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Në shtator të vitit 2000, udhëheqësit e 191 
vendeve të botës nënshkruan Deklaratën 
e Mijëvjeçarit, e cila, duke sintetizuar 
Konventat dhe Deklaratat e mëparshme 
mbi zhvillimin, përcakton 8 Objektivat 
e Mijëvjeçarit për Zhvillimin. Nëpërmjet 
këtyre objektivave, çështje të tilla si: zhdukja 
e varfërisë, kryerja universale e arsimit bazë, 
nxitja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i rolit 
të gruas, zvogëlimi i vdekshmërisë foshnjore, 
rritja e kujdesit për shëndetin e nënës, 
lufta kundër sëmundjeve të rrezikshme, 
sigurimi i një mjedisi të qëndrueshëm dhe 
partneriteti për zhvillim global, u vlerësuan 
si kërkesat më themelore për të nxitur një 
zhvillim të qëndrueshëm të secilit vend. 
Si firmëtare e Deklaratës së Mijëvjeçarit, 
Shqipëria, e mbështetur nga UNDP, është 

përfshirë në një proces të gjerë njohjeje, 
ndërgjegjësimi, zbërthimi e zbatimi të secilit 
prej Objektivave të Mijëvjeçarit. Strategjia 
Kombëtare e Zhvillimit Ekonomik e 
Social, që përcakton drejtimet themelore 
të zhvillimit të Shqipërisë për një periudhë 
afatmesme, tashmë merr parasysh edhe 
këta Objektiva, duke përzgjedhur tregues 
sasiorë për çdo sektor. Këta tregues janë në 
harmoni dhe po kombinohen me të gjithë 
treguesit e reformave që po ndërmerren në 
kuadrin e procesit të Stabilizim-Asociimit, 
i cili konsiderohet si një objektiv mjaft i 
rëndësishëm për integrimin e Shqipërisë 
në Bashkimin Evropian. Zyra e UNDP 
në Tiranë u bë, gjithashtu, nismëtare për 
lokalizimin në nivel qarku të synimeve 
dhe treguesve të këtyre Objektivave.

Përmbledhje paraqitëse



8

NXITJA E ZHVILLIMIT 
RAJONAL NEPERMJET 

OBJEKTIVAVE TE
MIJEVJECARIT

Shikim i pergjithshëm

Gjatë debateve të gjera e mjaft të frytshme 
të përfaqësuesve të aktorëve vendorë të 
qarkut të Shkodrës në kuadrin e turneut 
rajonal të Objektivave të Mijëvjeçarit, të 
organizuar nga UNDP, u mbështet ideja e 
shndërrimit të Objektivave në instrumente 
nxitëse të zhvillimit të gjithanshëm të këtij 
rajoni. Përshpejtimi i ritmeve të zhvillimit 
ekonomik, shtimi i mundësive për shkollim, 
nxitja e barazisë gjinore dhe përkujdesja më 
e madhe për shëndetin u përzgjodhën si 
çështjet më kryesore që mund të ndikojnë për 
përmirësimin e gjendjes ekonomike e shoqërore 
të banorëve të qarkut. 

Ndërmarrja e kësaj nisme u nxit nga disa tregues 
të ulët të qarkut të Shkodrës dhe të secilit nga 
të tre rrethet përbërëse të tij, të përcaktuara nga 
studime të ndryshme, midis të cilave tërheq 
vëmendjen më shumë Raporti i Zhvillimit 
Njerëzor-Shqipëria 20021 . Sipas këtij raporti, 
qarku i Shkodrës përfshihet në grupin e qarqeve 
me Tregues të ulët të Zhvillimit Njerëzor 
(HDI), duke u renditur në vendin e 10-të midis 
12 qarqeve të vendit. Kjo nënkupton varfëri 
më të lartë dhe mundësi më të kufizuara për 
t’u shkolluar dhe për të përfituar nga shërbimi 
shëndetësor në krahasim me pjesën tjetër të 
vendit. Një renditje e ngjashme përcaktohet në 
këtë raport edhe sipas Treguesit të Zhvillimit 
Gjinor (GDI) dhe Treguesit të Fuqisë Gjinore 
(GEM).

Qarku i Shkodrës dallohet për burime të 
shumta natyrore e njerëzore. Ai është rajon 
kufitar, shtrihet përgjatë brigjeve të liqenit të 

Shkodrës, ka dalje ne det, ka burime të shumta 
ujore dhe në malësinë e tij ka më shumë pyje 
se në çdo rajon tjetër të vendit. Këto avantazhe 
kanë kushtëzuar zhvillimin e hershëm të kësaj 
treve dhe historikisht janë shfrytëzuar me 
zgjuarsi për ta kthyer atë në një qendër të 
përparuar ekonomike e shoqërore të spikatur 
në të gjithë rajonin. Në kundërshti me këto 
potenciale, sot qarku i Shkodrës shfaqet me 
një zhvillim të ngadaltë ekonomik, papunësi 
të lartë, nivel të ulët të prodhimit bujqësor dhe 
me një zhvillim jo të harmonizuar siç duhet me 
avantazhet e padiskutueshme që zotëron.

Procesi i përgatitjes

Në procesin e përgatitjes së këtij dokumenti 
morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, të 
strukturave të pushtetit qendror, që veprojnë 
në nivel lokal, dhe të organizatave të shoqërisë 
civile.

Rreth 52 specialistë nga administratat 
vendore të qarkut, bashkive dhe komunave, 
nga drejtoritë rajonale që administrojnë 
përgjegjësitë e pushtetit qendror në nivel lokal, 
nga Organizata Jofitimprurëse vendore dhe nga 
sektori privat, të grupuar sipas problematikës 
së përzgjedhur, u përfshinë drejtpërdrejt në 
përgatitjen e bazës së të dhënave, në analizat 
e veçanta dhe në përcaktimin e orientimeve 
mbi përparësitë e zhvillimit që lidhen me këta 
objektiva. Një burim i çmuar të dhënash dhe 
idesh ishin, gjithashtu, studimet e shumta 
të trupës shkencore të Universitetit “Luigj 
Gurakuqi” të paraqitura në konferenca të 
ndryshme shkencore lokale e në shkallë 
vendi.

1Ky raport është përgatitur nga Qendra për Nxitjen e Zhvillimit Njerëzor (HDPC) me mbështetjen e UNDP dhe është publikuar 
në dhjetor të vitit 2003.
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Materialet e përgatitura për secilën fushë iu 
nënshtruan debateve në tryeza të rrumbullakëta, 
me pjesëmarrje specialistësh dhe përfaqësuesish 
të komunave, biznesit privat, shoqërisë civile 
dhe medias. Kjo ndihmoi vështrimin realist të 
gjendjes dhe të përparësive të përzgjedhura, si 
dhe përcaktimin e potencialeve të qarkut për 
t’i zbatuar këto përparësi. I gjithë procesi u 
përcoll te publiku i gjerë nga mediat lokale, 
të cilat pasqyruan hap pas hapi takimet e 
specialistëve dhe debatet për çështjet më 
themelore të zhvillimit të qarkut, veçanërisht 
për papunësinë, të ardhurat, mundësitë për t’u 
arsimuar dhe për të pasur shërbim shëndetësor 
në fshat etj.

Ky proces u mbështet nga të gjitha Agjencitë e 
Kombeve të Bashkuara në Shqipëri. Programi 
i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara (UNDP) 
dha mbështetjen kryesore, duke vënë në 
dispozicion të procesit edhe ekspertizën e 
projekteve që financohen prej tij, të shoqëruar 
me trajnime për administratën vendore dhe për 
aktorë të tjerë të interesuar.

Rezultatet kryesore

Zhvillimi ekonomik dhe të ardhurat janë 
analizuar veçmas për zonën urbane dhe rurale. 
Në zonën urbane, papunësia është e lartë, më 
e lartë se në të gjitha qarqet e tjera të vendit 
dhe ritmet e punësimit më të ulëtat. Në zonën 
urbane të rrethit të Shkodrës ka aq të papunë 
sa në Tiranë, ku popullsia urbane është rreth 
katër herë më e madhe. Pjesa e forcave të 
punës e zënë me punë në sektorin privat jo 
bujqësor është rreth dy herë më e vogël se 
mesatarja e vendit. Sektori privat është pak i 
zhvilluar dhe ndikimet më kryesore negative 
i kanë dhënë mungesa dhe parregullsia e 
furnizimit me energji elektrike, shkëmbimi i 

pakët ekonomik me rajonet fqinjë, megjithëse 
ka tri pika kufitare, mungesa e infrastrukturës 
lidhëse dhe mungesa e masave nxitëse për 
zhvillimin e biznesit privat. Në zonën rurale, 
të ardhurat nga fermat janë shumë të ulëta, 
sepse familjet kanë pak tokë bujqësore dhe të 
copëzuar, në shumë fshatra nuk është zgjidhur 
ende çështja e pronësisë mbi tokën, kapacitetet 
përpunuese janë të paperfillshme dhe nuk 
ka asnjë lehtësi për tregtimin e prodhimeve. 
Për nga të ardhurat mesatare për frymë, 15 
komuna, nga 29 gjithsej mund të konsiderohen 
si ekstremisht të varfëra. Këto kanë rreth 1ha 
tokë bujqësore për familje, 45% deri 79% 
të saj të refuzuar ose të papërdorur dhe 40% 
deri 86% të familjeve që përfitojnë ndihmë 
ekonomike. Në mënyrë paradoksale, shumica 
e këtyre komunave kanë në territorin e tyre 
nga 11 deri në 42 herë më shumë sipërfaqe 
të mbuluar me pyje sesa tokë bujqësore, por 
kjo është në pronësi dhe administrohet nga 
shteti. Si rrjedhim, rreth 30% e familjeve 
në fshat mbështeten me ndihmë ekonomike 
dhe rreth 36% e familjeve kanë të paktën një 
përfaqësues në emigracion sezonal nëpërmjet 
rrugëve jo të ligjshme, prej ku të ardhurat janë 
shumë të pakta.

Zgjidhja përfundimtare e furnizimit me energji 
elektrike, rritja e shkallës së integrimit të rajonit 
nëpërmjet zhvillimit të infrastrukturës rrugore 
dhe krijimit të kushteve për bashkëpunim 
ndërkufitar, shfrytëzimi i burimeve potenciale 
natyrore e turistike, kalimi i pyjeve tek 
komunat, zgjerimi i zonave të mbrojtura, nxitja 
e prodhimeve tradicionale etj. janë përcaktuar 
si ndërhyrjet më të nevojshme për zhvillimin 
ekonomik të qarkut. 

Shtimi i mundësive për shkollim është 
përqendruar në analizën e treguesve më kryesorë 
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të arsimit bazë, duke veçuar rëndësinë e rritjes 
së mundësisë reale të nxënësve për të ndjekur 
shkollën. Në këtë analizë tërheq vëmendjen 
fakti që rreth ¼ e nxënësve në fshat mësojnë 
në klasa të kombinuara, përfshirja në ciklin e 
lartë të arsimit 8-vjeçar është e ulët, ndjekja 
e arsimit të mesëm është veçanërisht e ulët 
dhe braktisja e fshehtë është e lartë. Gjendja 
fizike e shkollave nuk është e mirë, rreth 41% 
e tyre kanë nevojë për investime dhe rreth 
1/3 e shkollave të rehabilituara rishtas kanë 
nevojë të reabilitohen përsëri sepse cilësia e 
punimeve ka qenë e ulët. Shpërndarja optimale 
e infrastrukturave dhe e burimeve njerëzore, 
vendosja e disa standardeve të domosdoshme, 
reformimi i sistemit të kualifikimit të mësuesve, 
përmirësimi i bazës materiale didaktike dhe 
investimet janë përcaktuar si masat më të 
nevojshme për shtimin e mundësive për 
shkollim.

Nxitja e barazisë gjinore është trajtuar nëpërmjet 
analizës së nivelit të arsimimit, punësimit 
dhe përfshirjes së femrave në jetën politike e 
shoqërore në nivel lokal. Në treguesit e arsimit 
bazë nuk vihen re dallime gjinore. Papunësia 
për femrat është shumë më e lartë se për 
meshkujt dhe në qytete kjo papunësi arrinë deri 
në 62%. Profesionet, ku punësimi i femrave 
është në nivele të krahasueshme me meshkujt 
janë: nëpunës i thjeshtë, punëtor i shërbimeve, 
shitblerjeve dhe dyqaneve. Femrat kanë nivel 
shumë të ulët punësimi në profesione të tilla 
si: ligjvënës, nëpunës i lartë dhe drejtues. Në 
shkallë qarku, vetëm rreth 1/5 e pozicioneve 
drejtuese janë zënë nga femrat. Në të tre 
rrethet e qarkut femrat që militojnë në partitë 
politike kryesore përfaqësojnë 12% deri 26% 
të anëtarësisë, por shumë pak prej tyre janë të 
zgjedhura në forumet drejtuese. Përfaqësimi 
i femrave në organet e pushtetit vendor është 

fare i papërfillshëm dhe është përkeqësuar nga 
një legjislaturë në tjetrën. Pjesëmarrja e femrave 
është shumë më e madhe në administratën 
lokale, veçanërisht në atë të Këshillit të Qarkut. 
Nevoja për ndërgjegjësimin e publikut dhe të 
të gjitha niveleve politike e qeverisëse të qarkut 
mbi domosdoshmërinë e rritjes së pjesëmarrjes 
së femrave në të gjitha aspektet e jetës politike, 
ekonomike e shoqërore është nxjerrë në plan 
të parë, për shkak të treguesve mjaft të ulët që 
ka qarku në këto aspekte. 

Përkujdesja për shëndetin e nënës dhe fëmijës 
është mbështetur në analizën e vdekshmërisë 
foshnjore dhe amësore dhe të mundësisë për 
të pasur shërbime shëndetësore bazë. Në këtë 
analizë tërheq vëmendjen fakti që gjysma e 
numrit të komunave të rrethit të Pukës nuk 
kanë qendra shëndetësore, rreth 2/3 e fshatrave 
të qarkut, ku banon rreth 50% e popullsisë 
fshatare, nuk kanë ambulancë, mundësia për 
të pasur shërbimin farmaceutik në fshat është 
mjaft e ulët dhe mbulimi me mjekë specialistë 
ka mungesa të theksuara. Plotësimi me qendra 
shëndetësore dhe ambulanca i fshatrave, 
shpërndarja optimale e personelit shëndetësor, 
përcaktimi i kritereve të mbulimit të popullsisë 
me shërbim farmaceutik dhe zbatimi rigoroz 
i tyre në dhënien e licensave për këtë lloj 
shërbimi, janë quajtur si masa prioritare që 
duhen ndërmarrë.

