keto institucioni dhe individe.
Nxitja e kompanive private, qe ne bashkepunim me fermeret pionere ne komune te realizojne hallkat e
prodhimit te farnave duke perfshire standartizimin, paketimin, ruajtjen dhe transportin e tyre ne
destinacion, etj…
Lehtesim kushtesh nga ana e komunes per ngritjen e nje pike per riparimin e paisjeve mekanike
Kooperim me njesite e tregetimit dhe shperndarjes se paisjeve mekanike te standarteve europiane

2006 ne
vazhdim

2006 ne
vazhdim

2006 ne
vazhdim

Objektivi 3: Zhvillimi i industrise agro-perpunuese
Objektivi i zhvillimit te industrise agroperpunuese do te jete permiresimi i produktit bujqesor duke u mbeshtetur ne ngritjen e njesive edhe te vogla te
perpunimit te produkteve bujqesore dhe atyre blegtorale. Nxitja e fermereve dhe njesive aktuale ekzistuese per ngritjen e pikave te perpunimit te
produkteve bujqesore.
Projektet/Hapat e Veprimit
1. Ngritja e pikave te grumbullimit
dhe perpunimit te produkteve
bujqesore
2. Ngritja e pikave te grumbullimit
dhe perpunimit te produkteve
blegtorale ne Rrubjeke

Hapat Konkrete/Shenim
Explorimi i mundesive per financimin e nje pike moderne te perpunimit te produkteve bujqesore.
Identifikimi i aktoreve te mundshem te gatshem per t’u perfshire ne ngritjen e kesaj pike
Explorimi i mundesive per financimin e nje pike moderne te perpunimit te produkteve blegtorale.
Identifikimi i aktoreve te mundshem te gatshem per t’u perfshire ne ngritjen e kesaj pike
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Deri ne vitin:
2008

2006-2007

3. Ngritja e pikave te grumbullimit
dhe perpunimit te rrushit per vere
dhe raki.
4. Ngritja e linjave perpunuese per
perimet e dimrit (qepe, pras, etj)
5. Tregtimi i inputeve bujqesore
(pesticide, pleh kimik)

Modernizimi i kushteve te perpunimit te rrushit per vere e raki te njesive ekzistuese te perpunimit.
Ngritja e nje njesie moderne perpunimi me qellim eksportin e produkteve brenda dhe jashte
vendit.
Kontaktimi me donatore te ndryshem
Krijimi i kushteve lehtesuese nga ana e komunes
Theksimi i tradites se komunes per kultivimin e ketyre perimeve te dimrit nepermjet permiresimit
te kushteve te perpunimit
Gjetja e pikave qe tregetojne inpute bujqesore cilesore dhe me cmim te arsyeshem.
Mbeshtetje nga ana e komunes per fermeret
Mbeshtetje nga qeveria lokale dhe ajo qendrore per te siguruar keto inpute me cmimin me te mire
te mundshem.

2007

2007
2005-ne
vazhdim

Objektivi 4: Zhvillimi i nje zone perpunuese per burimet e argjiles dhe gipsit
Kjo do te realizohet nepermjet mbeshtetjes nga ana e komunes se individeve apo subjekteve lokale apo te huaja te cilat planifikojne te ngrejne pika per
perpunimin e argjiles dhe gipsit duke perdorur si krahe pune burimet njerezore ne komune, te zhvillojne industrine e perpunimit te burimeve te argjiles dhe
gipsit, si dhe mbeshtetjen e ndonje inisiative qe synon shfrytezimin e ketyre burimeve te komunes per prodhimin e tullave dhe produkteve te tjere te ketyre
burimeve.
Projektet/Hapat e Veprimit
Hapat Konkrete/Shenim
Deri ne vitin:
Gjetja e tregjeve dhe e klienteve per shitjen e produkteve te argjiles dhe gipsit.
1. Tregtimi si lende e pare e karrierave te
2006-ne
Dhenia e mendimit dhe lehtesimit te procedurave per dhenje leje e shfrytezim.
argjiles
vazhdim
Prodhimi i produkteve sipas standarteve europiane DIN
Ekziston nje kerkese e tille e bere nga nje biznesmen per ngritjen e fabrikes,
2. Ngritja e nje fabrike per prodhim tullash
2006-ne
njekohesisht disponon dhe truallin per ngritjen e kesaj fabrike.
(perpunim argjile) ne Karpen
vazhdim
Ekziston projekti per ngritjen e kesaj fabrike, i cili ndodhet ne KRRT
3. Tregetimi i lendes se pare dhe sigurimi
Gjetja e tregjeve dhe e klienteve per shitjen e produkteve te argjiles dhe gipsit.
2006-ne
per ngritjen e nje pike perpunimi ne
Dhenia e lejeve per shfrytezim.
vazhdim
Rrubjeke
Prodhimi i produkteve sipas standarteve europiane DIN
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Fusha Prioritare: Infrastruktura/Sherbimet Publike
Permiresimi i Infrastruktures ne komunen e Maminasit do te realizohet kryesisht ne drejtim te permiresimit te sistemit rrugor, permiresimit dhe
mirembajtjes se sistemit te furizimit me energji elektrike dhe uje te pijshem, si edhe kanalizimit te ujrave te zeza ,rehabilitimit dhe mirembajtjes se kanalave
vaditese dhe atyre kulluese. Ne te njejten kohe rendesi e vecante i kushtohet studimit te planit rregullues per komunen i cili do ndihmoje ne te njejten kohe
edhe zhvillimin e infrastruktures duke krijuar keshtu lehtesira.Prioritet i jepet dhe permiresimit te sherbimeve te tjera publike sic jane telekomunikacioni,
sherbimi i pastrimit, forcimi i sinjalit televiziv, etj...

Objektivi Strategjik 1: Permiresimi i sistemit
rrugor

Objektivi Strategjik 2:Hartimi i nje masterplani

Ne permiresimin dhe mirembajtjen e rrjetit
rrugor prioritet eshte krijimi i lidhjes se
autostrades Tirane-Durres me rrugen
Maminas-Ishem, si edhe asfaltimi dhe
rikonstruksioni i rrugeve lidhese te
fshatrave midis tyre.

Sistemimi i territorit te komunes perfshin
hartimin e planeve rregullues per cdo fshat te
komunes, caktimi i vendeve te depozotimit te
mbeturinave familjare si dhe te plehut organik
ne cdo fshat, si dhe azhornimin e rrjetit
inxhinierik (rrjeti i kanalizimeve te ujrave te zeza,
te ujsjellsit, elektrik) per cdo fshat te komunes.

Objektivi Strategjik3: Permiresimi i sistemit te

furnizimit me energji elektrike

Objektivi Strategjik 4: Furnizimi me uje te pijshem

Furnizimi me uje te pishem konsiston ne ndertimin e
nje depozite uji ne fshatin Rrubjek, zevendesimi i
pompes shperndarese ne ujesjellesin e Karrecit,
rikonstruksioni i rrjetit shperndares te lagjes GjergjMaminas, si edhe zevendesimi i sistemit
shperndares te fshatit Karpen.