Synimet dhe treguesit lokalë

Mbështetur në analizat e bëra për të gjitha këto 
çështje dhe në vlerësimet e ekspertëve lokalë, 
janë përcaktuar synime afatmesme e afatgjata 
dhe tregues sasiorë. Drejtimet strategjike të 
zhvillimit të qarkut për secilin prej objektivave 
të përzgjedhur janë sintetizuar në 11 synime dhe 
31 tregues të matshëm, të cilët shërbejnë për të 
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vlerësuar periodikisht shkallën e përmbushjes 
së objektivave dhe nivelin e arritur të zhvillimit. 
Këto parashikime dhe masat me përparësi 
për arritjen e tyre janë të harmonizuara me 
objektivat e prioritetet e përcaktuara në 
shkallë vendi në Strategjinë Kombëtare të 
Zhvillimit Ekonomik e Social dhe marrin 
parasysh angazhimet e Shqipërisë në procesin 
e stabilizim – asociimit. Ato janë përzgjedhur 
sipas një skenari realist sidomos të mundësive 
dhe kontributeve lokale. Megjithatë, synimet 
dhe treguesit lokalë nuk duhen vështruar 
si të pandryshueshëm. Ato kanë nevojë të 
verifikohen dhe përmirësohen në mënyrë të 
vazhdueshme gjatë procesit të monitorimit dhe 
përditësimit të kësaj strategjie.

Kostoja e ndërhyrjeve me përparësi

Për masat prioritare që kushtëzohen nga 
investimet është përcaktuar edhe vlefta 
e përafërt e financimeve të nevojshme. 
Janë marrë veçanërisht parasysh kostot për 
rrugët kombëtare e rurale, ndërhyrjet në 
fushën energjetike dhe të pyjeve, reahbilitimi 
dhe ngritja e godinave të reja të qendrave 
shëndetësore, ambulancave dhe shkollave etj. 
Këto janë grupuar në investime afatshkurtra, 
afatmesme dhe afatgjata. 

Investimet private dhe ato të buxhetit të shtetit 
janë konsideruar si burimet më kryesore të 
financimit. Megjithatë, financimet nga buxheti 
i shtetit sipas rregullave të njësuara për të gjitha 
rajonet e vendit nuk janë të mjaftueshme për 
të ndryshuar ritmet e ngadalta të zhvillimit të 
qarkut. Përshtatja e mekanizmit të Ndihmës 
Shtetërore, në përputhje me rregullat e 
Bashkimit Evropian, është sugjeruar si një 
zgjidhje që do të ndikonte për një përmirësim 
të dukshëm të gjendjes së qarkut.

Përparimi i zbatimit

Ky dokument strategjik është një bazë e mirë 
nisjeje drejt përcaktimit të projekteve prioritare, 
formulimit të projekteve dhe përpjekjeve për 
sigurimin e financimeve, në radhë të parë nga 
burimet e brendshme. Këshilli i Qarkut tashmë 
ka hartuar listën e projekteve me përparësi 
për çdo rreth dhe për çdo sektor, e cila do të 
shërbejë si bazë për të diskutuar nevojat më 
të ngutshme për investime. Një proces i tillë 
merr rëndësi të madhe veçanërisht tani që ka 
një anagazhim të dukshëm për ecjen e shpejtë 
të reformës së decentralizimit fiskal.

Ky dokument është, gjithashtu, një udhëzues 
i mirë për donatorët ndërkombëtarë, përfshirë 
Agjencitë e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri, 
që janë të interesuar të mbështesin prioritetet 
e zhvillimit të qarkut të Shkodrës. Ai u jep 
atyre mundësinë që të përzgjedhin ndërhyrje 
konkrete e të frytshme dhe të shpenzojnë më 
pak fonde e kohë për studime të njëkohshme 
rreth nevojave prioritare.

Përmbajtja e këtij dokumenti krijon mundësinë 
e monitorimit të progresit për të gjitha fushat 
prioritare të shtjelluara. Treguesit e përzgjedhur 
janë tregues lokalë dhe mjaft tipikë për qarkun 
e Shkodrës dhe për secilin rreth të tij. Ata janë 
të matshëm dhe shkalla e përmbushjes së tyre 
mund të vlerësohet në mënyrë periodike. Kjo 
nxit, gjithashtu, pjesëmarrjen e publikut të 
gjerë të qarkut në proceset e politikëbërjes 
lokale dhe kontributin e tyre në zhvillimin e 
mëtejshëm lokal.
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“Lufta kundër varfërisë së skajshme dhe urisë” është Objektivi i parë i Mijëvjeçarit për Zhvillimin. 
Përgjysmimi brenda vitit 2015 i pjesës së popullsisë me të ardhura nën 1 $ në ditë është synimi më 
kryesor i këtij objektivi2. Sipas analizave në nivel kombëtar, del se Shqipëria mbase e përmbush këtë 
objektiv dhe se shkalla e mbështetjes së politikave, kuadrit ligjor, burimeve të financimit, ndërgjegjësimit 
të publikut etj., për ta përmbushur këtë objektiv deri në vitin 2015 është e dobët në përmirësim3.   Në 
qarkun e Shkodrës ky objektiv është analizuar i veçantë për zonën urbane dhe atë rurale sepse gjendja, 
problematika dhe mundësitë e zgjidhjes janë tipike për secilën prej tyre. Ky objektiv i rëndësishëm është i 
ndërthurur me zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit, që është një Objektiv tjetër i Mijëvjeçarit  Zhvillimin. 
Integrimi i parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në politikat dhe programet e zhvillimit të vendit dhe 
kthimi në drejtim të kundërt i prirjes së humbjes së burimeve mjedisore është një ndër synimet më 
kryesore të këtij objektivi. Përqindja e sipërfaqes së mbuluar me pyje dhe niveli i mbrojtjes së tokës për 
të ruajtur diversitetin biologjik konsiderohen si tregues për të vlerësuar shkallën e arritjes së këtij synimi. 
Sipas analizave në nivel kombëtar, del se Shqipëria e ka të vështirë ta përmbushë këtë objektiv dhe se 
shkalla e mbështetjes së politikave, kuadrit ligjor, burimeve të financimit, ndërgjegjësimit të publikut etj. 
për ta përmbushur këtë objektiv deri në vitin 2015 është e dobët. Në qarkun e Shkodrës ky objektiv është 
analizuar në këndvështrimin e mbrojtjes dhe zhvillimit të pellgut të liqenit të Shkodrës dhe të pyjeve për 
t’i shndërruar ato në burime potenciale zhvillimi për këtë rajon.

2Sipas anketës mbi nivelin e jetesës në Shqipëri (LSMS), të kryer në vitin 2002 nga INSTAT me mbështetjen e Bankës Botërore, 
konsiderohen «ekstremisht të varfër» ata që konsumojnë deri në 3,847 lekë/frymë në muaj dhe «të varfër» ata që konsumojnë 
midis 3,847 dhe 4,891 lekë/frymë në muaj.
3UNDP (HDPC). “Shqipëria dhe Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit”, Tiranë, maj 2002.

zhvillimi ekonomik dhe të ardhurat

Kapitulli i parë
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1.1 Tipare demografi ke

Popullsia

Qarku i Shkodrës renditet i pesti në vend për numrin e popullsisë dhe i dyti për nga sipërfaqja 
e tij. Ai ka një dendësi mesatare rreth 71.8 persona për km2, që është më e vogël se mesatarja e 
vendit. Dendësinë më të lartë e ka rrethi i Shkodrës, 94 banorë për km2.

Sipas ndarjes administrative të vitit 2000 4, popullsia e qarkut është e përhapur në 3 rrethe, që 
përfshijnë 5 bashki, 6 qytete, 29 komuna dhe 269 fshatra (shih tabelën 1.1). Rreth 2/3 e popullsisë 
banon në rrethin e Shkodrës (shih tabelën 1.2 dhe figurat 1.1 dhe 1.2). Pjesa më e madhe e saj, 
rreth 62.3%, banon në fshat, kundrejt rreth 58% në nivel vendi. Në rrethin e Shkodrës në fshat 
banon rreth 53.7% e popullsisë, ndërsa në dy rrethet e tjera mbizotëron popullsia fshatare. Në 
rrethin e Malësisë së Madhe dhe në atë të Pukës banojnë në fshat përkatësisht rreth 89% dhe 
82% e popullsisë. Sipas pjesës së popullsisë rurale, rrethi i Malësisë së Madhe renditet i pari në 
shkallë vendi, i ndjekur nga Librazhdi, Dibra dhe Hasi, ndërsa rrethi i Pukës renditet i pesti.

4
Ligji Nr. 8653, datë 31.07.2000, “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e 

Shqipërisë”.

tabela 1.1

Gjatë periudhës së tranzicionit qarku ka pësuar ndryshime thelbësore demografike. Popullsia 
është zvogëluar rreth 10% për shkak të migrimit jashtë dhe brenda vendit. Popullsia është 
zvogëluar më shumë në rrethin e Pukës, ku në dhjetë vjetët e fundit janë larguar rreth 30% e 
banorëve (shih tabelën 1.3).

Ndarja administrativo-territoriale e qarkut

1
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Ka një diferencë të dukshme midis të dhënave administrative të zyrave lokale të gjendjes civile 
mbi popullsinë dhe të dhënave të regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë të vitit 20015 . Sipas 
të dhënave administrative popullsia e qarkut aktualisht është rreth 337 mijë banorë, ndërsa sipas 
llogaritjeve që bazohen në të dhënat e regjistrimit të popullsisë është rreth 256 mijë banorë. 
Kjo diferencë lidhet me vështirësitë e evidentimit në kohë të shpërnguljes së vazhdueshme të 
banorëve në qytetet e mëdha ose jashtë vendit.

Migrimi

Migrimi është një dukuri tipike e dhjetëvjeçarit të fundit për qarkun e Shkodrës, sikundër për 
shumicën e rajoneve të vendit (shih tabelën 1.3). Gjatë kësaj periudhe popullsia është pakësuar 

5 Kjo strategji bazohet në të dhënat zyrtare të regjistrimit të popullsisë. 

tabela 1.2 Popullsia sipas rretheve në vitin 2001

Burimi: Repoba 2001
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Rreth 46%, 30% dhe 14% të popullsisë së shpërngulur nga qarku i Shkodrës brenda vendit 
është vendosur përkatësisht në Tiranë, Lezhë dhe Durrës (shih figurën 1.3). Këta përfaqësojnë 
rreth 90% të të shpërngulurve nga rrethi i Pukës, 87% nga rrethi i Shkodrës dhe 49% nga rrethi 
i Malësisë së Madhe. Ardhjet në qarkun e Shkodrës nga rajone të tjera të vendit kanë qenë të 
pakta.

Një pjesë e popullsisë është shpërngulur brenda qarkut në drejtim të Shkodrës. Kjo është më 
e theksuar për rrethin e Malësisë së Madhe, nga ku kanë migruar në Shkodër rreth 51% e të 
shpërngulurve gjithsej. Nga rrethi i Pukës kanë migruar në Shkodër vetëm rreth 10% e të 
shpërngulurve.

tabela 1.3 Popullsia sipas rretheve në vitin 1989

1

1.2 Të ardhurat në zonën urbane

Tregu i punës

Popullsia aktive e qarkut të Shkodrës aktualisht zë rreth 41% të popullsisë gjithsej, nga rreth 
57% që zinte në vitin 1989. Zvogëlimi i popullsisë aktive ka ardhur si rezultat i emigrimit dhe 
i shpërnguljes së popullsisë në moshë pune. Ky zvogëlim vihet re si në zonat urbane, ashtu edhe 
në fshat. Pakësimi më i madh i forcave të punës është në rrethin e Pukës dhe kjo lidhet me 
zvogëlimin më të madh të popullsisë në këtë rreth (shih tabelën 1.3). 

Një pjesë e madhe e forcave të punës të qarkut është e zënë me punë në sektorin privat bujqësor 
(shih tabelën 1.4 e 1.5 dhe figurën 1.4). Kjo përfaqëson rreth 47% të popullsisë aktive dhe 
rreth 65% të të punësuarve gjithsej. Në rrethin e Malësisë së Madhe dhe Pukës, ky është sektori 
mbizotërues i punësimit, me përkatësisht 90% dhe 81% të të punësuarve. Në rrethin e Shkodrës, 
pjesa e popullsisë që punon në bujqësi është më e vogël, rreth 57% e të punësuarve, për shkak 
të një shkallë më të lartë urbanizimi në krahasim me rrethet e tjera të qarkut. 

6 INSTAT, Regjistrimi i popullsisë dhe banesave 1989, Tiranë, tetor 1991.

në fshat rreth 18% dhe është rritur rreth 8.7% në zonën urbane, gjë që tregon se shpërngulja 
e popullsisë nga fshati në zonat urbane brenda qarkut ka qenë shumë më e madhe se largimet 
nga qytetet. Si rrjedhim, pjesa e popullsisë urbane është rritur nga 31% në 37.7%.
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tabela 1.4 Treguesit kryesorë të tregut të punës sipas rretheve

Burimi: HDPC mbështetur në të dhënat e Repoba 2001

tabela 1.5 Treguesit e punësimit në qytetet kryesore

Burimi: Repoba 2001

Të punësuarit në sektorin jo bujqësor në qytet përfaqësojnë rreth 35% të të punësuarve gjithsej. 
Rreth 2/3 e tyre janë zënë me punë në sektorin shtetëror, ku mbizotëron arsimi dhe shëndetësia, 
ndërsa vetëm 1/3 janë zënë me punë në sektorin privat.

Kjo strukturë punësimi është mjaft e ndryshme nga ajo në shkallë vendi, veçanërisht në dy 
aspekte themelore: (i) Pjesa e forcave aktive të qarkut e zënë me punë në bujqësi është shumë më 
e madhe se mesatarja e vendit; dhe (ii) Pjesa e forcave aktive e zënë me punë në sektorin privat 
jo bujqësor është rreth dy herë më e vogël se mesatarja e vendit (shih figurën 1.4).

Kjo strukturë punësimi është pasojë e drejtpërdrejtë e tranzicionit. Deri në vitin 1990 rreth 
85% e forcave të punës të zonës urbane ishin të punësuara në 28 ndërmarrjet më kryesore të 
qarkut, shumica e të cilave nuk mundën të mbijetonin, për shkak të teknologjive të vjetruara, 
efektivitetit mjaft të ulët dhe konkurrencës së lartë të produkteve të importuara. Ato ndërprenë 
punën dhe u përfshinë në procesin e ristrukturimit apo privatizimit, por vetëm një pjesë e vogël 
e tyre e rifilloi punën dhe me kapacitete prodhimi mjaft të reduktuara, duke bërë njëkohësisht 
shkurtime drastike të punonjësve. Sot, në po këto ndërmarrje, janë të zënë me punë vetëm rreth 
11% e numrit të mëparshëm të punonjësve.
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Kjo strukturë punësimi është pasojë, gjithashtu, e zhvillimit shumë të paktë të sektorit privat 
në zonën urbane. Në shkallë qarku, në fund të vitit 2003, ishin 2032 subjekte private të 
regjistruara, rreth 2/3 e të cilave si persona fizikë dhe 1/3 si persona juridikë. Midis subjekteve 
të regjistruara mbizotërojnë ato me kapital vendas. Vetëm 46 subjekte me rreth 560 punonjës 
janë me kapital të huaj dhe 8 subjekte me rreth 650 punonjës janë me kapital të përbashkët. 
Numri i subjekteve që ushtrojnë veprimtari prodhuese është i vogël dhe në to janë të punësuar 
rreth 33% e punonjësve gjithsej të zënë me punë në sektorin privat. Ritmet e punësimit në 
sektorin privat janë, gjithashtu, shumë të ulëta. Në 5 vjetët e fundit, numri i punonjësve në këtë 
sektor është rritur vetëm rreth 3%. Si shkaqe kryesore, që e kanë frenuar zhvillimin e sektorit 
privat mund të renditen:

(i) Mungesa dhe parregullsia e furnizimit me energji elektrike. Gjatë vitit 2003, ndërprerjet e 
energjisë elektrike për subjektet private ekzistuese kanë qenë mesatarisht mbi 9 orë në ditë. 
Më e theksuar kjo ka qënë për qytetin e Shkodrës. Fakti se pjesa më e madhe e arkëtimeve 
të energjisë elektrike bazohet në pagesa të larta aforfe dhe përpjekjet për vendosjen e matësve 
të energjisë janë mjaft të ngadalta, vlerësohet si arsyeja më kryesore e kësaj gjendjeje. Gjatë 
periudhës 2000-2002 në Shkodër janë instaluar vetëm 1482 matës dhe në vitin 2003 rreth 
60007 matës. Si rezultat, në tetor të vitit 2003 vetëm rreth 6% e konsumatorëve familjarë dhe 
rreth 37% e konsumatorëve të biznesit ishin të pajisur me matës8 . Angazhimi i strukturave 
shtetërore dhe ritmet e punës për zgjidhjen e këtij problemi vleresohen si të pamjaftueshme. 
Mungesa e furnizimit me energji elektrike ka dhënë një ndikim mjaft negativ në qëndrueshmërinë 
ekonomike të këtij rajoni, veçanërisht duke luajtur një rol frenues për zhvillimin e bizneseve 
dhe dekurajuar krijimin e bizneseve të reja. Krahas kësaj, kjo ka dhënë ndikime negative në 
qëndrueshmerinë sociale të rajonit, duke kufizuar ndjeshëm furnizimin me ujë të popullsisë, 
ndjekjen e arsimit dhe mundësinë për të pasur shërbimin shëndetësor, si dhe duke përkeqësuar 
jetën sociale të bashkësisë. 

7Në vitin 2004 është planifi kuar instalimi i rreth 56200 matësve të tjerë.
8D. Deltina, B. Gerdosi, Energjia elektrike, domosdoshmëri për zhvillimin e vendit, tetor 2003.
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(ii) Shkëmbimi i pakët ekonomik me rajonet fqinje. Këto shkëmbime janë të orientuara vetëm 
drejt Tiranës dhe Durrësit. Bashkëpunimi me Malin e Zi është në nivele mjaft të ulëta dhe me 
statusin e bashkëpunimit midis dy shteteve, jo midis dy rajoneve fqinjë. Pjesa e prodhimit të 
bizneseve të Shkodrës që shitet në Malin e Zi është e papërfillshme. Po kështu edhe shkëmbimet 
turistike9 . Shkëmbimi ekonomik me rajonet veri-lindore të vendit është shumë i kufizuar. 
Edhe shkëmbimi ekonomik me Kosovën, i vetmi vend me të cilin Shqipëria ka bilanc tregtar 
pozitiv, është në nivel minimal. Në këtë mënyrë, Shkodra pothuajse nuk përfiton nga të qenit 
rajon kufitar, megjithëse ka tri pika doganore 10, si dhe nga Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë që 
Shqipëria ka lidhur me vendet e rajonit11. Në strategjitë kombëtare dhe sektoriale nuk ka të 
përfshira masa të veçanta, që të ndikojnë në përmirësimin e kësaj gjendjeje. Kjo vjen, midis të 
tjerash, se ende nuk ka një plan zhvillimi për pjesën veriore të vendit, ku Treguesi i Zhvillimit 
Njerëzor vlerësohet se është më i ulët në krahasim me rajonet e tjera të vendit12.

(iii) Mungesa e infrastrukturës rrugore lidhëse. Shkodra lidhet me Tiranën dhe Durrësin me anë të 
një rruge të papërfunduar me dy kalime. Lidhja e saj me Malin e Zi nuk është e drejtpërdrejtë dhe 
rrugët ekzistuese janë në gjendje të keqe. Shkodrës i mungon, gjithashtu, lidhja e drejtpërdrejtë 
me rajonet veri-lindore;

(iv) Mungesa e masave nxitëse për zhvillimin e biznesit. Biznesi në këtë rajon u nënshtrohet 
rregullave të njësuara në të gjithë vendin dhe, deri më sot, nuk është zbatuar asnjë masë e veçantë, 
që synon ta bëjë këtë rajon tërheqës për investitorët vendas e të huaj.

9Aldo Bumçi, Bashkëpunimi ndërkufi tar midis Shqipërisë dhe Malit të Zi, 2001.
10Këto janë: Han i Hotit, Muriqani dhe Vermoshi.
11A. Begani, E. Bejleri dhe A. Boriçi, Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë, sfi dë dhe oportunitet për ekonominë Shqiptare, tetor  
2003.
12UNDP, Raporti i Zhvillimit Njerëzor-Shqipëria 2002, përgatitur nga HDPC.

Papunësia

Numri i të papunëve në qarkun e Shkodrës dhe veçanërisht në zonën urbane është shumë i 
madh (shih tabelën 1.4 dhe 1.5). Në 6 qytetet e qarkut numri i të papunëve sipas regjistrimit 
të popullsisë të vitit 2001 rezulton të jetë 16326. Sipas këtyre të dhënave, shkalla e papunësisë 
në nivel qarku është 26.65%, ndërsa e llogaritur vetëm për zonën urbane është rreth 37%. 

Nga të dhënat administrative të Drejtorisë Rajonale të Punësimit, në fund të vitit 2003, në 
zonën urbane figuruan të regjistruar 25012 punëkërkues të papunë (shih tabelën 1.6), pra 
shumë më tepër se numri i përcaktuar nga Repoba 2001. Kjo rritje është rezultat i migrimit 
të vazhdueshëm të forcave të punës nga fshati në qytet pas vitit 2001 dhe i regjistrimit të tyre 
aty si punëkërkues të papunë. Kjo rritje është më tipike për Malësinë e Madhe dhe Pukën, ku 
numri i punëkërkuesve të papunë të regjistruar është rreth dy herë më i madh se popullsia aktive 
urbane e këtyre rretheve sipas Repoba 2001.
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tabela 1.6 Punëkërkues të papunë të regjistruar në fund të vitit 2003

Burimi: Drejtoria Rajonale e Punësimit

Perfaqësues të pushtetit vendor e të shoqërisë civile të qarkut të Shkodrës vlerësojnë se, sidomos 
në qytetin e Shkodrës, numri i të papunëve është më i madh se ai i punëkërkuesve të papunë të 
regjistruar. Kjo vjen ngaqë përgjithësisht besimi se mund të gjendet punë nëpërmjet shërbimit të 
punësimit është mjaft i paktë. Kjo vjen, gjithashtu, ngaqë një numër i madh të papunësh janë të 
ardhur nga zona rurale dhe nuk figurojnë të regjistruar si banorë të qytetit të Shkodrës. Kështu, 
vetëm në lagjen “Mark Lula” të qytetit të Shkodrës janë rreth 120 familje të paregjistruara me 
mesatarisht 3 të papunë secila13.

13Sipas të dhënave të Njësisë Administrative Nr.5 të Bashkisë së Shkodrës.

Pavarësisht prej këtyre mospërputhjeve, është fakt se në qarkun e Shkodrës numri i të papunëve 
është të paktën 25012 veta. Si rezultat, Shkodra është qarku me numrin më të madh të të 
papunëve në të gjithë vendin, i ndjekur nga qarku i Tiranës. 

Numri më i madh i të papunëve është në zonën urbane të rrethit të Shkodrës, ku 17790 të 
papunët e regjistruar përfaqësojnë rreth 44.5% të forcave të punës të tabelës 1.5. Për nga numri 
i të papunëve, rrethi i Shkodrës renditet i dyti në vend, pas rrethit të Tiranës (shih tabelën 1.7). 
Por problemi i papunësisë në rrethin e Shkodrës është shumë më i mprehtë se në Tiranë sepse: 
(i) Numri i të papunëve është të paktën pothuajse i barabartë, kur popullsia urbane e rrethit 
të Tiranës është rreth 4 herë më e madhe se e Shkodrës; (ii) Ritmet e punësimit në rrethin e 
Shkodrës janë rreth 4.5 herë më të ulëta se në Tiranë dhe më të ulëtat krahasuar me të gjitha 
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rrethet e tjera të vendit. Gjatë vitit 2003 në rrethin e Shkodrës janë punësuar rreth 1/20 e numrit 
të përgjithshëm të të papunëve, kundrejt mesatarisht rreth 1/8 në shkallë vendi.

Kjo analizë tregon qartë se çështja e papunësisë së lartë në zonën urbane të Shkodrës është 
e pamundur të zgjidhet në kuadrin e masave të përgjithshme, që programohen çdo vit në 
shkallë vendi. Nga njëra anë, numri i të papunëve është mjaft i madh i krahasuar me numrin 
e vendeve të punës që krijohen çdo vit, dhe, nga ana tjetër, numri i punëkërkuesve të papunë 
rritet pandërprerje nga shpërnguljet e të rinjve nga zonat rurale, ku zhvillimi ekonomik është 
shumë më i ngadaltë.
tabela 1.7 Krahasimi i rretheve me numër më të madh të papunësh

Shumica e të papunëve janë të grupmoshave 20-24 vjeç dhe mbi 34 vjeç (shih tabelën 1.6). Në 
grupin e parë përfshihen të rinj që kanë mbaruar shkollat 8-vjeçare ose të mesme pas vitit 1990 
dhe shumica e tyre janë pa profesione fillestare. Në grupin e dytë mbizotërojnë punonjësit e 
mbetur pa punë nga tranzicioni, kualifikimi i të cilëve nuk u përgjigjet sa duhet kërkesave të reja 
të biznesit. Të dy palët përpiqen të përshtaten me tregun e punës kryesisht nëpërmjet përfshirjes 
në kurset e formimit profesional publike apo private dhe kanë më shumë nevojë për këshillim 
dhe informim nga zyrat e punësimit.

Në strukturën e të papunëve sipas nivelit arsimor, vendin kryesor, rreth 45%, e zënë punëkërkuesit 
me arsim tetëvjeçar (shih tabelën 1.6). Ky grup është edhe kontingjenti më i pakualifikuar. 
Por edhe numri i punëkërkuesve me arsim të mesëm të përgjithshëm është po kaq i lartë. 
Punëkërkuesit me arsim të mesëm profesional përbëjnë vetëm 12% të numrit të përgjithshëm 
të punëkërkuesve. Ky grup zë edhe përqindjen më të lartë të punësimit çdo muaj. Punëkërkuesit 
e papunë me arsim të lartë janë shumë të paktë. 

Të dhënat e mësipërme tregojnë edhe se niveli i përshtatjes së forcave të punës me tregun e punës 
në përgjithësi është i ulët. Këtu ndikon fakti se kualifikimi i forcave të punës nuk u përgjigjet 
sa duhet kërkesave të reja të biznesit. Edhe struktura e kurseve të autorizuara të formimit 
profesional në secilin rreth tregon mundësi të pakta të përshtatjes së punëkërkuesve të papunë 
me tregun e punës14 . 

14 Një trajtim më i hollësishëm i gjendjes së formimit profesionial është bërë në kapitullin e dytë të këtij dokumenti.
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1 15 Të dhënat janë për vitin 2002

Ndihma ekonomike

tabela 1.8 Ndihma ekonomike në zonën urbane në dhjetor 2003

Burimi: Zyra Rajonale e Përkrahjes Sociale

Në zonën urbane të qarkut të Shkodrës përfitojnë pagesën e ndihmës ekonomike rreth 30% 
e familjeve dhe pagesa mesatare që ato marrin është rreth 3425 lekë në muaj (shih tabelën 
1.8). Kjo do të thotë se rreth 33% e popullsisë urbane të qarkut mund të konsiderohet se ka si 
burim bazë jetese një pagesë prej rreth 856 lekë në muaj për person. Pjesa e popullsisë urbane 
që përmbush kriteret e mbështetjes me ndihmë ekonomike në qarkun e Shkodrës është shumë 
më e madhe se ajo e qarkut të Elbasanit dhe Beratit.

Sipas ligjit nr. 7710, datë 18.05.1993, shteti u ofron ndihmë ekonomike 
familjeve të shtetasve të cilëve u mungojnë të ardhurat dhe mjetet e 
jetesës krejtësisht ose i kanë ato të pamjaftueshme. Familje pa të ardhura 
konsiderohen ato që nuk kanë të ardhura e burime materiale nga 
veprimtaria ekonomike, sigurimet shoqërore ose nga kapitali. Ndihma 
është e plotë, për rastet kur të ardhurat mungojnë krejtësisht, dhe e 
pjesshme, kur plotëson të ardhurat e pamjaftueshme. Përfi tuesit dhe masa 
e ndihmës ekonomike përcaktohen nga Këshilli Bashkiak ose i Komunës.

Investimet publike

Në vitin 2003, investimet në punët publike, arsim, shëndetësi dhe ato të Ministrisë së Pushtetit 
Vendor e Decentralizimit të marra së bashku, janë më të ulëtat e tre viteve të fundit (shih 
tabelën 1.9). Për qarkun e Shkodrës ato janë zvogëluar rreth 13% në krahasim me vitin 2001 
dhe rreth 40% në krahasim me vitin 2002. Ky zvogëlim është më i madh në rrethin e Shkodrës, 
përkatësisht rreth 30% dhe 55%. Për të njëjtët sektorë, investimet gjithsej në shkallë vendi në 
vitin 2003 janë rritur çdo vit.
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tabela 1.9 Investimet publike në sektorët kryesorë sipas viteve në mijë lekë

Burimi: Ministria e Financave, prill 2004

Në vitin 2003, në qarkun e Shkodrës janë investuar edhe rreth 77 milion lekë nga Fondi Shqiptar 
i Zhvillimit për realizimin e 10 projekteve të infrastrukturës16. 

16 Gjatë vitit 2003, FSHZH ka investuar në të gjithë vendin rreth 1,086 milion lekë për realizimin e 120 projekteve. Qarku i Shko-
drës renditet i shtati për nga shuma e investuar. FSHZH, janar 2004.

1.3 Të ardhurat në zonën rurale

Toka bujqësore

Qarku i Shkodrës zotëron një fond toke prej 413021 ha gjithsej, nga e cila vetëm rreth 13% është 
tokë bujqësore, rreth 64% janë pyje e kullota dhe pjesa tjetër është tokë e papërdorshme. Në 
shkallë qarku sipërfaqja e tokës së ndarë bujqësore për familje në zonën rurale është mesatarisht 
1.31 ha (shih tabelën 1.10). Kjo vlerë është deri në 1 ha për familje në 12 komuna, nga 29 
komuna që ka qarku gjithsej. Në këtë llogaritje është marrë për bazë numri i familjeve sipas 
Repoba 2001. Nga të dhënat administrative, ka rreth 20% më shumë familje, kështu që sipërfaqja 
e tokës së ndarë bujqësore për familje del akoma më e vogël, mesatarisht rreth 1.09 ha.

tabela 1.10 Sipërfaqja e tokës bujqësore të ndarë për familje

Burimi: Drejtoritë e Bujqësisë, 2004

Një pjesë e madhe e tokës bujqësore është e papërdorur ose e refuzuar (shih tabelën 1.11). Në 
shkallë qarku kjo përfaqëson rreth 29.3% të tokës bujqësore gjithsej, që është 2 herë më shumë 
se në qarkun e Elbasanit dhe 3 herë më shumë se në qarkun e Beratit. Në rrethin e Pukës dhe 
të Malësisë së Madhe toka e papërdorur ose e refuzuar e kalon 50% të tokës bujqësore gjithsej. 
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Figura 1.6  |  Të ardhurat nga fermat
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17Të dhënat mbështeten në regjistrin statistikor të dalë nga evidencat e specialistëve të bujqësisë, në studimet zoostatistikore 
dhe inventarizimet e kryera, si dhe në intervistat me fermerët e kontaktit. Të ardhurat bruto janë llogaritur me çmimet mesatare të 
vitit 2003, për çdo komunë e për çdo prodhim. Shpenzimet janë llogaritur me modele planesh biznesi për çdo kulturë e kategori 
toke bujqësore dhe për çdo prodhim blegtoral.