Objektivi Strategjik 5: Rehabilitimi dhe
mirembajtja e sistemit te ujrave te zeza
Duke qene nje komune me potenciale
zhvillimi nje nga prioritetet e komunes
paraqitet dhe permiresimi dhe sistemimi i
i ujrave te zeza kryesisht ne fshatrat
Karrec , Vlashaj ,Maminas Rrubjeke .
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Problemi i furnizimit me energji elektrike dhe
permiresimi i rrjetave te furnizimit te tij, si ne te
gjithe Shqiperine, edhe ne komunen e Maminasit,
eshte nje problem akut dhe e domosdoshme
zgjidhja e tij, ne menyre qe te mos behet pengues
per zhvillimin ekonomik. Kjo do te realizohet
nepermjet zevendesimit te rrjetit elektrik, shtimit te
kabinave elektrike ne fshatrat e komunes.

Objektivi Strategjik 6: Sherbimet publike

Permiresimi i sherbimeve te tjera publike
perfshin permiresimin e sherbimin te
pastrimit, permiresimin e sherbimit te
telekomunikacionit dhe atij postar duke i
kushtuar vemendje shtrirjes se telefonise
fikse ne gjithe komunen..

FUSHA PRIORITARE: Infrastruktura/ Sherbimet Publike
1. Permiresimi i sistemit rrugor
2. Hartimi i nje masterplani
3. Furnizimi me energji elektrike
OBJEKTIVAT
STRATEGJIKE 4. Furnizimi me uje te pishem
5. Rehabilitimi dhe mirembajtja e sistemit te ujrave te zeza
6. Sherbimet publike
O.S

1.

2

3

4.

5.
6.
O.S

1.

STRATEGJI DHE PLANE KOMBETARE APO
RAJONALE QE NDIKOJNE NE KETE FUSHE
PRIORITARE
1. Strategjia Kombetare e Zhvillimit Ekonomik e Social
2. Strategjia rajonale e Zhvillimit per Qarkun e Durresit
3. Objektivat e Zhvillimit per Mijevjecarin

Hapat e veprimit

Koha e realizimit

Paravlersim

1. Krijimi i lidhjes se superstrades: aksi Tirane-Durres me rrugen Maminas-Ishem
20.000.000 leke
2. Asfaltimi i segmentit rrugor Maminas-Rrubjeke
60,000,000 leke
3. Rikonstruksioni i rruges se fshatit Karrec
14,000,000 leke
4. Rikonstruksioni i rrugeve te fshatit Rrubjeke
22,000,000 leke
5. Rikonstruksioni i rruges Maminas-Lagja Voc-Karpen
13,000,000 leke
6. Ndertimi i rruges bujqesore Maminas-Karrec
1,000,000 leke
1. Hartimi I nje masterplani te zones ku perfshihet aksi i autostrades
1,350,000 leke
2. Hartimi I nje masterplani per fshatin Bodinak
150,000 leke
3. Hartimi I nje masterplani per fshatin Vlashaj
200,000 leke
4. Hartimi I nje masterplani per fshatin Maminas
200,000 leke
1. Zevendesim i rrjetit elektrik te fshatrave Rrubjeke dhe Bilalas
2. Shtimi i nje kabine elektrike ne fshatin Karrec
3. Shtimi i nje kabine elektrike ne fshatin Bodinak
4. Ndricimi i aksit rrugor Qender Maminas-Maminas-fshat
(perfshire si vlere ne projektin e segmentit rrugor Maminas Rrubjeke)
1. Ndertimi i nje depozite uji ne fshatin Rrubjeke
3,000,000 leke
2. Zevendesimi i pompes shperndarese ne ujesjellesin e fshatit Karrec
3. Rikonstruksion i rrjetit shperndares te lagjes Gjergj-Maminas
300,000 leke
4. Zevendesim i sistemit shperndares ne fshatin Karpen dhe lagjet e reja
5,000,000 leke
1. Ndertimi i kanalizimeve te ujrave te zeza te fshatit Karrec
5,000,000 leke
2. Ndertimi i kanalizimeve te ujrave te zeza te fshatit Vlashaj
1,300,000 leke
3. Ndertimi i kanalit te ujrave te larta ne fshatin Vlashaj
2,000,000 leke
1. Organizimi i sherbimit te pastrimit nepermjet grumbullimit, largimit, kompostimit dhe prodhimit te plehut organik prej tyre.
2. Permiresimi i sherbimit te telekomunikacionit dhe atij postar.
Indikatoret Sasiore

Aktuale 2005

1.Km e rrugeve te paasfaltuara ne gjithe komunen
2.Km e rrugeve te paasfaltuara brenda fshatrave

34 km
27 km
32

I synuar 2006

33
25

2006
2007 -2010
2007
2008-2010
2007-2010
2007
2006
2007
2007
2007-ne vazhdim
2007
2006
2007
2008 -2010
2010
2006-2007
2006
2006-2007
2006
2006
2007-2008
2006 ne vazhdim
2006 ne vazhdim

I synuar 2008

30
20

I synuar 2010

25
15

2.

3.

4.

5.

6.

1. Numri i fshatrave te pajisur me plan rregullues, studime urbanistike pjesore
2.Numri i fshatrave te pajisur me rrjet inxhinierik
3. Numri i fshatrave qe ju ofrohet sherbimi i grumbullimit dhe largimit te mbeturinave.
Gjatesia e rrjetit elektrik qe eshte ne gjendje te mire
Numri i Kabinave Elektrike ne komune
Gjatesia e rrugeve qe mbulohet me sherbimin e ndricimit
Gjatesia e rrjetit shperndares te ujit te pijshem
Gjatesia e rrjetit te jashtem
Numri i famljeve qe perfitojne uje te pijshem
Numri i pompave shperndarese per ujin e pijshem ne komune
Gjatesia e rrjetit kryesor per ujrat e zeza ne km
Numri i gropave septike
Numri i fshatrave qe kane kanalizim te ujrave te zeza
Numri i familjeve perfituese nga rrjeti i kanalizimeve te ujrave te zeza
Numri i fshatrave ku kryhet sherbimi i pastrimit
Frekuenca e pastrimit ne ato fshatra ku kryhet ky sherbim
Numri i fshatrave te paisura me rrjet telefonik
Numri i fshatrave ku kryhet sherbimi postar.

8
1
4
10
38
1
11.2 km
2.5 km
815
4
0.366
1360
1
260
4
3
4
8

8
2
6
15
40
1.5
12.2
2.5
850
4
1.366
1360
1
450
6
4
4
8

8
3
8
21
45
2
13.5
2.5
900
5
2
1500
3
600
8
6
6
8

8
5
8
21
48
4
15
2.5
1000
6
4
1550
5
850
8
8
8
8

47.3 %

50%

60%

70%

59.8 %

61%

65%

70%

44 %

50%

55%

65%

54.9 %

50%

55%

65%

63.7 %

65%

70%

74%

83.5 %

85%

87%

90%

87.3 %

90%

91%

93%

Indikatoret Cilesor

1.

4.

5.

6.