Në 5 komuna të rrethit të Shkodrës kjo zë nga 64% deri në 70% dhe në të gjitha komunat e 
rrethit të Malësisë së Madhe dhe Pukës ndryshon përkatësisht nga 42% në 80% dhe nga 43% 
në 72%. Si rezultat, në 18 komuna, nga 29 gjithsej që ka qarku, sipërfaqja e tokës bujqësore 
për familje është shumë më e vogël se ajo e llogaritur më sipër.

Të ardhurat nga fermat

Llogaritja e të ardhurave të përafërta nga fermat për vitin 2003 është bërë për çdo komunë, 
duke marrë parasysh prodhimin e përafërt bujqësor e blegtoral, prodhimet nga frutikultura, si 
dhe prodhime të tjera të veçanta për çdo komunë17. Klasifikimi i komunave sipas të ardhurave 
mesatare për frymë nga fermat paraqitet në figurën 1.6. Dallohet qartë se shumica e komunave 
të rrethit të Pukës dhe disa nga komunat e rrethit të Shkodrës kanë të ardhura shumë të pakta 
nga fermat. Në tabelën 1.11 jepen disa të dhëna për këto komuna.

tabela 1.11 Të dhëna për komunat me të ardhura të pakta nga fermat
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Arsyet kryesore të nivelit të ulët të të ardhurave nga fermat private janë: (i) Sipërfaqja e vogël e 
tokës bujqësore për familje; (ii) Cilësia e ulët e tokës. Aktualisht në shkallë qarku ujitet vetëm rreth 
22% e tokës bujqësore megjithëse sipërfaqja potencialisht e ujitshme është shumë më e madhe, 
rreth 70%; (iii) Shkalla e përdorimit të imputeve bujqësore është mjaft e ulët, sepse çmimet e 
plehrave kimike janë të larta krahasuar me nivelin ekonomik të fermerëve; (iv) Fragmentimi i 
tokës për shkak të terrenit malor. Në shumë ferma toka është copëzuar deri në 10 ngastra, të cilat 
në shumë raste janë edhe larg njëra-tjetrës dhe në disa raste largësia arrin deri në disa kilometra; 
(v) Largësia e madhe nga qendrat urbane dhe mundësia shumë e paktë e daljes në treg, për 
shkak të mungesës thuajse të plotë të rrugëve. Ky izolim pengon tregtimin e prodhimeve dhe 
ka frenuar zhvillimin e fermave private, veçanërisht në zonat malore.

Faktorët e mësipërm kanë ndikuar dukshëm në strukturën dhe sasinë e prodhimit bujqësor e 
blegtoral të qarkut. Në tabelën 1.12 jepen tendencat e disa prej prodhimeve kryesore të rrethit 
të Shkodrës gjatë 13 vjetëve të fundit.

tabela 1.12 Tendencat e prodhimit bujqësor e blegtoral në Rrethin e Shkodrës

Burimi: Vjetari statistikor-2001, Drejtoritë e Bujqësisë-2004.

Modeli i shoqërisë së grumbullimit dhe përpunimit të bimëve mjekësore në 
Pult dhe Temal ka dhënë rezultate të mira. Fermerët vuanin nga tregtarët 
e rrugës, të cilët, duke përfi tuar prej largësisë së madhe të fshatrave nga 
qyteti, shkonin dhe i merrnin bimët mjekësore me çmim fare të ulët dhe 
nuk paguanin në kohë. Fermerët krijuan në vitin 1999 shoqatën e tyre dhe 
që në vitin e parë e shitën të gjithë prodhimin me një çmim rreth 15% më 
të lartë se një vit më parë. Fillimisht në shoqatë u përfshinë rreth 1200 
grumbullues nga 2 fshatra, Kir dhe Kasnec, dhe më vonë shoqata u zgjerua 
në 6 fshatra me rreth 3200 grumbullues18.

18 T. Hila, Zhvillime të reja në zonat malore dhe ndikimi i tyre në zhvillimin rajonal, tetor 2003.
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Figura 1.7  |  Pjesa e popullsisë me ndihmë ekonomike
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Emigracioni dhe dërgesat në të holla

Rreth 36% e familjeve të zonës rurale të qarkut të Shkodres del se kanë të paktën një pjesëtar 
të tyre në emigracion të përhershëm ose sezonal. Pothuajse në të gjitha komunat mbizotëron 
emigracioni sezonal. Këta përgjithësisht punojnë 3-5 muaj në vit në vendet fqinje, ku shkojnë 
ilegalisht, dhe të ardhurat që sjellin janë të pakta, mesatarisht të nivelit rreth 50 mijë lekë në 
vit. Këtu ndikojnë mjaft niveli i ulet i kualifikimit të tyre dhe kostot shumë të larta të këtij lloj 
emigrimi jo të ligjshëm. Nevoja ekonomike quhet si arsyeja mbizotëruese e emigrimit. Përfaqësues 
të këtyre familjeve pohojnë se kjo është e vetmja zgjidhje për meshkujt dhe sidomos për të rinjtë 
për të punuar, sepse në fshat kanë shumë pak tokë dhe në qytet nuk ka punë. 

Ndihma ekonomike

Në zonën rurale të qarkut të Shkodrës përfitojnë pagesën e ndihmës ekonomike rreth 30% e 
familjeve dhe pagesa mesatare që ato marrin është rreth 2176 lekë në muaj (shih tabelën 1.13 
dhe figurën 1.7). Kjo do të thotë se kjo pjesë e popullsisë rurale të qarkut ka si burim kryesor 
të jetesës një pagesë prej rreth 544 lekë në muaj për person. Në rrethin e Pukës kjo përfaqëson 
rreth 40% të popullsisë rurale. Pjesën më të madhe të popullsisë që përfiton pagesë të ndihmës 
ekonomike e kanë komunat Shllak, Pult dhe Shosh të rrethit të Shkodrës dhe Kelmendi në rrethin 
e Malësisë së Madhe, ku përfitojnë pagesën e ndihmës ekonomike mbi 80% e familjeve.

tabela 1.13 Ndihma ekonomike në zonën rurale

Burimi: Zyra Rajonale e Shërbimeve Sociale, 2004

Të ardhurat mesatare për frymë

Të ardhurat mesatare për frymë për çdo komunë janë llogaritur duke marrë parasysh të ardhurat 
nga fermat për vitin 2003, të ardhurat e përafërta nga emigracioni dhe pagesën e ndihmës 
ekonomike (shih tabelën 1.14 dhe figurën 1.8). Të ardhurat më të larta për frymë në ditë i kanë 
8 komuna të rrethit te Shkodrës, ndërsa të ardhurat më të ulëta i kanë komunat e rrethit të 
Pukës dhe 8 komuna të rrethit të Shkodrës. Për nga të ardhurat mesatare për frymë, 15 komuna 
të qarkut të Shkodrës mund të konsiderohen si ekstremisht të varfëra.

Pjesa e popullsisë me ndihmë ekonomike në qarkun e Shkodrës është më e madhe se në qarkun 
e Elbasanit dhe të Beratit.
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tabela 1.14 Të ardhurat mesatare për frymë sipas komunave

1.4 Zhvillimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore

Vizioni strategjik i zhvillimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore, i 
përcaktuar nga konventat ndërkombëtare, mbështetet në parimet e 
qëndrueshmërisë mjedisore, ekonomike dhe shoqërore. Këto nënkuptojnë 
ruajtjen e biodiversitetit dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësive të 
burimeve natyrore, shfrytëzimin afatgjatë për të nxjerrë përfi time 
ekonomike dhe garantimin e funksioneve publike nëpërmjet menaxhimit të 
qëndrueshëm e shumëfunksional të tyre.

Pyjet

Qarku i Shkodrës dallohet për pasuri të mëdha pyjore. Sipërfaqja e mbuluar me pyje është rreth 
4.7 herë më e madhe se e tokës arë (shih tabelën 1.15). Në rrethin e Pukës ka më shumë pyje 
se në çdo rreth tjetër të vendit dhe aty pyjet zënë një sipërfaqe rreth 22 herë më të madhe se 
toka arë. 

Në shumicën e komunave sipërfaqja e mbuluar me pyje është disa herë më e madhe se ajo e 
tokës arë (shih tabelën 1.11). Kështu, në 6 komuna të rrethit të Shkodrës dhe 2 komuna të 
rrethit të Malësisë së Madhe kjo sipërfaqe është nga 11 në 31 herë më e madhe. Në 7 komuna 
të rrethit të Pukës ky ndryshim është nga 17 në 42 herë.

Megjithatë, pyjet nuk vlerësohen si një pasuri shumë e rëndësishme e qarkut dhe si një burim 
potencial për përmirësimin e nivelit ekonomik të komunave të tij. Kjo duket qartë në faktin se 
shteti mbështet me ndihmë ekonomike një pjesë të madhe të popullsisë në komunat me të ardhura 
të pakta nga fermat, kur në territorin e po këtyre komunave ka sipërfaqe të mëdha pyjore. 
 
Kështu, në komunat Pult dhe Shosh, të cilat kanë shumë pak tokë arë, mbi 80% e popullsisë 
mbështetet me ndihmë ekonomike. Ndërkohë, në po këto komuna, siperfaqja pyjore është 20 
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deri 26 herë më e madhe se e tokës arë, por është në pronësi të shtetit dhe administrohet prej 
tij. Në komunën Shllak mbështeten me ndihmë ekonomike pothuajse të gjithë banorët, sepse 
ka shumë pak tokë arë, por sipërfaqja e mbuluar me pyje në pronësi dhe administrim të shtetit 
brenda kufijve të komunës është rreth 12 herë më e madhe se e tokës arë.

Masat kryesore të parashikuara në Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit 
Ekonomik e Social për sektorin e pyjeve janë: (i) vazhdimi i kalimit të 
pyjeve dhe kullotave në pronësi ose përdorim të komunave; (ii) 
përmirësimi i strukturave të menaxhimit dhe kontrollit të shfrytëzimit të 
pyjeve; (iii) fuqizimi i shërbimeve pyjore për rehabilitimin dhe mbrojtjen e 
pyjeve. Sipërfaqja e pyjeve e administruar nga komunat dhe sipërfaqja e 
ripyllëzuar janë parashikuar si tregues monitorimi në Matricën e Programit 
të Veprimeve Prioritare Afatmesme 2003-2006 

Pas vitit 1990, në qarkun e Shkodrës, sikundër në të gjithë vendin, pyjet kanë pësuar dëmtime 
të ndjeshme. Dëmtimet më të mëdha kanë ardhur nga prerjet abuzive. Investimet kanë qenë të 
pakta krahasuar me nevojat. Pjesa më e madhe e tyre janë financuar nga Banka Botërore19 dhe 
një pjesë e vogel nga buxheti i shtetit. Po të ruhen këto ritme investimesh, deri në vitin 2015, 
rikthimi i pyjeve në gjendjen e para vitit 1990 do të jetë mjaft i vështirë dhe rritja e sipërfaqes 
së pyllëzuar dhe e vëllimit të pyjeve do të jetë e vogël. 

tabela 1.15 Pyjet dhe kullotat

Burimi: Këshilli i Qarkut, 2004

Numri i të imëtave për 1 ha pyll/kullotë është rritur në mënyrë të ndjeshme, gjë që pasqyrohet 
qartë edhe në rritjen e konsiderueshme të prodhimeve blegtorale gjatë viteve të fundit (shih 
tabelën 1.12). Megjithatë, ai është ende më i vogël se kapaciteti optimal mbajtës i pyllit, 
veçanërisht në rrethin e Shkodrës (shih tabelën 1.15), ku ngarkesa me bagëti të imëta për njësi 
të sipërfaqes mund të rritet edhe më shumë. 

19 Projekti i Pyjeve i Bankës Botërore1



Figura 1.8 |  Të ardhurat gjithsej
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Liqeni i Shkodrës

Liqeni i Shkodrës është ekosistemi ujor më i madh i Ballkanit me vlera të mëdha natyrore, 
historike dhe ekonomike. Sot njihen rreth 1200 studime të autorëve vendas e të huaj mbi florën, 
faunën, ujërat, mikrobiologjinë, hidrogjeologjinë etj. të këtij liqeni20. Rreth tij është zhvilluar 
që në lashtësi një qytetërim i spikatur në të gjithë Mesdheun. Autorë të hershëm kanë theksuar 
rolin e këtij rajoni në peshkim, tregtinë e peshkut, prodhimet bujqësore, nxjerrjen e përpunimin 
e metaleve, përpunimin e drurit etj21. 

20 REC, “Bibliografi a e liqenit të Shkodrës”, Shkodër dhe Podgoricë, gusht 2001.
21 M. Hoti, “Vrojtim mbi studimet dhe projektet mbi liqenin e Shkodrës”, shkurt 2004.

Liqeni i Shkodrës është liqeni më i madh në Ballkan. Sipërfaqja e tij është 
368 km2 dhe perimetri 207 km, prej të cilave në territorin e Shqipërise 
janë përkatësisht 149 km2 dhe 57,5 km. Gjatësia dhe gjerësia maksimale e 
tij janë përkatësisht 45 km dhe 26 km.. Thellësia mesatare e ujit është 8-9 
metra dhe thellësia maksimale arrin në 60m. në “syrin e Radushës”. Për 
liqenin e Shkodrës njihen afro 850 specie bimore dhe 600 specie shtazore. 
Aty ka një ihtiofaunë të mbizotëruar nga lloje të familjes së krapit 
(Cyprinidae), ku bëjnë pjesë 27 lloje e nënlloje. Në liqen janë të 
pranishme edhe 8 lloje e nënlloje të famijes Salmonide. Në pjesën e 
derdhjes së Bunës është i pranishëm blini (Acipenser sturio), që 
konsiderohet si një specie e rrezikuar por që i ka bërë ballë veprimtarisë 
dëmtuese të njeriut, ndërkohë që është zhdukur në pjesët e tjera të 
rajonit. Në pellgun e Liqenit të Shkodrës janë të pranishme, gjithashtu, 
281 specie shpendësh, që përfaqësojnë rreth 87% të totalit të llojeve të 
ornitofaunës së Shqipërisë. Numri prej 24 mijë individë të shpendëve 
dimërues ujorë të liqenit, e rendit këtë ekosistem në sipërfaqet e lagura 
më të pasura në Shqipëri. Në liqenin e Shkodrës janë evidentuar 20 specie 
bimore dhe 123 specie shtazore ujore të kërcënuara. Në këtë numër 
përfshihen llojet në zhdukje, të cenuara, të rralla, endemike, me vlera 
shkencore dhe ato me informacion jo të plotë për kategorizim. 

Pjesa e liqenit që shtrihet në Malin e Zi është shpallur që prej shumë vitesh Park Kombëtar dhe 
zonë e Ramsar-it dhe si e tillë gëzon një mbrojtje të veçantë. Pjesa shqiptare e liqenit nuk gëzon 
asnjë mbrojtje dhe kujdesi për të është shumë i paktë. Si pasojë, veçanërisht gjatë 10-vjeçarit të 
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fundit, është rritur ndotja e liqenit nga shkarkimet e zonave urbane, nga shtimi i depozitiomeve 
të gurta natyrore, nga pakësimi i pyjeve përreth liqenit, nga përdorimi i pesticideve etj22. Sipas një 
studimi të Ministrisë së Mjedisit, parashikohet që zona e Liqenit të Shkodrës të shpallet Zonë e 
Mbrojtur e Kategorisë IV apo Rezervat Natyror i Menaxhuar dhe jo Park Kombëtar23. Marrja e 
një vendimi të tillë është kundërshtuar nga shoqatat e mbrojtjes së mjedisit, sepse ka këto pasoja 
negative: (i) Degradimi mjedisor i liqenit do të vazhdojë; (ii) Liqeni nuk do të përfshihet në 
programet e përbashkëta me Malin e Zi të menaxhimit të integruar24. 

22 Këto janë paraqitur hollësisht në studimin “Potencialet dhe rreziqet e liqenit të Shkodrës”, përgatitur nga T. Ziu, B. Fustiç dhe 
S. Filipoviç, korrik 2001.
23 Si arsye kryesore për këtë jepen afërsia me qytetin, derdhja në liqen e ujrave të zeza, peshkimi pa kriter dhe i paligjshëm, 
ndërtimet e paligjshme në buzë të liqenit, ndërhyrjet në tokat bujqësore në buzë të liqenit dhe privatizimi i tyre etj.
24 Pala malazeze ka propozuar zyrtarisht që në mars të vitit 1995 përgatitjen e një programi të përbashkët për mbrojtjen e liqenit 
të Shkodrës dhe shpalljen edhe të pjesës shqiptare Park Kombëtar.
25 Këto janë: hidrocentrali i Fierzës, Komanit dhe Vaut të Dejës me kapacitet të instaluar përkatësisht 500 MW, 600 MW dhe 
250 MW.

Për liqenin e Shkodrës janë fi nancuar nga agjencitë donatore tre projekte 
kryesore: (i) projekti “Liqeni i Shkodrës” me një buxhet prej 1 milion euro 
është fi nancuar nga qeveria zvicerane, ka fi lluar të zbatohet nga REC në 
vitin 2000 dhe parashikohet të vazhdojë deri në vitin 2006; (ii) projekti 
“Monitorimi i integruar i liqenit të Shkodrës” është fi nancuar nga HRK dhe 
ka fi lluar të zbatohet në vitin 2001 nga universiteti i Shkodrës dhe i 
Podgoricës; dhe (iii) projekti “Menaxhimi i integruar i ekosistemit të liqenit 
të Shkodrës” me një buxhet prej 5 milion USD është fi nancuar nga Banka 
Botërore dhe parashikohet të zbatohet nga Ministritë e Mjedisit të 
Shqipërisë dhe të Malit te Zi. Ka fi lluar, gjithashtu, përgatitja e një stafi  
rojesh (rangers) me ndihmën e organizatës italiane COOPI, që të fi llojë 
ruajtja e liqenit.

Rezervat hidroenergjetike

Shqipëria ka një potencial të madh hidroenergjie, nga i cili, deri tani, vetëm 35% është shfrytëzuar. 
Kapaciteti hidroenergjetik i instaluar është 1446 MW. Duke qenë se rreth 90% e kësaj energjie 
prodhohet në tre hidrocentralet e kaskadës së Drinit25 , qarku i Shkodrës, që përfshin edhe pjesën 
më të madhe të basenit ujëmbledhës të këtyre hidrocentraleve, është një nga burimet kryesore 
të energjisë elektrike në vend. 

Deri në vitin 1988, në Shqipëri ishin ndërtuar, gjithashtu, 83 hidrocentrale të vegjël me 
kapacitet nga 5 deri 1200 kw dhe kapacitet të përgjithshem 14 MW. Nga këto, 8 janë ndërtuar 
në qarkun e Shkodrës me kapacitet të pergjithshëm 5.52 MW (shih tabelën 16). Ndërtimi i 
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këtyre hidrocentraleve, fillimisht, ka pasur si qëllim furnizimin me energji elektrike të zonave 
të thella malore. Aktualisht, të gjitha këto hidrocentrale kanë nevojë për rehabilitim.

tabela 1.16 Hidrocentralet e vegjël ekzistues në qarkun e Shkodrës

Në qarkun e Shkodrës është e mundur të ndërtohen edhe të paktën 5 hidrocentrale të tjerë të 
vegjël me fuqi të instaluar rreth 34 MW (shih tabelën 1.17).

tabela 1.17 Hidrocentralet e vegjël që mund të ndërtohen në qarkun e Shkodrës

Burimi: Instituti i Hidroenergjetikës dhe studimi i Bankës Botërore për sektorin elektroenergjetik

Burimet minerare kryesore

Në qarkun e Shkodrës ndodhen disa miniera dhe 2 fabrika pasurimi të bakrit (shih figurën 
1.9), të cilat, në vitin 1989 punësonin në nxjerrje dhe pasurim rreth 1500 punonjës, si dhe një 
numër po aq të madh punonjësish në veprimtaritë e tjera që lidhen me këtë sektor. Në vitin 
2001 aty punësoheshin vetëm 43 punonjës. Kjo gjendje përkon me vështirësitë e përgjithshme 
të sektorit të bakrit pas vitit 1991. Aktualisht prodhimi i këtij sektori është shumë i ulët dhe 
në të punësohen vetëm rreth 1.5% e numrit të punonjësve të vitit 1989 (shih figurën 1.10 
dhe 1.11).1



Figura 1.9  |  Minierat kryesore të bakrit në Qarkun e Shkodrës
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Duke filluar nga viti 1994, në të dy rrethet janë licensuar disa firma private, kryesisht ndërmarrje 
të vogla me 4-5 të punësuar secila dhe me prodhim shumë të ulët. Pothuajse të gjitha këto firma 
nuk kanë mundur të mbijetojnë dhe e kanë ndërprerë punën. Arsyeja kryesore ëshë se sektori 
minerar, në përgjithësi, dhe ai i bakrit, në veçanti, ëshë mjaft i vështirë për t’u zhvilluar në mënyrë 
të qëndrueshme, sepse kërkon investime të konsiderueshme dhe me kthim të ngadalshëm, që 
nuk mund të përballohen nga firmat e vogla private lokale. Një arsye tjetër ëshë se këto firma 
nuk kanë ku ta shesin prodhimin e tyre, sepse kjo kushëzohet me funksionimin e fabrikave të 
pasurimit, të cilat kërkojnë investime të mëdha për t’u vënë në funksionim. Në vitin 2001 ëshë 
licensuar, gjithashtu, një firmë e huaj në bazë të një marrëveshjeje koncesioni, e cila ka punësuar 
60 punonjës. Ajo shfrytëzon 2 miniera dhe një fabrikë pasurimi. Deri në fund të vitit 2004, 
firma parashikon të investojë rreth 6 milion USD, ndërsa deri në vitin 2008 të punësojë rreth 
200 punonjës.

Sektori i bakrit përfaqëson një mundësi për zhvillimin e qarkut dhe thithjen e forcave aktive 
të lira të punës, duke qenë se edhe rezervat minerare të pashfrytëzuara janë të konsiderueshme 1
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(shih figurën 1.12). Por shkalla e interesimit të shtetit për ta realizuar këtë është e ulët. Si firmat 
e vogla vendase ashtu edhe firma e huaj jo vetëm nuk gëzojne masa nxitëse për veprimtarinë 
e tyre, por përballen me vështirësi serioze, që lidhen me barrierat fiskale dhe me rritje të 
paparashikuara të kostos së prodhimit26. Nxitja e veprimtarisë së firmave të mëdha, që janë në 
gjendje të investojnë në minierat dhe në fabrikat e pasurimit jo vetëm ndihmon zhvillimin e 
qëndrueshëm të sektorit, por edhe krijon mundësi mbijetese e zhvillimi për firmat e vogla, të 
cilat mund t’u shesin atyre prodhimin.

1.5 Lidhja me rrugë

Rrjeti i rrugëve rurale të qarkut të Shkodrës përbëhet nga rreth 1200 km rrugë gjithsej (shih 
tabelën 1.18), të cilat lidhin fshatrat me qendrat e komunave dhe komunat me rrugët kombëtare. 
Gjendja teknike e pjesës më të madhe të rrugeve rurale vlerësohet e keqe dhe shumë e keqe. Në 
shkallë qarku, këto zënë rreth 69% të gjatësisë së përgjithshme, ndërsa në rrethin e Shkodrës 
dhe të Pukës përkatësisht rreth 84% dhe 83%. Vetëm rreth 20% e gjatësisë së rrugëve rurale 
vlerësohet se është në gjendje teknike të mirë. 

Pothuajse të gjitha rrugët rurale janë të pashtruara27 dhe rreth 42% e tyre janë rrugë dheu. Një 
pjesë e tyre është e pakalueshme ose e kalueshme vetëm gjatë stinës së verës dhe kjo është më e 
theksuar në rrethin e Pukës dhe të Shkodrës. Në rrethin e Pukës rrugët e dheut zënë rreth 71% 
të gjatësisë së përgjithshme të rrugëve rurale. Shumica e rrugëve janë të pamirëmbajtura.
Gjendja e keqe e rrugëve e kufizon shumë komunikimin e fshatrave midis tyre dhe me zonën 
urbane, vështirëson marrjen e shërbimeve nga popullata dhe pakëson mundësinë e daljes në treg 
të fermerëve. Mundësia e daljes në treg është më e paktë në komunat e rrethit të Pukës dhe të 
Shkodrës. Pothuajse i gjithë rrjeti rrugor rural ka nevojë për investime. Por nevojat me përparësi 
për të sjellë një përmirësim të dukshëm të shërbimeve dhe të lidhjes së fshatrave me tregun janë 
rreth 1,8 miliard lekë (shih tabelën 1.20)28. 

26 E tillë është rritja e menjëhershme ne masen 30% e cmimit te energjise elektrike për industrinë minerare nga Enti Rregullator 
i Energjisë pa u interesuar për pasojat e rënda që rrjedhin për këtë sektor.
27 Rrugët e pashtruara janë rrugë me kalldrëm ose rrugë dheu.
28Radha e investimeve për rrugët rurale mund të përcaktohet duke përdorur kritere shtesë prioriteti të tilla, si numri i familjeve 
në çdo fshat dhe prodhimi bujqësor e blegtoral, ose kritere të tjera më specifi ke.



38

NXITJA E ZHVILLIMIT 
RAJONAL NEPERMJET 

OBJEKTIVAVE TE
MIJEVJECARIT

tabela 1.18 Gjendja e rrugëve rurale

Burimi: Këshilli i Qarkut, 2004

1.6 Rrugët për rritjen e të ardhurave

Në këndvështrimin e Objektivave të Mijëvjeçarit për Zhvillimin dhe në përputhje me Strategjinë 
Kombëtare të Zhvillimit Ekonomik e Social, rëndësi të veçantë për rritjen e të ardhurave të 
popullsisë në qarkun e Shkodrës merr zbatimi i këtyre masave parësore:1
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1.6.1 Furnizimi i rregullt me energji elektrike

Krijimi i një mjedisi normal për veprimtarinë e biznesit privat dhe i kushteve të jetesës së popullsisë 
të njëjta me ato të rajoneve të tjera të vendit bën të domosdoshme marrjen e disa masave të 
menjëhershme, që lidhen me: (i) Vendosjen sa më parë të matësve të energjisë elektrike, duke 
filluar nga zonat me aftësi më të lartë paguese dhe duke vazhduar më tej në periferitë e zonave 
urbane; (ii) Zbatimin e shpejtë të investimeve të nevojshme për përmirësimin e infrastrukturës 
së shpërndarjes; (iii) Privatizimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike brenda 
zonës urbane; (iv) Garantimin e furnizimit me energji elektrike me përparësi të bizneseve; (v) 
Hartimin e një programi investimesh dhe nxitjen e investimeve private për rehabilitimin dhe 
vënien në punë të hidrocentraleve të vegjël ekzistues dhe për ndërtimin e atyre të rinj. Investimi 
i përafërt i nevojshëm për këtë qëllim është rreth 37 milion dollarë (shih tabelën 1.19); dhe (vi) 
Ndërgjegjësimin e publikut për pagesën e energjisë që konsumon.

tabela 1.19 Investimet e përafërta për hidrocentralet e vegjël



Figura 1.13  |  Infrastruktura rrugore prioritare
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1.6.2 Rritja e shkallës së integrimit

Rivlerësimi i shkallës së ulët të integrimit të qarkut të Shkodrës me rajonet që e rrethojnë dhe 
planifikimi i masave të shpejta për hapjen e tij konsiderohen si kushte parësore për të shpejtuar 
ritmet e zhvillimit ekonomik e shoqëror të qarkut, i cili lidhet ngushtë edhe me zhvillimin e të 
gjithë pjesës veriore të vendit. Masat më kryesore që duhen marrë shkallë – shkallë përmblidhen 
në këto grupe kryesore.

Zhvillimi i infrastrukturës rrugore

Rishikimi tërësor i infrastrukturës rrugore të qarkut duhet të bëhet duke përzgjedhur midis 
këtyre elementeve orientuese (shih figurën 1.13):

• Krijimi i lehtësisë së lëvizjes drejt Tiranës e Durrësit, si dhe zhvillimi i portit të Shëngjinit. 
Kjo nënkupton: (i) Përfundimin e shpejtë të rrugës Shkodër-Lezhë; (ii) Ndërtimin e rrugës 
Lezhë-Shëngjin; dhe (iii) Zhvillimin shkallë-shkallë të portit të Shëngjinit.

• Krijimi i lehtësisë së lëvizjes drejt zonës turistike të Velipojës nëpërmjet rikonstruksionit të 
rrugës Shkodër – Velipojë, për ta kthyer në një rrugë të paktën të kategorisë së parë.

• Ndërtimi i urës së re mbi lumin Bunë që të përmbushë tre funksione: (i) Lidhjen e dy brigjeve; 
(ii) Lejimin e lundrimit të anijeve dhe (iii) Ruajtjen e nivelit të ujit të liqenit të Shkodrës.

• Krijimi i lehtësisë së lëvizjes drejt Malit të Zi. Kjo nënkupton: (i) Rikonstruksionin e rrugës 
Shkodër – Murriqan deri në nivelin e një superstrade; (ii) Rehabilitimin e rrugës Shkodër 
– Zogaj; (iii) Vendosjen e lidhjes me traget, duke krijuar edhe infrastrukturat e nevojshme 
të vendqendrimit të trageteve në Shkodër, Shirokë e Zogaj dhe thellimin e kanalit liqenor 
në Shkodër; dhe (iv) Rikonstruksionin e rrugës Shkodër – Hani i Hotit deri në nivelin e një 
superstrade.