Perqindja e banoreve qe jane te kenaqur ose shume te kenaqur me sistemin rrugor te
komunes
Perqindja e banoreve qe jane te kenaqur ose shume te kenaqur me sistemimin e rrugeve ne
fshatrat e tyre
Perqindja e banoreve qe jane te kenaqur ose shume te kenaqur me sasine e ujit te pijshem qe
ju ofrohet.
Perqindja e banoreve qe jane te kenaqur ose shume te kenaqur me cilesine e ujit te pijshem
qe ju ofrohet.
Perqindja e banoreve qe jane te kenaqur ose shume te kenaqur me sistemin e kanalizimit te
ujrave te zeza
Perqindja e banoreve qe jane te kenaqur ose shume te kenaqur me sherbimin e pastrimit ne
komune
Perqindja e banoreve qe jane te kenaqur ose shume te kenaqur me sherbimin e pastrimit ne
fshatin e tyre
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Objektivi 1: Permiresimi i sistemit rrugor
Ne permiresimin e rrjetit rrugor prioritet eshte lidhja e autostrades Tirane-Durres me rrugen Maminas-Ishem si dhe asfaltimi dhe rikonstruksioni i rrugeve lidhese midis fshatrave.
Projektet/Hapat e Veprimit

Hapat Konkrete/Shenim

1. Krijimi i lidhjes se autostrades
Tirane-Durres me rrugen
Maminas-Ishem
2. Asfaltimi i segmentit rrugor
Maminas-Rrubjeke
3. Rikonstruksioni i rruges se
fshatit Karrec

4. Rikonstruksioni i rruges se
fshatit Rrubjeke

5. Rikonstruksioni i rruges se
Maminas-Lagja Voc-Karpen

6. Ndertimi i rruges bujqesore
Maminas-Karrec.

Deri ne vitin

Komunikimi dhe kombinimi me Drejtorine e rrugeve, nderhyrja te pushtetit qendror per zbatimin e projektit qe ekziston.
Shpronesim toke, investim.
Kontakte te vazhdueshme me donatore te ndryshem per investimin e projektit (buxhet shteti, FZHSH)
Koordinimi me drejtorine e rrugeve per rinovimin, studimin e projektit.(Gjetja e projektit ne arshivat e drejtorise se rrugeve)
Kontakte te vazhdueshme me donatore te ndryshem per investimin e projektit
Ekziston nje projekt i gatshem.
Percaktimi i mekanizmit te finacimit - komunikim i vazhdueshem me komunitetin perfshirjen dhe kontributin e tyre ne keto
projekte, perfshirja e projekteve ne buxhetin lokal, si dhe kontakte te vazhdueshme me donatore te tjere per mundesi investimesh.
Prokurimi dhe ndertimi
Vleresimi i gjendjes (prefizibiliteti)
Percaktimi i mekanizmit te finacimit - komunikim i vazhdueshem me komunitetin perfshirjen dhe kontributin e tyre ne keto
projekte, perfshirja e projekteve ne buxhetin lokal, si dhe kontakte te vazhdueshme me donatore te tjere per mundesi investimesh.
Prokurimi dhe ndertimi
Vleresimi i gjendjes (prefizibiliteti)
Percaktimi i mekanizmit te finacimit - komunikim i vazhdueshem me komunitetin perfshirjen dhe kontributin e tyre ne keto
projekte, perfshirja e projekteve ne buxhetin lokal, si dhe kontakte te vazhdueshme me donatore te tjere per mundesi investimesh.
Prokurimi dhe ndertimi
Vleresimi i gjendjes (prefizibiliteti)
Projekti teknik
Percaktimi i mekanizmit te finacimit - komunikim i vazhdueshem me komunitetin perfshirjen dhe kontributin e tyre ne keto
projekte, perfshirja e projekteve ne buxhetin vendor, si dhe kontakte te vazhdueshme me Keshillin e Qarkut per mundesi
investimesh.
Prokurimi dhe ndertimi

2006
2007
2007

2008

2006

2006

Objektivi 2: Hartimi i nje masterplani
Sistemimi i territorit te komunes perfshin hartimin e planeve rregullues per cdo fshat te komunes, caktimi i vendeve te depozotimit te mbeturinave familjare si dhe te plehut organik ne cdo
fshat, si dhe azhornimin e rrjetit inxhinierik (rrjeti i kanalizimeve te ujrave te zeza, te ujsjellsit, elektrik) per cdo fshat te komunes.
Deri ne vitin:
Hapat Konkrete/Shenim
Projektet/Hapat e Veprimit
1. Hartimi i nje masterplani te zones ku
perfshihet aksi i autostrades
2. Hartimi i nje masterplani per fshatin

Ekzistojne studime rajonale dhe kombetare per kete zone te bera nga shoqeri dhe kompani private te huaja apo vendase.
Ne kete zone perfshihet zona e qendres, zona e re e ndertimit (Maminas, Karpen, Metallaj)
Studime te zones se fshatit Bodinok
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2006
2007

Bodinak
3. Hartimi i nje masterplani per fshatin
Vlashaj
4. Hartimi i nje masterplani per fshatin
Maminas

Hartimi i masterplanit
Studime te zones se fshatit Vlashaj
Hartimi i masterplanit
Studime te zones se fshatit Maminas
Hartimi i masterplanit
Perfshirja e zones qendrore te Maminasit

2007
2007

Objektivi 3:Furnizimi me energji elektrike
Duke qene nje komune me potenciale per zhvillimin e agrobiznesit, nje nga prioritetet e komunes se Maminasit eshte edhe permiresimi i sistemit te furinizimit te te furnizimit me energji
elektrike. Kjo do te realizohet nepermjet zevendesimit te rrjetit elektrik ne Rrubjeke, Bilalas dhe permiresimit te rrjetit egzistues , si edhe shtimit te kabinave elektrike ne Bodinak,
Maminas, Karreç.
Projektet/Hapat e Veprimit

1. Zevendesimi i rrjetit
elektrik ne Rrubjeke, Bilalas

2. Shtimi i nje kabine ne
fshatin Karrec
3. Shtimi i nje kabine
elektrike ne fshatin Bodinak
4. Ndricimi i aksit rrugor
Qender Maminas-Maminas
fshat

Deri ne vitin:

Hapat Konkrete/Shenim
Vleresimi i gjendjes (prefizibiliteti)
Projekti teknik
Percaktimi i mekanizmit te finacimit - komunikim i vazhdueshem me komunitetin perfshirjen dhe kontributin e tyre ne keto projekte,
perfshirja e projekteve ne buxhetin vendor, si dhe kontakte te vazhdueshme me Keshillin e Qarkut per mundesi investimesh.
Prokurimi dhe ndertimi
Kontakte te vazhdueshme me perfaqesuesit e KESH per ngritjen e nje nenstacioni.
Ekziston projekti ne KESH
Kontakte te vazhdueshme per zbatimin e projektit
Percaktimi i mekanizmit te finacimit - komunikim i vazhdueshem me komunitetin perfshirjen dhe kontributin e tyre ne keto projekte,
perfshirja e projekteve ne buxhetin vendor, si dhe kontakte te vazhdueshme me Keshillin e Qarkut per mundesi investimesh, dhe KESH
Kerkesa te vazhdueshme me perfaqesues te KESH per hartimin, zbatimin dhe financimin e projektit
Kerkesa te vazhdueshme me perfaqesues te KESH per vazhdimin e punimeve te lena pergjysem te projektit te ndricimit.