• Lidhja me rajonin verilindor të vendit dhe me Kosovën. Kjo nënkupton: (i) Ndërtimin e 
korridorit Mjedë – Morinë – Gjakovë në nivelin e një rruge të kategorisë së parë. Kjo rrugë 
e shkurton rreth dy herë largësinë Prishtinë-Ulqin, nëpërmjet së cilës kalon sot i gjithë fluksi 
i turistëve nga Kosova; dhe (ii) Rehabilitimin e rrugës Mjedë – Pukë.

• Përshkimi me rrugë i zonës malore turistike. Kjo nënkupton: (i) Rehabilitimin e rrugës 
Hani i Hotit – Vermosh në nivelin e një rruge të kategorisë së dytë; (ii) Rehabilitimin e 
rrugës Koplik – Dedaj – Razëm - Theth në nivelin e një rruge të kategorisë së dytë; dhe (iii) 
Rikonstruksionin e rrugës Urë - Theth në nivelin e një rruge të kategorisë së dytë.

• Reahbilitimi i rrjetit të rrugëve rurale. Kjo nënkupton përmirësimin e segmenteve rrugorë 
rurale (shih tabelën 1.21) të grupuara sipas shkallës së prioritetit.
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tabela 1.20 Nevojat e përafërta për investime

Burimi: MESHBUSH dhe HDPC, 2004

tabela 1.21 Nevojat për investime në rrjetin e rrugëve rurale

Burimi: Këshilli i Qarkut, 2004

Në tabelat 1.20 dhe 1.21 jepen në menyrë orientuese edhe investimet e përafërta për zbatimin 
e secilës nga këto masa. Zbatimi shkallë – shkallë i tyre, nëpërmjet financimeve publike dhe 
investimeve të drejtpërdrejta private, do të ndikojë në rritjen e shkëmbimeve ekonomike të 
qarkut me rajonet fqinje, veçanërisht me Malin e Zi dhe Kosovën. Ai do të krijojë mundësi për 
të përfituar nga fluksi i konsiderueshëm aktual i turistëve të huaj dhe nga Kosova që vizitojnë 1
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Malin e Zi 29. Do të ndikojë, gjithashtu, në realizimin e një hopi ekonomik e shoqëror, nëpërmjet 
zhvillimit të shpejtë të biznesit privat, nxitjes së turizmit rural dhe lehtësisë së komunikimit 
dhe të daljes në treg. Nëpërmjet këtyre masave krijohen edhe mundësi të shpejta punësimi me 
fillimin e investimeve.

Bashkëpunimi ndërkufi tar

Krijimi i të gjitha kushteve për rikthimin e lidhjeve të hershme të drejtpërdrejta ekonomike 
me rajonin fqinjë të Malit të Zi dhe me rajonet e Italisë konsiderohet si një nga drejtimet e 
rëndësishme strategjike të zhvillimit të qarkut. Masat më kryesore që duhen marrë janë:

(i) Zbatimi i protokollit ekzistues të bashkëpunimit midis dy vendeve30, sipas të cilit të dy palët 
marrin përsiper të zhvillojnë veprimtari të përbashkëta për të nxitur lëvizjen e turistëve; të 
hapin pika kufitare të tjera e të modernizojnë ekzistueset, që të sigurojnë lehtësi sa më të 
mëdha për lëvizjen e njerëzve dhe mallrave; të përgatisin një Konventë për bashkëpunimin 
në fushën e turizmit; të veprojnë së bashku për projektin e zhvillimit të liqenit të Shkodrës; 
si dhe të nxisin lidhjen e kontratave midis firmave turistike e hoteliere të të dy vendeve. 
Rezultatet e derisotme të këtij protokolli janë minimale dhe interesimi për të nxitur zbatimin 
e tij është mjaft i vogël. 

(ii) Funksionimi i Forumit Rajonal të bashkëpunimit midis Shkodrës dhe Malit të Zi31. Ky forum 
synon nxitjen e bashkëpunimit midis dy rajoneve. Në të marrin pjesë përfaqsues të pushtetit 
vendor dhe të sektorit privat, të cilët duhet të organizojnë takime të përbashkëta 3-4 herë në 
vit.

(iii) Nënshkrimi dhe zbatimi i Marrëveshjes së Lundrimit32, sipas së cilës është miratuar të fillojë 
funksionimi i linjës ndërkombëtare për turistët Shkodër-Virpazar.

(iv) Nënshkrimi dhe zbatimi i protokollit midis rajonit të Lombardisë dhe rajonit të Shkodrës. 
Ky protokoll parashikon angazhimin e të dy palëve për të nxitur zhvillimin e tregtisë, për 
të mbështetur zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme, për të ndihmuar formimin 
profesional etj. Me gjithë gatishmërinë e hershme të palës italiane, procedurat e miratimit 
nga pala shqiptare kanë qenë shumë të ngadalshme dhe nënshkrimi i protokollit është 
zvarritur për një kohë të gjatë. Nënshkrimi sa më parë dhe zbatimi i këtij protokolli do të 
krijojë mundësi për lidhje të drejtpërdrejta ekonomike me një nga rajonet më të zhvilluara 
të Italisë.

(v) Shqyrtimi i perspektivës së ndërtimit të segmentit rrugor të Vermoshit, me gjatësi rreth 12 
km., për të shkurtuar rreth 150 km. largësinë ekzistuese midis Podgoricës dhe Plavës e më 
gjerë.

29 Sipas një vlerësimi të përafërt, çdo vit në Malin e Zi shkojnë rreth 130 mijë turistë shqiptarë nga Kosova dhe Maqedonia.
30 Ky protokoll është nënshkruar në Ulqin më 4 dhjetor të vitit 2000 midis Ministrisë së Turizmit të Republikës së Malit të Zi dhe 
Komitetit të Zhvillimit të Turizmit të Republikës së Shqipërisë.
31 Mbledhja e parë e këtij forumi është zhvilluar në Shkodër më 4 maj të vitit 2001. 
32 Projekt-marrëveshja është miratuar në parim nga Këshilli i Ministrave në prill të vitit 2004.
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1.6.3 Shfrytëzimi i vlerave natyrore e turistike

Qarku i Shkodrës dallohet për një potencial të madh natyror e turistik ende të panxjerrë në pah 
e të pashfrytëzuar. Ky lidhet me trashëgiminë e madhe historike e kulturore dhe ringjalljen e 
traditës33; me mundësitë e mëdha që krijon liqeni për vizitorët e huaj dhe peshkimin profesional 
e sportiv; me shfrytëzimin e zonës buzë liqenit nga Zogaj në Koplik me shtrirje rreth 20000 ha. 
dhe perimetër 47 km.; me pyjet që shtrihen në zonën malore të të tre rretheve të qarkut dhe 
pikat turistike të malsisë; si dhe me zonën bregdetare e Velipojës. Shfrytëzimi i këtij potenciali 
turistik është një nga burimet kryesore të zhvillimit ekonomik e shoqëror të qarkut. Mbrojtja, 
zhvillimi dhe shfrytëzimi i këtyre vlerave, nëpërmjet një masterplani, që i integron të gjitha 
këta komponente, dhe një sistemi informacioni rajonal, konsiderohen si hapat parësorë të 
domosdoshëm që duhen ndërmarrë nga strukturat qendrore e lokale së bashku. Masa të tjera 
të veçanta parësore janë:

Liqeni i Shkodrës

Drejtimet strategjike për zgjidhjen e problemeve mjedisore të liqenit34 dhe për rikthimin e vlerave 
mjedisore dhe ekonomike të tij janë: (i) Vendosja në pjesën shqiptare të liqenit e një regjimi 
mbrojtjeje të njëjtë me atë të pjesës së Malit të Zi, duke e shpallur sa më parë Park Kombëtar; (ii) 
Hartimi i një plani afatgjatë e të përbashkët midis të dy vendeve për menaxhimin e integruar të 
liqenit, si dhe planifikimi i burimeve financiare për zbatimin shkallë-shkallë të tij; (iii) Forcimi i 
dialogut dhe partneritetit midis aktorëve lokalë në të dy anët e liqenit; dhe (iv) Rritja e shkallës së 
ndërgjegjësimit të publikut dhe të aktorëve lokalë për përgjegjësinë e përbashkët të administrimit 
dhe monitorimit të kësaj pasurie natyrore.

Përparësi kërkojnë edhe masat për rehabilitimin e sipërfaqeve pyjore në brigjet e liqenit dhe 
veçanërisht: (i) Mbarështimi i shelgjishteve nga Kopliku në Hanin e Hotit, duke mbjellë shelg 
por edhe plep të egër, frashër të ujit dhe verr. Një studim i plotë zbatueshmërie i përgatitur 
për një projekt të tillë përcakton një kosto prej rreth 150 mijë lek/ha. Ky mund të zbatohet 
fillimisht për një sipërfaqe prej 108 ha, që përfshin shelgjishtet e komunave Koplik e Gruemirë 
me një investim total prej rreth 30 milion lekë, për të cilat është përgatitur një plan i hollësishëm 
mbarështimi; (ii) Rehabilitimi i zonës pyjore Zogaj-Shirokë, për të cilën fillimisht është i 
nevojshëm një studim zbatueshmërie.

Velipoja

Ndërhyrjet më kryesore për shfrytëzimin e potencialit turistik të Velipojës janë: (i) Rishikimi 
dhe finalizimi i masterplanit të zhvillimit urbanistik të Velipojës dhe nxitja e investimeve private 
vendase e të huaja për zbatimin e tij; (ii) Shpallja zonë e mbrojtur e bregdetit dhe e lagunës së 
Velipojës (shih 1.6.4); (iii) Përmirësimi i infrastrukturës rrugore (shih 1.6.2).

33 Disa ide përmblidhen në studimin e A. Dergjinit dhe A. Gjyrezit “Zbatimi i modeleve të zhvillimit për të ringjallur traditën e 
vjetër të Shkodrës”, tetor 2003.
34 Një vështrim i plotë e i hollësishëm strategjik mbi liqenin e Shkodrës përmblidhet në studimin “Liqeni i Shkodrës-Sinteza e 
Diagnoza”, REC Shkodër, korrik 2003.1
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Zonat malore turistike

Qarku i Shkodrës dallohet për disa zona malore turistike, midis të cilave potencialet më të veçanta 
i kanë Thethi, Razma dhe Tërbuni. Parku i Thethit, si zonë pranë kufirit, është propozuar që 
të jetë pjesë e një parku ndërballkanik të quajtur Parku i Paqes, i cili përfshin territore edhe nga 
Kosova e Mali i Zi. Razma dhe Bjeshka e Tërbunit janë zona klimaterike të mirënjohura për 
bukuritë natyrore, që ofrojnë mundësi turizmi për të gjitha stinët e vitit. Drejtimet strategjike 
për shfrytëzimin e këtyre vlerave turistike janë: (i) Marrja në mbrojtje nga shteti e këtyre zonave, 
duke i shpallur ato zona të mbrojtura (shih 1.6.4); (ii) Nxitja e investimeve private vendase 
e të huaja dhe e turizmit familjar; (iii) Investimet publike për përmirësimin e infrastrukturës 
rrugore (shih 1.6.2); (iv) Krijimi i një sistemi informacioni rajonal mbi vlerat turistike të këtyre 
zonave dhe mundësite për shfrytëzimin e tyre nga turistët vendas dhe të huaj; dhe (v) Rritja e 
shkallës së ndërgjegjësimit dhe e njohurive praktike të banorëve të fshatrave malore mbi turizmin 
familjar dhe agroturizmin.

1.6.4 Shfrytëzimi i burimeve potenciale

Mbarështimi i qëndrueshëm i pyjeve

Rruga kryesore për përmirësimin e shpejtë të gjendjes së pyjeve dhe për shndërrimin e tyre në 
burime të rëndësishme të ardhurash është reforma e thellë dhe e shpejtë e menaxhimit të tyre. Kjo 
duhet bërë në bazë të pellgjeve të vegjël ujëmbledhës, duke e transferuar të drejtën e administrimit 
ose të pronësisë nga strukturat e pushtetit qendror tek ato të pushtetit vendor ose tek bashkësia, 
duke bërë edhe ndarjen e qartë të territorit të çdo fshati brenda basenit ujëmbledhës. 

Drejtimet strategjike për menaxhimin e qëndrueshëm të këtyre vlerave janë: (i) Dhënia e së drejtës 
afatgjatë të përdorimit të pyjeve ose kalimi në pronësi të bashkësive, të cilat banojnë në zonat 
që i kanë këto pasuri, në mënyrë që fshatrat të jenë plotësisht të interesuara për menaxhimin e 
qëndrueshëm te tyre. Për shumicën e komunave të rrethit të Pukës dhe për disa nga komunat 
e rrethit të Shkodrës e të Malësisë së Madhe, pjesa e pyjeve që transferohet duhet të jetë shumë 
më e madhe se kufiri prej 40% i parashikuar nga Strategjia Kombëtare e Zhvillimit Ekonomik e 
Social. Kjo duhet të shoqërohet me hartimin e planeve të integruara të menaxhimit të pasurive 
të fshatit, të cilat të marrin në konsideratë tokën bujqësore, pyjore e kullosore dhe ujërat, si dhe 
nevojat e banorëve. Një program i gjerë edukimi do të ndihmonte banorët të përdorin në mënyrë 
të qëndrueshme si pyjet ashtu edhe tokat e pjerrta. Zhvillimi i modeleve agrosilvopastorale në 
disa fshatra të zgjedhura, që të përdoren për demostrim, mund të konsiderohet si baza e këtij 
programi edukimi; (ii) Krijimi i kapaciteteve në nivel komune për administrimin e pyjeve dhe 
kullotave; (iii) Rehabilitimi i pyjeve dhe kullotave të degraduara.

Duke i dhënë përparësi zbatimit të masave të mësipërme, është e mundur që të garantohet 
menaxhimi i qëndrueshëm i tokës, pyjeve dhe kullotave, si dhe të rriten brenda afatesh të 
arsyeshme të ardhurat nga fermat, veçanërisht në komunat që aktualisht dalin me të ardhura 
shumë të ulëta.
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Zgjerimi i Zonave të Mbrojtura

Në ligjin nr. 8906, datë 6.06.2002, “Për zonat e mbrojtura”, janë 
përcaktuar rregullat për shpalljen, ruajtjen, administrimin dhe përdorimin 
e qëndrueshëm të zonave të mbrojtura dhe të burimeve natyrore 
biologjike të tyre. Ky ligj ndalon ose kufi zon prerjen e drurëve dhe të 
shkurreve, përdorimin e kimikateve, gjuetinë, kalimin e kafshëve 
shtëpiake, ndërtimet e çdo lloji etj. Ligji ngarkon institucionet qendrore 
dhe organet e qeverisjes vendore të hartojnë planet e administrimit të 
zonave të mbrojtura. Plani i menaxhimit përfshin objektivat e menaxhimit 
të zonës së mbrojtur, mekanizmat dhe autoritetin drejtues, veprimtaritë e 
lejuara dhe të ndaluara etj. Ndryshimi i statusit të zonës së mbrojtur 
bëhet nga Këshilli i Ministrave me propozim të Ministrisë së Mjedisit.

Sot në qarkun e Shkodrës ka dy Zona të Mbrojtura: Thethi, me sipërfaqe 2630 ha35, dhe Velipoja, 
me sipërfaqe 700 ha 36. Drejtimet strategjike për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave të mbrojtura 
janë: (i) Rivlerësimi i zonave të mbrojtura ekzistuese dhe saktësimi e shënimi i kufijve të tyre, 
aty ku nuk ka konflikte të pronësisë mbi tokën; (ii) Hartimi i planeve të menaxhimit të zonave 
të mbrojtura, ku të përfshihen edhe masat për forcimin e administrimit dhe të mirëmbajtjes 
së tyre, sëbashku me nevojat buxhetore përkatëse; (iii) Krijimi dhe forcimi i kapaciteteve të 
menaxhimit të zonave të mbrojtura, si dhe zhvillimi i fushatave të ndërgjegjësimit për bashkesinë 
dhe strukturat e qeverisjes vendore; (iv) Nxitja e veprimtarisë së OJF-ve në fushën e mbrojtjes 
së burimeve natyrore; (v) Rivlerësimi i sistemit të lejeve dhe tarifave për shfrytëzimin e zonave 
të mbrojtura për qëllime turistike; dhe (vi) Hartimi i një propozimi të ri për shpalljen Zona të 
Mbrojtura të 7 zonave të qarkut37. 

35 Është shpallur Park Kombëtar (Kategoria II) në vitin 1966.
36 Është shpallur Rezervë Natyrore e Menaxhuar (Kategoria e IV) në vitin 1958.
37 Me përjashtim të Liqenit të Shkodrës, zonat e tjera të mbrojtura janë parashikuar në përputhje me Strategjinë dhe Planin e 
Veprimit për Biodiversitetin, të miratuara nga Këshilli i Ministrave në tetor të vitit 2000.1
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Zgjerimi i Zonave të Mbrojtura

Park Kombëtar
Liqeni i Shkodrës me sipërfaqe të pergjithshme rreth 16000 ha, prej të 
cilave rreth 15000 ha janë sipërfaqe ujore. 
Livadhi i Harushës-Bogë-Theth-Valbonë-Gash-Curraj, në rrethin e Malësisë 
së Madhe, Shkodrës dhe Tropojës (35000 ha), si zonë e mbrojtur 
ndërkufi tare. Kjo dallohet për diversitet të lartë habitatesh, llojesh bimore 
e shtazore dhe për pyjet e ahut, pishës, rrobullit, bredhit, livadhet alpine 
(bjeshkë) mjaft të shtrira, për përrenj malorë dhe për pyjet e gështenjës 
Castanea sativa në gjëndje natyrore. Dallohet, gjithashtu, për gjitarë të 
mëdhenj e të mbrojtur si ariu Ursus arctos, ujku Canis lupus, rrëqebulli 
Felis lynx, dhia e egër Rupicapra rupicapra, kaprolli Capreolus capreolus, 
derri i egër Sus scrofa, si dhe për shpendët, ku veçohen gjeli i egër Tetrao 
urogallus dhe shqiponja mbretërore Aquila chrysaetos. Përveç vlerave të 
mëdha shkencore, njohëse, didaktike, peizazhore etj., kjo zonë zotëron 
potenciale të mëdha për zhvillimin e turizmit, veçanërisht të atij alpin.

Rezervat Natyror i Menaxhuar
Lumi i Bunës (44 km.) dhe Këneta e Domit, në rrethin e Shkodrës (300 ha). 
Grykëderdhja e Bunës – Plazhi i Velipojës, në rrethin e Shkodrës (1500 ha), 
si zonë e mbrojtur ndërkufi tare dhe zonë e rëndësishme për shpendët, me 
bimësi tipike mesdhetare dhe me disa lloje kafshësh të një rëndësie 
Evropiane, si karabullaku Phalacrocorax pygmeus, lundërza Lutra lutra dhe 
çakalli Canis aureus.
Laguna e Velipojës, në rrethin e Shkodrës (950 ha.), me vlera të veçanta 
për shpendët ujore, (avifaunën), sidomos për llojet migratore dimëruese, 
një pjesë e të cilave mbrohen nga konventa e Bonit.
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Peizazh i Mbrojtur
Razma, në rrethin e Malësisë së Madhe (1500 ha). Kjo është zonë me vlera 
të spikatura peizazhore, të një bukurie natyrore të veçantë, e pasur me 
pyje të pishës dhe ahut, me një fl orë e faunë të pasur. Ajo frekuentohet 
për turizëm e shlodhje dhe është e përfshirë në programet e zhvillimit me 
përparësi të turizmit ekologjik.

Zonë e Mbrojtur e kategorisë VI
Tërbuni, në rrethin e Pukës (3,000 ha). Bjeshka e Tërbunit paraqet një 
peizazh të larmishëm me vlera turistike dhe çlodhëse, ku ndërthuren 
bukuritë natyrore e biologjike si pyjet, fl ora dhe fauna, formacionet 
gjeologjike, hidrologjia dhe ujrat. E ndodhur në afërsi të qytetit të Pukës, 
ajo ofron mundësi për zhvillim turizmi për popullsinë lokale gjatë gjithë 
stinëve të vitit. 

Marrja e këtyre masave, sëbashku me zbatimin shkallë-shkallë të nje plani 
investimesh për përmirësimin e infrastrukturës rrugore (shih 1.6.2) 
parashikohet të japë ndikime të mëdha në shfrytezimin e potencialit 
turistik dhe zhvillimin ekonomik e shoqëror te qarkut.

Burimet minerare

Drejtimet strategjike për shfrytëzimin e mundësive që ofron sektori i bakrit për zhvillimin ekonomik 
të qarkut dhe thithjen e forcave aktive të lira të punës, janë : (i) Zbatimi i politikave shtetërore që 
nxisin investimet e mëdha të formës koncesionare; (ii) Përdorimi i politikave lehtësuese fiskale për 
periudhën që kompanitë kryejnë investime dhe rrisin numrin e punonjësve; (iii) Vendosja e një 
çmimi të energjisë elektrike të njëjtë me të industrive të favorizuara nga shteti.

1.6.5 Zhvillimi i sektorit privat

Rritja e numrit të ndërmarrjeve private

Zhvillimi i sektorit privat e veçanërisht shtimi i numrit të ndërmarrjeve prodhuese është rruga 
kryesore për uljen e papunësisë në zonat urbane. Drejtimet strategjike për të përmbushur këtë 
synim janë: (i) Nxitja e krijimit dhe e konsolidimit të ndërmarrjeve të vogla e të mesme, duke i 
dhënë përparësi industrisë së përpunimit të prodhimeve bujqësore e blegtorale dhe prodhimeve 
tradicionale të trevave të qarkut; (ii) Nxitja e investimeve të huaja dhe vendase për të shfrytëzuar 1
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vlerat natyrore e turistike (shih 1.6.3); (iii) Kthimi i pjesës së pashfrytëzuar të zonës industriale 
të qytetit të Shkodrës në një park industrial, duke i paraprirë me përgatitjen e një studimi 
zbatueshmërie; dhe (i v) Zgjerimi i rrjetit të sistemit të formimit profesional në përputhje me 
kërkesat specifike të tregut.

Rritja e të ardhurave nga fermat 

Drejtimet më kryesore strategjike për rritjen e të ardhurave në zonën rurale, duke mbajtur 
parasysh traditën dhe prirjet e zhvillimit të fermave private janë: (i) Zgjidhja përfundimtare e 
problemit të pronësisë mbi tokën bujqësore; (ii) Zgjerimi i skemave të financimit të fermerëve 
dhe lehtësimi i kushteve të kreditimit; (iii) Rritja e prodhimit dhe shtrirja në kohë e konvejerit të 
perimeve, duke krijuar mundësi më të mëdha për përmbushjen e nevojave të vendit dhe rritjen 
e eksportit në vendet fqinje; (iv) Nxitja e prodhimeve tradicionale të rajonit, të tilla si patatja e 
hershme, duhani, shqemet, sherebela, bimët eterovajore, rrëshira e pishës etj. dhe e mundësive 
të tyre për tregtim; (v) Nxitja e prirjes së specializimit dhe e rritjes së numrit të krerëve në fermat 
që merren me blegtori; (vi) Përshtatja e prodhimit bujqësor e blegtoral në funksion të zhvillimit 
të turizmit rural, për të shfrytëzuar mundësitë e mëdha që ofron natyra e qarkut për këtë lloj 
biznesi; (vii) Shtimi i numrit të shoqatave të prodhimit dhe të shërbimeve në zonën rurale, për 
të forcuar kooperimin e prodhuesve dhe favorizuar tregtimin; (viii) Ngritja e tregjeve të shumicës 
në afërsi të qyteteve për grumbullimin e prodhimeve të fermerëve privatë; (ix) Mbështetja për 
marketimin e prodhimeve të njohura bujqësore e blegtorale lokale tradicionale, për të nxitur 
tregtimin dhe rritur vlerën e tyre në treg.

Shtimi i kapaciteteve përpunuese

Aftësitë përpunuese të prodhimeve bujqësore e blegtorale në përgjithësi janë shumë të kufizuara. 
Kështu, në të gjithë qarkun aktualisht përpunohen vetëm rreth 13% e qumështit dhe rreth 
15% e mishit që prodhohet, ndërsa industria e prodhimit të miellit, konservave, vajit, pijeve 
etj. pothuajse mungon. Kjo bën që shumica e prodhimeve bujqësore e blegtorale të tregtohen të 
papërpunuara, duke mos dhënë nxitje për zhvillimin e mëtejshem të fermave private dhe duke 
u bërë një pengesë e rëndë për rritjen e të ardhurave.

Megjithëse interesi për ngritjen e punishteve të përpunimit të prodhimeve bujqësore e blegtorale është 
i madh dhe i dukshëm, mundësitë financiare për ngritjen e linjave me teknologji bashkëkohore janë 
mjaft të kufizuara. Si rrjedhim, kreditimi për ngritjen e linjave të përpunimit të prodhimeve dhe nxitja 
e bizneseve mbetet masa më e parë për shtimin e kapaciteteve përpunuese.

Nxitja e prodhimit tradicional

Qarku i Shkodrës është dalluar për prodhimet artizanale që mbështeteshin në lëndët e para dhe 
traditën e lashtë të rajonit38. Punimet prej thupre, bakri, argjendi e druri, qëndismat, qilimat 

38 Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Shkodrës i ka përmbledhur këto në nje katalog të hollësishëm për të nxitur interesin e 
tregtuesve dhe blerësve.
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e sixhadet, jo vetëm shiteshin brënda vëndit, por shumica e tyre eksportoheshin në vendet 
perëndimore. Në këtë sektor punësoheshin në të kaluarën mbi 2000 punonjës dhe rreth 90% 
e tyre ishin gra. Aktualisht ky numër është zvogëluar në rreth 400 veta, por vlerësohet se rreth 
5500 gra e vajza e kanë përgatitjen e nevojshme teknike për prodhimet artistike39. 

Qarku i Shkodrës është dalluar, gjithashtu, për një numër të madh prodhimesh tradicionale 
me bazë burimet dhe kushtet natyrore të tij. Bimët eterovajore, rrëshira e pishës, shqemet, 
gështenjat etj. janë prodhime me potencial të madh për përpunim dhe eksport, të cilat aktualisht 
shfrytëzohen shumë pak, veçanërisht nga mungesa e njohjes dhe e lidhjeve me tregun e huaj.

Drejtimet strategjike për nxitjen e prodhimit tradicional janë: (i) Nxitja e zgjerimit të prodhimeve 
artistike dhe e organizimit të tij në njësi më të përqendruara. Kjo mund të arrihet duke aplikuar 
politika fiskale nxitëse; (ii) Vendosja e lidhjeve të drejtpërdrejta me tregjet e huaja për të siguruar 
çmime reale për të mbrojtur sektorin nga spekulluesit dhe për të krijuar kushte që garantojnë 
vazhdimësinë e këtij biznesi. Rritja e shkallës së integrimit të rajonit (shih 1.6.2) dhe veçanërisht 
zbatimi i marrëveshjeve të përshkruara më sipër janë masat më kryesore që e ndihmojnë këtë 
lidhje; (iii) Sigurimi i investimeve stimuluese (shih 1.6.6).

39 A. Dibra, Rëndësia e punimeve artizanale për ekonomine e rajonit të Shkodrës, shkurt 2004. Në këtë studim jepen edhe 
rekomandime mbi çështjet kryesore që duhen shqyrtuar për zgjerimin e këtij biznesi

1.6.6 Ndihma shtetërore

Niveli i zhvillimit ekonomik e shoqëror i qarkut të Shkodrës del krahasimisht shumë më i 
ulët se rajonet e tjera të vendit. Burimet financiare në dispozicion për përmirësimin e gjendjes 
jane, gjithashtu, të pakta sepse: (i) Të ardhurat nga burimet lokale janë mjaft të ulëta për 
shkak të zhvillimit të paktë të sektorit privat të qarkut; (ii) Qarku nuk ka përfitime financiare 
të drejtpërdrejta nga pyjet dhe prodhimi i energjisë elektrike, të cilat janë dy nga pasuritë më 
kryesore të tij; dhe (iii) Financimi nga buxheti i shtetit, në përputhje me rregullat e njësuara për 
të gjitha rajonet e vendit, nuk është i mjaftueshëm për të sjellë ndryshime të dukshme e relativisht 
të shpejta. Për të kapërcyer këtë gjendje të veçantë të qarkut, është e nevojshme ndërhyrja me 
përparësi e shtetit, duke respektuar parimet e funksionimit të ekonomisë së tregut. Mekanizmi 
i ndërhyrjes me përparësi mund të jetë Ndihma Shtetërore, në ngjashmëri e në përputhje të 
plotë me rregullat e Bashkimit Evropian.

1



QARKU I
SHKODRES

51

Sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian, ndihma shtetërore jepet për:
(i) Nxitjen e zhvillimit ekonomik të zonave me nivel jetese nën kufi rim e 
varfërisë dhe me shkallë të lartë papunësie; (ii) Nxitjen e zbatimit të 
projekteve të rëndësishme; (iii) Lehtësimin e zhvillimit të veprimtarive të 
caktuara ekonomike apo të zonave të caktuara ekonomike; (iv) Nxitjen e 
ruajtjes së trashëgimisë historike e kulturore.
Instrumentet e përdorura për dhënien e ndihmës shteterore janë:
(i) Grantet dhe lehtësimet nga taksat; (ii) Bashkëpronësia; (iii) Kreditë e 
zbutura; dhe (iv) Garancitë. Skemat e ndihmës shtetërore zbatohen për 
ndërmarrjet e vogla e të mesme, punësimin, zonat urbane të 
prapambetura, mbrojtjen e mjedisit etj. Dhënia e ndihmës shtetërore 
bazohet në një kuader të plotë ligjor e rregullues dhe në procedura 
transparente. Këto janë përgatitur tashmë edhe nga shumica e vëndeve 
kandidate për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian40.

40 “Ndihma shtetërore-përmbledhje e legjislacionit evropian”, Ministria e Ekonomisë, nëntor 2003.