2007

2006

2007
2007

Objektivi 4: Furnizimi me uje te pishem
Eshte e domosdoshme ndertimi i nje depozite uji ne fshatin Rubjeke, zevendesimi i pompes shperndarese ne ujesjellesin e fshatit Karrec, si edhe rikonstruksioni i rrjetit shperndares te
lagjes Gjergj-Maminas, dhe zevendesimi i sistemit shperndares ne Karpen dhe lagjet e reja ne fushe ”Rastone.”
Projektet/Hapat e Veprimit
1. Ndertimi i nje depozite uji ne Rrubjeke

Deri ne vitin:

Hapat Konkrete/Shenim
Ekziston rrjeti i shperndarjes se ujit
Kontakte te vazhdueshme me ndermarrjen e ujesjelles-kanalizime si administruese e ujesjellesit
Kontakte me organizata te ndryshme per rikonstruksionin e rrjetit ekzistues.
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2010

2. Zevendesimi i pompes shperndarese ne
ujesjellesin e fshatit Karrec

Kontakte te vazhdueshme me ndermarrjen e ujesjelles-kanalizime si administruese e ujesjellesit
Kontakte me organizata te ndryshme per financim

2007

3. Rikonstruksion i rrjetit ne fshatin GjergjMaminas

Studim fizibiliteti
Perfshirja ne buxhetin e komunes
Kontribut komuniteti

2006

Objektivi 5: Rehabilitimi dhe mirembajtja e sistemit kullues dhe ujites
Rehabilitimi dhe mirembajtja e sistemeve kullues e ujites do mbeshtet kryesisht ne veshjen me pllaka betoni te kanaleve kryesore ne fshatrat e komunes
Projektet/Hapat e
Veprimit

Deri ne vitin:

Hapat Konkrete/Shenim

Ndertimi i
kanalizimeve te ujrave
te zeza ne Vlashaj,
Karrec
2. Veshja me pllaka
betoni e kanaleve
kryesore ne fshatin
Vlashaj.

Vleresimi i gjendjes (prefizibiliteti)
Projekti teknik
Percaktimi i mekanizmit te finacimit - komunikim i vazhdueshem me komunitetin perfshirjen dhe kontributin e tyre ne keto projekte,
perfshirja e projekteve ne buxhetin vendor, si dhe kontakte te vazhdueshme me Keshillin e Qarkut per mundesi investimesh nga donatore.
Prokurimi dhe ndertimi
Vleresimi i gjendjes (prefizibiliteti)
Projekti teknik
Percaktimi i mekanizmit te finacimit - komunikim i vazhdueshem me komunitetin perfshirjen dhe kontributin e tyre ne keto projekte,
perfshirja e projekteve ne buxhetin vendor, si dhe kontakte te vazhdueshme me Keshillin e Qarkut per mundesi investimesh.
Prokurimi dhe ndertimi

2006

2006

Objektivi 6: Permiresimi i sherbimeve te tjera publike
Permiresimi I sherbimeve te tjera publike perfshin permiresimin e sherbimin te pastrimit, permiresimin e sherbimit te telekomunikacionit dhe atij postar duke i kushtuar vemendje
shtrirjeës se telefonise fikse ne gjithe komunen..
Projektet/Hapat e Veprimit
1. Organizimi i sherbimit te pastrimit nepermjet grumbullimit,
largimit, kompostimit dhe prodhimit te plehut organik prej
tyre.
2. Permiresimi i sherbimit te telekomunikacionit dhe atij
postar.

3. Krijimi i pikave te riparimit te paisje elektroshtepiake.

Deri ne vitin:

Hapat Konkrete/Shenim
Organizimi i grupeve te te rinjve neper fshatra per grumbullimin, largimin e plehrave ne vende te
percaktuara me pare ne hartimin e planit te infrastruktures per kompostimin dhe prodhimin e
plehut organik.
Nepermjet takimeve te shpeshta komuna te nxise Telekomin qe te shtoje perdorimin e sistemeve
radiorele qe ne afat te mesem te mbulohen te gjitha fshatrat ne komune.
Perkrahja e sektorit privat dhe krijimi i lehtesive per kontaktimin nga ana e tyre me kredidhenesin
si dhe mbeshtetja ne gjejtjen e tregut nga komuna.
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2007

2006

Fusha Prioritare: Zhvillimi Social
Zhvillimi Social do te orientohet kryesisht ne drejtim te permiresimit te kushteve te jeteses ne komune, si dhe permiresimit te
kushteve higjeno-sanitare. Permiresimi i sherbimit shendetesor eshte nje prioritet sikurse dhe ngritja dhe permiresimi i sistemit
parashkollor dhe arsimor. Qendrat shendetsore duhet te ofrojne sherbime te permiresuara mjekesore duke perfshire ilace dhe
pajisje te domosdoshme. Një theks i vihet permiresimit te jetes sociale kulturore te komunitetit.

Objektivi Strategjik 1: Permiresimi i kushteve te jeteses

Objektivi Strategjik 2: Permiresimi i kushteve higjeno-sanitare

Nje interes i vecante duhet tu kushtohet grupeve te dobeta si
invalidet, grate, femijet, te rinjte. Lind nevoja e ngritjes se nje
qendre rehabilitimi per invalidet, si dhe ndihma e mbeshtetje
per familjet me femije jetim dhe te moshuarit e vetmuar.

Elementi i pastertise ne nje komune pervec dukjes dhe anes estetike te
mire, ruan dhe forcon higjenen e komunitetit duke ulur numrin e
semundjeve apo infeksioneve te padeshirueshme. Komuniteti duhet te
ndergjegjesohet per te mbajtur nje higjene dhe mjedis te paster, si dhe
duhet te behet grumbullimi dhe sistemimi i mbeturinave. Nje
vemendje duhet ti kushtohet ndertimit te parqeve dhe lulishteve te
gjelberuara.

Objektivi Strategjik3: Permiresimi i sherbimit shendetsor
Objektivi Strategjik 4: Ngritja dhe permiresimi i sistemit parashkollor arsimor

Rritja dhe forcimi i sherbimit shendetsor fillon me permiresimin e infrastruktures qe
nenkupton ngritjen e objekteve shendetesore ne fshatrat ku mungojne me pajisjen e
qendrave shendetesore dhe ambulancave ne ato fshatra qe ekzistojne me pajisjet e
domosdoshme te emergjences si dhe medikamentet dhe materialet e mjekimit, duke
mos lene menjane dhe forcimin e masave per parandalimin e semundjeve infektive
nepermjet imunizimit. Dhe per te realizuar nje sherbim te mire dhe te kualifikur
nevojitet ngritja tekniko profesionale e personelit mjekesor nepermjet
trajnimeve/specializimeve afatshkurter.

Nje nga detyrat dhe pergjegjesite e komunitetit eshte pregatitja e nje
brezi te ri te shkolluar dhe arsimuar sipas standarteve europiane, dhe si
rrjedhoje lind nevoja e ngritjes se institucioneve model dhe
permiresimi i sistemit arsimor dhe parashkollor kryesisht ne fshatrat
Vlashaj, Karpen, Bilalas.
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OBJEKTIVAT
STRATEGJIKE
O.S

1.

2.

3.

4.

O.S
1.

2.

FUSHA PRIORITARE: Zhvillimi Social
1. Permiresimi i kushteve te jeteses
2.Permiresimi i kushteve higjeno-sanitare
3. Permiresimi i sherbimit shendetesor
4. Ngritja dhe permiresimi i sistemit parashkollor dhe arsimor

STRATEGJI DHE PLANE KOMBETARE APO RAJONALE
QE NDIKOJNE NE KETE FUSHE PRIORITARE
1. Strategjia Kombetare e Zhvillimit Ekonomik e Social
2. Strategjia rajonale e Zhvillimit per Qarkun e Durresit
3. Objektivat e Zhvillimit per Mijevjecarin

Hapat e Veprimit

1. Ngritja e nje qendre social-kulturore ne qender te komunes Maminas
2.Ngritja e nje qendre per te moshuarit dhe rehabilitimi per invalidet
3. Ndihma dhe mbeshtetje per familjet me femije jetim dhe te moshuarit e vetmuar
4. Ngritja e nje parku çlodhes per gjithe komunen: ne Maminas, Rrubjeke, Metallaj
5. Dhenia e mundesive dhe krijimi i kushteve lehtesuese per ngritjen e objekteve te kulteve fetare.
1. Ndergjegjesimi i komunitetit per te mbajtur nje higjene dhe mjedis te paster
2. Grumbullimi dhe sistemimi i mbeturinave
3. Gjetja e nje vendi dhe ngritja e nje pike per grumbullimin dhe kompostimin e mbeturinave familjare
1. Ndertimi i nje ambulance ne Bilalas
2. Ndertimi i nje ambulance ne Zonen e Re Urbane
3.Rikonstruksioni dhe zgjerimi i ambulancave ne Vlashaj, Metallaj, Maminas, Karpen
4. Forcimi i masave per parandalimin e semundjeve infektive nepermjet procesit te imunizimit
5. Kompletimi i ambulancave me pajisjet e domosdoshme te emergjences si dhe medikamentet dhe materialet e mjekimit
6. Ngritja e nje inspektoriati sanitar ne rang komune
7. Kalifikimi dhe trajnimi i stafit shendetesor
1.Ngritja e laboratoreve ne shkolla, sidomos ne shkollen e mesme
2. Plotesimi i shkollave me burime njerzore brenda fshatrave te komunes
3. Krijimi i ambjenteve moderne sportive ne shkollen nentevjeçare
4. Krijimi i ambjenteve moderne sportive ne shkollen e mesme
5. Furnizimi i kopshteve ne Vlashaj, Karpen, Bilalas, me paisjet e duhura
6. Rikonstruksioni i shkolles se mesme ne Maminas dhe shkolles tetevjecare ne Rrubjeke
Indikatoret Sasiore
Aktuale 2005
Synuar 2006
Numri I qendrave social-kulturore ne komune
0
0
Numri i qendrave te rehabilitimit per moshen e trete
0
1
Numri i familjeve vulnerabel qe mbeshteten nga komuna
5
8
Numri i parqeve clodhese ne komune
0
0
Numri i objekteve te kulteve fetare ne komune
1
2
Frekuenca e fushatave te ndergjegjsimit per te mbajtur paster ambjentin
5
10
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Koha E Realizimit

2007-ne vazhdim
2006
2007-ne vazhdim
2007-ne vazhdim
2006-ne vazhdim
2005-ne vazhdim
2005-ne vazhdim
2007 – ne vazhdim
2006
2007
Ne vazhdimesi
Ne vazhdimesi
2006-ne vazhdim
2007-ne vazhdim
2006-ne vazhdim
2007
2008
2007 -2008
2008-2009
2006 - 2007
2006-2007
Synuar 2008 Synuar 2010
1
1
1
1
12
15
1
1
2
3
15
20

3.

4.

Numri i pikave per grumbullimin dhe kompostimin e mbeturinave
Numri i ambulancave ne komune
Numri i ambulancave qe rikonstruktohen brenda viti
Numri i ambulancave qe pajisen me mjetet e domosdoshme brenda vitit
Numri i personave te kualifikuar qe punojne ne ambulancat e fshatrave
Numri i shkollave me laboratore
Numri i shkollave qe kane ambjente sportive
Numri i shkollave te rikonstruktuara
Indikatoret Cilesor
Perqindja e banoreve qe shprehen se jane te kenaqur ose shume te kenaqur me jeten
social kulturore
Perqindja e banoreve qe shprehen se jane te kenaqur ose shume te kenaqur me
sherbimet qe u ofrohen te moshuarve
Perqindja e banoreve qe shprehen se jane te kenaqur ose shume te kenaqur me
sherbimin shendetsor ne komune
Perqindja e banoreve qe shprehen se jane te kenaqur ose shume te kenaqur me gjendjen
e shkollave ne komune
Perqindja e banoreve qe shprehen se jane te kenaqur ose shume te kenaqur me gjendjen
e kopshteve dhe cerdheve ne komune

0
7
1
1
8
0
1
1

0
8
1
1
8
0
2
2

1
9
1
1
8
1
3
3

1
9
1
1
8
3
4
4

45.1 %

48%

50%

55%

66.5 %

68%

70%

75%

85.7 %

89%

93%

85%

92.3 %

93%

94%

95%

70.3 %

75%

78%

83%

Objektivi 1: Permiresimi i kushteve te jeteses
Nje interes i vecante duhet tu kushtohet grupeve te dobeta si invalidet, grate, femijet, te rinjte. Lind nevoja e ngritjes se nje qendre rehabilitimi per invalidet, si dhe ndihma e mbeshtetje per
familjet me femije jetim dhe te moshuarit e vetmuar.
Projektet/Hapat e Veprimit
1. Ngritja e nje qendre social-kulturore ne
qender te komunes Maminas

2.Ngritja e nje qendre rehabilitimi per
invalidet

Deri ne vitin:

Hapat Konkrete/Shenim
Rikonstruksion dhe shtim kati i godines se shkolles fillore
Projektimi
Paraqitja e projektit ne buxhetin e komunes si edhe ne donatore te tjere
Sigurimi me staf vendas i punonjesve sociale qe do punojne ne kete qender sociale
Rikonstruksion dhe shtim kati i godines se shkolles fillore ne te cilen do kete pjese per qendren e rehabilitimit te
invalideve
Projektimi
Paraqitja e projektit ne buxhetin e komunes si edhe ne donatore te tjere
Sigurimi me staf vendas i punonjesve sociale qe do punojne ne kete qender sociale
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2008

2006

3. Ndihma dhe mbeshtetje per familjet me
femije jetim dhe te moshuarit e vetmuar
4. Ngritja e nje parku clodhes per gjithe
komunen: ne Maminas, Rrubjeke, Metallaj
5. Dhenia e mundesive dhe krijimi i
kushteve lehtesuese per ngritjen e nje
xhamie

Komuna ka hartuar nje projekt per mbeshtetjen e familjeve me femije jetim dhe te moshuar te vetmuar.
Ky projekt eshte paraqitur per miratim ne buxhetin e komunes, nderkohe qe shihen dhe mundesite per financim nga
donatoret e huaj.
Nderhyrja tek shoqata e gjelberimit qe sapo eshte krijuar, per krijimin e parqeve
Paraqitja e kerkeses ne buxhetin e komunes dhe ne donatore te tjere.

2006

Ekziston nje projekt per ngritjen e nje xhamie prane kopshtit te femijeve.
Komuna ndihmon me lehtesimin e kushteve dhe krijimin e mundesive per ngritjen e xhamise.

2008

2008

Objektivi 2: Permiresimi i kushteve higjeno-sanitare
Elementi i pastertise ne nje komune pervec dukjes dhe anes estetike te mire, ruan dhe forcon higjenen e komunitetit duke ulur numrin e semundjeve apo infeksioneve te
padeshirueshme. Komuniteti duhet te ndergjegjesohet per te mbajtur nje higjene dhe mjedis te paster, si dhe duhet te behet grumbullimi dhe sistemimi i mbeturinave.
Deri ne vitin:
Hapat Konkrete/Shenim
Projektet/Hapat e Veprimit
1. Ndergjegjesimi i komunitetit per te mbajtur
nje higjene dhe mjedis te paster
2. Grumbullimi dhe sistemimi i mbeturinave

3. Gjetja e nje vendi dhe ngritja e nje pike per
grumbullimin dhe kompostimin e mbeturinave

Krijimi dhe shperndarja e posterave dhe fletepalosjeve te ndryshme per sensibilizimin e komunitetit.
Te ngrihet personel sanitar per cdo fshat.
Te paraqitet kerkesa ne buxhetin e komunes
Krijimi dhe shperndarja e posterave dhe fletepalosjeve te ndryshme per sensibilizimin e komunitetit.
Te ngrihet personel sanitar per cdo fshat.
Te paraqitet kerkesa ne buxhetin e komunes
Ekziston vendi i grumbullimit te mbeturinave
Duhet te permiresohet infrastruktura rrugore e dergimit te mbeturinave ne kete vend.
Sigurimi i nje vendi te pershtatshem per grumbullim.
Paraqitja e kerkeses per miratim nga buxheti i komunes.

Projektet/Hapat e Veprimit
1. Ndertimi i nje ambulance ne Bilalas

2.Ndertimi i nje ambulance ne Zonen e Re Urbane
3. Rikonstruksioni dhe zgjerimi i ambulancave ne Vlashaj, Metallaj,
Maminas, Karpen
4. Forcimi i masave per parandalimin e semundjeve infektive nepermjet
procesit te imunizimit

Hapat Konkrete/Shenim
Gjetja e vendit, blerja e truallit
Projekti, prefizibiliteti
Paraqitja e projektit ne buxhetin e komunes, ne qark dhe tek donatore te tjere.
Gjetja e vendit, blerja e truallit
Projekti, prefizibiliteti
Paraqitja e projektit ne buxhetin e komunes, ne qark dhe tek donatore te tjere.
Projekt-rikonstruksioni i ambulancave
Paraqitja e projekteve ne qark dhe tek donatore te tjere per miratim dhe financim
Vaksinimi i popullsise nga personeli shendetesor
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2006 Vazhdim

2008

2008

Deri ne vitin:
2006

2007
2007 vazhdim
vazhdimisht

Vazhdimisht

6. Ngritja e nje inspektoriati sanitar ne rang komune

Paraqitja e kerkeses per paisjet e nevojshem ne buxhetin e komunes, ne
inspektoriatin shendetesor
Komuna siguron aktualisht ilacet qe perdoren ndaj helmimeve te reptileve.
Ne kete fushe ka kontribuar fondacioni “Misioni pa kufi”
Eshte paraqitur kerkesa per ngritjen e nje inspektoriati

7. Riperteritja dhe kualifikimi i stafit shendetesor

Paisja e ambulancave me staf vendas dhe perzgjedhja e personave te kualifikuar.

Vazhdimisht

5. Kompletimi i ambulancave me pajisjet e domosdoshme te emergjences
si dhe medikamentet dhe materialet e mjekimit

Projektet/Hapat e Veprimit
1.Ngritja e laboratoreve mesimore ne shkolla,
sidomos ne shkollen e mesme
2. Plotesimi i shkollave me burime njerzore
brenda fshatrave te komunes
3.Krijimi i ambjenteve moderne sportive ne
shkollen tetevjecare
4. Krijimi i ambjenteve moderne sportive ne
shkollen e mesme
5. Furnizimi i kopshteve ne Vlashaj, Karpen,
Bilalas, me paisjet e duhura
6. Rikonstruksioni i shkolles se mesme ne
Maminas dhe shkolles nentevjecare ne
Rrubjeke

2010

Deri ne vitin:

Hapat Konkrete/Shenim
Kerkese drejtorise arsimore per paisjen e shkollave me laboratore
Nderhyrja e komunes per krijimin e lehtesirave

2006

Perzgjedhja nga drejtoria arsimore e rrethit, e mesuesve nga fshatrat e komunes Maminas
Shpallja e konkurseve per pozicionet e mesuesve

2007vazhdim

Kerkese drejtorise arsimore per krijimin e ambjenteve moderne sportive prane shkolles nentevjecare.
Ekzistojne terrenet e pershtatshme sportive prane shkolles
Kerkese per financim nga drejtoria arsimore dhe donatore te tjere.
Kerkese drejtorise arsimore per krijimin e ambjenteve moderne sportive prane shkolles tetevjecare.
Ekzistojne terrenet e pershtatshme sportive prane shkolles
Kerkese per financim nga drejtoria arsimore dhe donatore te tjere.
Kerkese Drejtorise Arsimore dhe shoqatave te ndryshme per investim dhe furnizim me paisjet e duhura te
ketyre kopshteve.
Kerkese per financim nga buxheti i komunes dhe investitore te tjere
Ekziston projekti ne qark.
Kerkese buxhetimi nga qarku

2006
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2010

2007

2006

Fusha Prioritare: QEVERISJA E MIRE
Qeverisja e mirë në komunën Maminas është bërë promotore e zhvillimit ekonomik dhe social. Strukturat vendim-marrëse dhe ekzekutive të
komunës janë të hapura për një vendim-marrje me pjesëmarrje të gjerë të komunitetit. Zbatimi i vendimeve është mbështetur në parimin e
decentralizmit dhe përcaktimit rigoroz të përgjegjësive. Banorët e komunës gjejnë informacionin e nevojshëm, ndërsa iniciativat për biznes
janë mbeshtetur dhe lehtësuar nga administrata dhe vendim-marrësit. Mbledhjet e hapura të këshillit, anketimet, publikimi i informacionit
janë bërë mjete komunikimi gjerësisht të përdorshme ndërmjet komunës dhe banorëve të saj. Personeli administrativ është i qëndrueshëm
dhe me kapacitete në rritje në përgjigje të dinamikes së zhvillmit dhe të nevojave të komunitetit.

Objektivi Strategjik1: Qeverisje transparente

Objektivi Strategjik2: Zgjedhja e stafit te kualifikuar te administrates dhe trajnimi
dhe kualifikimi i tyre

Transparenca me komunitetin është parim themelor i aktivitetit vendim-marrës dhe
ekzekutiv të komunës e cila ka krijuar infrastrukturën e nevojshme për marrjen dhe
dhënien e informacionit nëpërmjet publikimit në stenda apo nëpërmjet fletëpalosjeve
lidhur me ndyshimet në strukturën e komunës, buxhetin, taksat dhe tarifat,
investimet e bëra dhe ato të planifikuara, etj. Një person në administratën e komunës
është ngarkuar posaçërisht për shpërndarjen e informacionit.

Përmirësimi i komunikimit me të gjitha nivelet, rritja e transparencës, thithja e
opinionit qytetar kanë kërkuar një staf dhe këshill komune të përgatitur si dhe mjetet
e nevojshme për t’u realizuar. Për këtë qëllim, trajnimi i vazhdueshëm i administratës
për funksionet që mbulon, trajnimi i këshilltarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e
tyre, rolin dhe marrdhëniet me administratën si dhe aftësi komunikuese kanë qenë
elementët kryesor për ngritjen e kapaciteteve. Funksionimi dhe kompletimi i arshivës
me bazën e nevojshme materiale si dhe paisja e domosdoshme e komunës me
kompjutera janë bërë elementët në aktivitetin a vazhdueshëm të komunës.
Objektivi Strategjik 4: Shtimi i kompetencave per te zgjedhurit e
pushtetit vendor

Objektivi Strategjik 3: Koordinimi i veprimeve mes qeverisjes vendore
dhe OJF-ve

Te luftohet me cdo menyre per te zbatuar me korrektesi cdo vendim te
keshillit dhe ligjet sipas fushave nepermjet decentralizimit te
kompetencave per qeverine vendore, lejimi i zbatimit te ketyre
kompetencave nga rrethi, qarku, qendra si dhe nderhyrja e qeverisjes
qendrore qe ushtrimi i ketyre kompetencave te behet nga komuna.
Ndergjegjesimi i te zgjedhurve te pushtetit vendor per njohjen e ligjit
nepermjet seminareve dhe trajnimeve te ndryshme.

Rritja e transparencës dhe komunikimit është zhvilluar njëkohësisht edhe
në kahun e marrjes së informacionit nga OJF-te. Marrja e mendimit të
OJFve nëpërmjet takimeve të hapura të kombinuara me fokus grupe, janë
bërë mjete të përdorimit të zakonshëm për indetifikimin e nevojave dhe të
prioriteve në kuadrin e hartimit të buxhetit si dhe rishikimin e planeve
afat-gjata të zhvillimit.
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STRATEGJI DHE PLANE KOMBETARE APO
RAJONALE QE NDIKOJNE NE KETE FUSHE
1. Qeverisje transparente
PRIORITARE
OBJEKTIVAT
2. Zgjedhja e stafit te kualifikuar te administrates dhe trajnimi dhe kualifikimi i tyre
1. Strategjia Kombetare e Zhvillimit Ekonomik e Social
STRATEGJIKE
3. Koordinimi i veprimeve mes qeverisjes vendore dhe OJQ-ve
2. Strategjia rajonale e Zhvillimit per Qarkun e Durresit
4. Shtimidhe respektimi i kompetencave per te zgjedhurit e pushtetit vendor
3. Objektivat e Zhvillimit per Mijevjecarin
Koha e realizimit
O.S
Hapat e veprimit
Dhjetor 2005
1.Publikimi i vendimeve te keshillit te komunes dhe te administrates se saj
vazhdim
1.
2.Ngritja e stendave per informacionin e komunes
2006 vazhdim
3. Takime te shpeshta me komunitetin
2006-ne vazhdim
4. Te botohen broshura per arritjet e komunes dhe ne shtypin periodik
Qershor 2006
1. Forcimi i kritereve ne perzgjedhjen e keshilltareve me nivel te larte e reputacion ne komunitet.
2006- vazhdim
2.
2.Te forcohet binjakezimi me komunen “Castella Mare” ne Itali dhe te komuna te tjera
2006
3.Te zhvillohen seminare per shkembim pervoje dhe vizita reciproke
2006
1. Te rritet numri i shoqatave joqeveritare ne komunen tone
Ne vazhdim
3.
2.Te organizohen me shume veprimtari me OJF-te, qe te rritet pjesemarrja qytetare
Ne vazhdim
3. Te organizohen seminare dhe te botohen broshura per njohjen e ligjeve nga keshilltaret dhe pleqesite e fshatrave
2006 -vazhdim
1.Te luftohet me cdo menyre per te zbatuar me korrektesi cdo vendim te keshillit dhe ligjet sipas fushave
Vazhdimisht
4.
2. Ndergjegjesimi i te zgjedhurve te pushtetit vendor per njohjen e ligjit
Vazhdimisht
O.s
Indikatoret Sasiore
Aktuale 2005 I synuar 2006
I synuar 2008
I synuar 2010
1. Frekuenca e rinovimit te permbajtjes se stendes se informacionit.
2
4
6
6
2. Numri i mbledhjeve te hapura me komunitetin per miratimin e proceseve qe ndikojne
1.
2
4
5
6
ne jeten e komunitetit.
3. Numri i mjeteve te informacionit per zhvillimet ne komune qe transmetojne mediat
3
4
6
7
lokale te qarkut Durres
Numri i vizitave te organizuara ne komunen “Castella Mare”
0
1
2
3
2.
Numri i seminareve te organizuara per shkembim eksperience.
2
2
4
6
Numri i OJF qe operojne ne komune
4
5
7
8
Numri i aktiviteteve te organizuara nga OJF-te me synim rritjen e pjesemarrjes qytetare
5
8
8
10
3.
Numri i botimeve qe kane te bejne me njohjen e ligjeve te qeverise vendore si dhe
0
1
2
4
pergjegjesite dhe rrolin e keshilltareve
1. Numri i trajnimeve te organizuar me stafin e komunes apo pjese te vecanta te tij.
3
5
8
10
4.
2. Numri i trajnimeve te keshilltareve per te drejtat dhe pergjegjesite e tyre.
1
2
4
6
FUSHA PRIORITARE: Per nje qeverisje me te mire
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Indikatoret Cilesor
Perqindja e banoreve qe shprehen se komuna I mban shume te informuar
Perqindja e banoreve qe shprehen se stenda e informimit ne komune ofron informacion
me teper
Perqindja e banoreve qe shprehen se jane shume te kenaqur nga sjellja e nenpunesve
Perqindja e banoreve qe shrehen se jane shume te kenaqur me aftesine e nenpunesve te
administrates per te zgjidhur problemet apo per te dhene pergjigje
Perqindja e banoreve qe jane te kenaqur me sherbimin ne pergjithesi qe u behet ne zyrat e
komunes
Perqindja e banoreve qe shprehen se komuna i informon ne lidhje me shpenzimet dhe
investimet e bera
Perqindja e banoreve qe jane te interesuar ne vendim-marrjen dhe pjesemarrje ne
qeverisjen vendore

8.2 %

15%

25%

40%

30.8 %

35%

40%

53%

55.5 %

60%

75%

100%

23.6 %

30%

40%

50%

29.1 %

35%

53%

65%

13.2 %

19%

25%

40%

40.6 %

45%

50%

70%

Objektivi 1: Qeverisje transparente

Nje nga detyrat dhe pergjegjesite e komunes eshte transparenca e vendimeve dhe detyrave qe ajo ndermerr.
Projektet/Hapat e Veprimit

Deri ne vitin:

Hapat Konkrete/Shenim

1.Publikimi i vendimeve te keshillit te
komunes dhe administrates se saj.

Vendosja e tabeles ne qender-Maminas per publikimet e komunes
Ribotimi i buletinit informativ te komunes

2006

2. Ngritja e stendave

Ngritja e stendes ne qender Maminas

2006

Keshilltaret dhe kryepleqte te bejne takime me komunitetin per problemet e komunitetit dhe ti pasqyrojne ne
mbledhjet e keshillit.
Organizimi i mbledhjeve me komunitetin nje here ne dy muaj
Te ftohen ne mbledhje disa perfaqesues te fshatrave
Cdo banor i komunitetit mund te jete pjesemarres ne mbledhjet e keshillit te komunes.
Organizimi i mbledhjeve ku trajtohen gjera te rendesishme ne ambjente me te hapura se ato qe ofron komuna.
Krijimi i nje salle te madhe multifunksionale per komunen per zhvillimin e mbledhjeve.

Vazhdim

3.Takime te shpeshta me komunitetin

4. Hapja e mbledhjeve te keshillit-mbase
do te ishte

2006 Vazhdim

Objektivi 2: Zgjedhja e stafit te kualifikuar te administrates dhe trajnimi dhe kualifikimi i tyre

Ne drejtimin e nje pushteti lokal sa me efikas, shume e rendesishme eshte perzgjedhja e anetareve dhe e nje stafi te kualifikuar.
Projektet/Hapat e Veprimit

Deri ne vitin

Hapat Konkrete/Shenim
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1.Zgjedhja e keshilltareve dhe e administrates

2. Forcimi i kritereve te perzgjedhjes se
keshilltareve edhe stafit te administrates

3.Te forcohet binjakezimi me komunen
“Castella Mare” ne Itali

4. Te zhvillohen seminare per shkembim
pervoje dhe vizita reciproke

5. Te botohen broshura per arritjet e komunes
dhe ne shtypin periodik

Perzgjedhja e keshillatreve sipas formules: 60% nga maxhoritari dhe 40% nga proporcionali
Kjo menyre e perzgjedhjes sipas kesaj formule i takon kodit te ri zgjedhor
Te zbatohen kriteret e perzgjedhjes se keshilltareve dhe stafit te administrates
Percaktimi i kritereve nga subjektet politike (partite dhe aleancat)
Perzgjedhja ne baze te kritereve te percaktuara
Te zgjidhen njerez me nivel dhe reputacion ne komunitet
Te behen konkurse per pranimin e keshilltareve
Kualifikimi i personave qe do te zgjidhen
Binjakezimi me komunat vendase
Binjakezimi me komunat e huaja
Shkembimi i eksperiencave dhe pervojave ne fushen e finances dhe sherbimeve publike
Bashkimi i komunave per bashkepunim ne fushen e sherbimeve publike si ruajtja e rendit, pastrimi i komunes,
etj.
Organizatat e ndryshme trajnuese perqendrohen ne nje lloj trajnimi, ndaj ndjehet nevoja e trajnimeve me te
konkretizuara
Te ngrihet nje agjensi per trajnimin e keshilltareve
Trajnime te organizuara nga pushteti lokal
Trajnime qe sjellin eksperienca nga bashki dhe komuna te tjera.
Botimi i gazetes lokale periodike per arritjet e komunes
Te futet ne buxhetin e komunes botimi i nje gazete apo qelize tjeter per informim Te shihen mundesite per
kontakte me OJF te ndryshme, donatore te ndryshem apo me vetefinancim.
Shkembimi i eksperiencave me komunat ne te cilat funksionon kjo gje.

Ne perputhje me
Kodin Zgjedhor
Vazhdimisht

2006
Vazhdim

Vazhdimisht

Qershor 2006
vazhdim

Objektivi34: Koordinimi i veprimeve mes qeverisjes vendore dhe OJF-ve

Per nje mirefunksionim dhe ecje perpara te komunes dhe qeverisjes se saj shihet e domosdoshme koordinimi i veprimeve mes qeverisjes vendore dhe
OJQ-ve te ndyshme qe kooperojne ne komune.
Projektet/Hapat e Veprimit
1.Te rritet numri i OJF-ve ne komunen e Maminasit
2. Te organizohen me shume veprimtari me OJF-te
qe te rritet pjesemarrja qytetare.

Hapat Konkrete/Shenim
Lehtesimi i kushteve te krijimit te OJF-ve nga komuna
Krijimi i shoqatave te biznesit, pyjeve, ujrave, e gruas, shoqata kulturore, etj.
Ekzistojne nderkohe ne komune shoqata e futbollit dhe ajo e gjuetareve
Te saktesohet numri i atyre OJQ-ve qe operojne aktualisht ne komune
Organizatat e ndryshme joqeveritare te ndermarrin me shume veprimtari sipas tematikes se tyre
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2006
Vazhdim

2006
vazhdim

Objektivi 4: Shtimi i kompetencave per te zgjedhurit e pushtetit vendor.

Te zgjedhurit e pushtetit vendor duhet te kene me shume kompetenca dhe ti respektojne ato per te zgjidhur dhe per tu dale zot problemeve qe trajtojne.
Projektet/Hapat e Veprimit
1.Te luftohet me cdo menyre per te zbatuar
me korrektesi cdo vendim te keshillit dhe
ligjet sipas fushave.
2. Ndergjegjesimi i te zgjedhurve te
pushtetit vendor per njohjen e ligjeve
nepermejt dhe trajnimeve.
3. Te organizohen seminare per njohjen e
ligjeve nga keshilltaret dhe kryetaret e e
fshatrave dhe te botohen broshura .

Hapat Konkrete/Shenim
Decentralizimi i kompetencave per pushtetin lokal.
Leshimi kompetencave nga qendra.
Delegimi i kompetencave drejt qeverisjes vendore
Krijimi i KRRT ne komune.
Pergjegjesit e ushtrimit te kompetencave duhet te njohin mire ligjet ,qe duhet te zbatojne dhe te jene
gjithmone koherent me amendimet dhe ndryshimet e tyre.

2006 vazhdim

Njohja me ne thellesi e ligjeve per te qene me kopetente per ceshtje te ndryshme qe mund te hasen
Njohja e detyrave te veta te keshilltareve dhe kryetareve te fshatrave per t’i zbatuar me korrektesi.

Vazhdimesi

Vazhdimesi

Drejtimet Kyesore te Zhvillimit ne Qarkun e Durresit
Bazuar në vizionin për vitin 2015, janë vendosur objektivat rajonalë të zhvillimit përkundrejt OMZH:
i. Ulje e varfërisë absolute nëpërmjet zhvillimit ekonomik duke i dhënë përparësi transportit, turizmit dhe
bujqësisë
ii. Përmirësimi i infrastrikturës sociale nëpërmjet shtimit të mundësive për arsimim cilësor për fëmijët dhe të
rinjtë
iii. Zvogëlim I pabarazive gjinore në punësim dhe eleminimi i të gjithë formave të dhunës ndaj gruas.
iv. Përmirësimi I shërbimeve sociale nëpërmjet zvogëlimit të pabarazive në përfitimin e shërbimeve shëndetsore
dhe rritjes së cilësisë së shërbimit, fuqizimit të përkujdesit për nënën dhe fëmijën dhe zhvillimit të mjeksisë
parandaluese
v. Parandalimi dhe ulja e shkallës së prekjes nga HIV/AIDS, TB, sëmundjet nga ndotjet kimike dhe depresioni
vi. Zhvillimi iqëndrueshëm I mjedisit
vii. Përmirësimi I qeverisjes vendore nëpërmjet një drejtimi transparent nga një administratë e aftë dhe e
përgjegjshme që merr vendime me pjesëmarrjen e të gjithëve
Strategjia Rajonale e Zhvillimit,
Objektivat e Zhvillimit te Mijevjecarit,
Qarku Durres, 2005
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