Drejtimet strategjike për ta krijuar këtë mekanizëm dhe zbatuar në qarkun e Shkodrës jane: 
(i) Përgatitja dhe miratimi i kuadrit të përgjithshëm ligjor e rregullues mbi ndihmën 
shtetërore; 
(ii) Argumentimi i domosdoshmërisë së dhënies së ndihmës shtetërore në dobi të zgjidhjes 
së çështjeve të tilla si ulja e papunësisë shumë të lartë, zbutja e varfërisë ekstreme, zhvillimi 
i veprimtarive të veçanta ekonomike si turizmi, ndërtimi i rrugëve, prodhimi tradicional, 
përpunimi i produkteve blegtorale, tregtimi i bimëve mjeksorë etj.; dhe (iii) Përgatitja dhe 
miratimi i një ligji të veçantë mbi ndihmën shtetërore për rajonin e Shkodrës, duke përcaktuar 
edhe projektet prioritare, ku do të zbatohet kjo ndihmë.



41 Viti 2003 është marrë si vit bazë për shumicën e treguesve. Sy
ni

m
et

 d
he

 t
re

gu
es

it
 lo

ka
lë



Sy
ni

m
et

 d
he

 t
re

gu
es

it
 lo

ka
lë





“Kryerja universale e arsimit bazë” është Objektivi 2 i Mijëvjeçarit për Zhvillimin. Ai synon 
që, brenda vitit 2015, fëmijët, si djemtë ashtu edhe vajzat, kudo që janë, të kenë mundësi 
të kryejnë arsimin bazë. Kjo lidhet me normën e frekuentimit të arsimit bazë, përqindjen e 
nxënësve që fillojnë klasën e parë dhe arrijnë në klasën e pestë, si dhe me  përqindjen e atyre 
që dinë shkrim e këndim. Sipas analizave në nivel kombëtar, del se Shqipëria mbase mund ta 
përmbushë këtë objektiv dhe se shkalla e mbështetjes së politikave, kuadrit ligjor, burimeve të 
financimit, ndërgjegjësimit të publikut etj. për ta përmbushur këtë objektiv deri në vitin 2015 
është e dobët në përmirësim42.

42 UNDP (HDPC). “Shqipëria dhe Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit”, Tiranë, maj 2002.

Kapitulli i dytë

shtimi i mundësive për shkollim
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2.1 Të dhëna të përgjithshme

Arsimi parauniversitar vepron me përgjegjësi të përbashkëta të pushtetit 
qendror dhe atij vendor, por pjesa më e madhe e tyre i përkasin pushtetit 
qendror. Ministria e Arsimit dhe e Shkencës ka kompetenca të plota në 
lidhje me përcaktimin e strukturës arsimore, hartimin e programeve dhe 
planeve mësimore, përcaktimin e sistemit të vlerësimit, si dhe drejton 
procesin e hartimit të teksteve, kualifi kimin e personelit mësimor etj. Kjo 
ministri e zhvillon veprimtarinë e saj në nivel lokal nëpërmjet Drejtorive 
Rajonale të Arsimit të porsangritura43. Bashkitë dhe komunat kanë 
kompetenca të plota në lidhje me mirëmbajtjen e institucioneve të arsimit 
parauniversitar. 

Fëmijët, nxënësit dhe studentët përbëjnë rreth 25.8% të popullsisë së qarkut të Shkodrës. 
Në shkallë qarku funksionojnë 188 shkolla 8-vjeçare dhe 269 shkolla vartëse44, ku aktualisht 
mësojnë rreth 42 mijë nxënës, shumica e të cilëve në fshat (shih tabelën 2.1). Ka, gjithashtu, 
37 shkolla të mesme, ku mësojnë rreth 8,800 nxënës. Shumica e tyre ndjekin shkollat e mesme 
të përgjithshme. 

tabela 2.1 Të dhëna mbi arsimin 8-vjeçar në vitin shkollor 2002-2003

Burimi: Drejtoria Rajonale e Arsimit

Pothuajse të gjitha shkollat janë publike. Vetëm në qytetin e Shkodrës janë 10 shkolla 8-vjeçare 
jo publike, në të cilat mësojnë 1895 nxënës dhe 4 shkolla të mesme jo publike me 974 nxënës. 
Në Malësinë e Madhe dhe Pukë nuk ka shkolla private.

Në qytetin e Shkodrës funksionon një nga 8 universitetet e vendit, ku gjatë vitit akademik 
2001-2002 studiuan 6952 studentë ose 16.5% e numrit të përgjithshëm të studentëve të vendit. 

43 Drejtoritë Rajonale të Arsimit kanë zëvendësuar Drejtoritë Arsimore në rrethe. Ato janë të ngritura në 12 prefektura. Në rrethet 
e tjera funksionojnë zyrat e arsimit, të cilat janë në varësinë e Drejtorisë Rajonale të Arsimit.
44 Shkollat fi llore vartëse janë shkolla të ciklit të ulët të fshatrave, ku nuk ka shkolla 8-vjeçare. Ato varen nga shkolla 8-vjeçare 
më e afërt.2
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Për nga numri i studentëve, Universiteti i Shkodrës renditet i treti në vend, pas Universitetit të 
Tiranës dhe Universitetit Politeknik. 

2.2 Treguesit kryesorë të arsimit bazë
Vlerësimi për mundësinë e kryerjes së arsimit bazë45, si për djemtë ashtu edhe për vajzat, është 
mbështetur në disa tregues kryesorë, të cilët japin mundësinë e njohjes së gjendjes dhe të prirjeve 
të këtij sektori në qarkun e Shkodrës. Në përzgjedhjen e bërë janë pasur parasysh treguesit e 
Objektivit përkatës të Mijëvjeçarit për Zhvillimin dhe ato të përcaktuar nga Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës, në kuadrin e rishikimit të Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit Ekonomik e Social46, 
si dhe tregues të tjerë, të mundshëm për t’u analizuar dhe mbikëqyrur në qarkun e Shkodrës. 

Përfshirja në arsimin bazë - Të dhënat mbi shpërndarjen e shkollave të ciklit të ulët dhe 8-vjeçare në qarkun 
e Shkodrës tregojnë se mundësia për t’u përfshirë në arsimin bazë është përgjithësisht e kënaqshme47  
(shih figurën 2.1). Mundësia e përfshirjes paraqitet më e mirë për arsimin fillor për shkak të funksionimit 
të shkollave vartëse, ndërsa për ciklin e lartë është shumë më e paktë. Megjithatë, ky tregues ndryshon 
shumë sipas rretheve. Në rrethin e Shkodrës, Malësisë së Madhe dhe Pukës të paktën përkatësisht 20 
fshatra, 14 fshatra dhe 8 fshatra nuk kanë shkollë 8-vjeçare e vartëse dhe fëmijët ndjekin mësimin në 
shkollën më të afërt brenda largësive të përcaktuara nga ana e Ministrisë së Arsimit. Terreni tepër i thyer 
malor dhe gjendja problematike e infrastrukturës rrugore u krijon atyre vështirësi serioze për të vijuar 
shkollën. Një pjesë e madhe e segmenteve rrugore që lidhin fshatrat me qendrën e komunës dhe fshatrat 
me njëri-tjetrin janë të kalueshme vetëm në stinën e verës. 

Norma neto e regjistrimit – Kjo tregon raportin e nxënësve që ndjekin ciklin e ulët dhe atë të lartë 
të arsimit bazë me numrin e fëmijëve të këtyre grupmoshave. Në vitin shkollor 2002-2003 ky 
tregues ka qenë 97% për ciklin e ulët dhe 98% për ciklin e lartë (shih tabelën 2.2). Ai është më 
i lartë në zonën urbane në krahasim me zonën rurale dhe është mjaft më i lartë për meshkujt 
krahasimisht me femrat. Kjo vjen pjesërisht si rezultat i mendësisë konservatore të zonave të 
thella veriore në të tre rrethet e qarkut.

45 Arsimi bazë është arsimi 8-vjeçar, i cili me ligj është i detyruar për të gjithë, dhe përbëhet nga cikli i ulët (klasat 1 deri 4) dhe 
cikli i lartë (klasat 5 deri 8).
46Matrica e treguesve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.
47Mundësia e ndjekjes është quajtur e kënaqshme kur largësia e shkollave fi llore nga qendrat e banimit është më e vogël se 3 km.

Tabela 2.2 Treguesit kryesorë të arsimit bazë për qarkun e Shkodrës

U- i ulët,L- i lartë Burimi: Drejtoria Rajonale e Arsimit
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Madhësia e klasës dhe numri i mësuesve –Raporti nxënës/mësues në qarkun e Shkodrës është në 
nivelin e mesatares së vendit, si për ciklin e ulët ashtu dhe për ciklin e lartë të arsimit bazë (shih 
tabelën 2.2). Ky tregues ka vlerë më të madhe në rrethin e Shkodrës krahasuar me rrethin e 
Malësisë së Madhe dhe Pukës (shih tabelen 2.3). Në rrethin e Pukës, numri i vogël i nxënësve 
në shkollat e fshatit ka bërë që raporti nxënës/mësues të jetë rreth 40% më i ulët se në rrethin e 
Shkodrës. Edhe brenda rrethit të Shkodrës ka shmangie të mëdha të vlerës së këtij treguesi. Në 
34 shkollat e fshatit në këtë rreth ka më pak se 15 nxënës për mësues.

Table 2.3 Raporti nxënës/ mësues sipas rretheve

Burimi: Drejtoria Rajonale e Arsimit

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës ka përcaktuar si objektiv në shkallë vendi që në vitin 2006 
raporti nxënës/mësues në ciklin e ulët dhe të lartë të arsimit bazë të jetë përkatësisht 23 dhe 
16.5. Të dhënat tregojnë se objektivat e vendosur përmbushen me lehtësi në shkallë qarku, por 
janë më të vështira për nivele më të ulëta të ndarjes administrative.

Raporti nxënës/klasë është më i madh sesa mesatarja e vendit në rrethin e Shkodrës për ciklin e 
ulët të arsimit bazë, në rrethin e Malësisë së Madhe për ciklin e lartë, dhe në rrethin e Pukës për 
të dy ciklet (shih tabelën 2.4). Megjithatë, është tepër e vështirë që për tregues të tillë të gjykosh 
në nivel qarku dhe rrethi, sepse ai ndryshon shumë nga shkolla në shkollë. 

Tabela 2.4 Raporti nxënës/klasë sipas rretheve

Burimi: Drejtoria Rajonale e Arsimit, 2004

Frekuentimi- Ndjekja e shkollës në nivel qarku është në nivele të kënaqshme dhe është pothuaj 
e njëjtë me mesataren e vendit për të dy ciklet e arsimit 8-vjeçar (shih tabelën 2.2). Megjithatë, 
në krahasim me vitin shkollor 1995-1996 ky tregues është pak më i përkeqësuar, si për qytetin 
ashtu edhe për fshatin. Shkaqet kryesore lidhen kryesisht me gjendjen ekonomike dhe shoqërore 
të familjeve, si dhe me njëfarë indiferentizmi nga ana e shkollës dhe e familjes.2



Kalueshmëria- Ky tregues në vitin shkollor 2002-2003 përgjithësisht paraqitet i përmirësuar për 
qarkun krahasuar me vitin shkollor 1995-1996 (shih tabelën 2.2 dhe tabelën 2.5). Përmirësimi 
është më i dukshëm në rrethin e Malësisë së Madhe dhe Shkodrës. Norma e kalueshmërisë në 
ciklin e lartë është më e ulët se në ciklin e ulët. Kalueshmëria në shkollat e zonës rurale mbetet 
gjithnjë më e ulët se ajo në zonat urbane.

Tabela 2.5 Kalueshmëria sipas rretheve

Me gjithë vlerat në përmirësim të këtij treguesi, kalueshmëria fiktive ka filluar të bëhet një dukuri 
gjithnjë edhe më shumë e perhapur. Ka raste që një nxënës të jetë kalues në muajin qershor 
megjithse ka qenë mbetës në të gjitha lëndët gjatë vitit shkollor, si dhe një nxënës mbetës në 
muajin qershor të kalojë lehtësisht në sezonin e vjeshtës.

Analfabetizmi- Norma e analfabetizmit në qarkun e Shkodrës është 1.2% kundrejt 1.6% në 
shkallë vendi48. Ajo është më e lartë në rrethin e Malësisë së Madhe (shih tabelen 2.6). Edhe 
për moshën mbi 15 vjeç49 norma e analfabetizmit është më e ulët se niveli kombëtar. Të dhënat 
tregojnë se analfabetizmi është i pranishem jo vetëm tek të moshuarit, por edhe tek të rinjtë. 
Rreth 0.46% e të rinjve të moshës 15-24 vjeç të qarkut deklarojnë se janë analfabetë. 

48 Ky vlerësim është bërë për popullsinë e moshës mbi 6 vjeç nga regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë i vitit 2001.
49 Sipas standardeve ndërkombëtare norma e analfabetizmit shpreh përqindjen e popullsisë mbi 15 vjeç që nuk është në gjendje 
të shkruajë dhe të lexojë një fjali të shkurtër.

Tabela 2.6 Pjesa e popullsisë analfabete

Burimi: HDPC

Të dhënat mbi analfabetizmin dëshmojnë se vështirësitë e mëdha dhe krizat e herëpashershme 
gjatë periudhës së tranzicionit po japin efektet e tyre negative. Në rastin e arsimit këto janë efekte 
negative afatgjata që është shumë vështirë të ndreqen. Prandaj, veçanërisht në zonat rurale, është 
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Figura 2.1  |  Përfshirja në arsimin bazë

Fshati

Kufiri i rretheve

Shkolla 1- 8 klasë

Shkolla 1-4 klasë
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e domosdoshme që probleme të tilla të njihen e vlerësohen me realizëm, për të nxitur marrjen 
e masave të shpejta dhe rezultative.

2.3 Mundësia reale për marrjen e arsimit bazë

Klasat e kombinuara

Lëvizjet demografike kanë sjellë rritje të popullsisë në qytete dhe në disa fshatra të mëdha dhe 
zvogëlim të ndjeshëm të popullsisë në fshatra me burime të pakta jetese (shih 1.1). Kjo ka krijuar 
vështirësi edhe në funksionimin e sistemit arsimor për shkak të rritjes së menjëhershme të numrit 
të nxënësve në disa zona dhe zvogëlimit të dukshem të këtij numri në disa zona të tjera. Kur 
numri i nxënësve është më i vogël se ai i parashikuar në standardet e Ministrisë së Arsimit dhe 
të Shkencës, mësimi zhvillohet në klasa të kombinuara. 

Dispozitat normative të arsimit parauniversitar përcaktojnë që në shkolla 
të zonave rurale, për shkak të numrit të vogël të nxënësve për çdo klasë, 
puna mësimore edukative mund të realizohet edhe në klasa të 
kombinuara. Formimi i klasave të kombinuara bëhet në varësi të numrit të 
nxënësve. Në ciklin e ulët zakonisht bashkohen klasa e parë me klasën e 
tretë dhe klasa e dytë me klasën e katërt. Në ciklin e lartë bashkohet 
klasa e pestë me të shtatën dhe klasa e gjashtë me të tetën, por mund të 
ketë edhe kombinime të tjera. Nëse numri i nxënësve në të katër klasat e 
ciklit të ulët është më i vogël se 25, atëhere formohet vetëm një klasë e 
kombinuar. Zhvillimi i mësimit në klasa të kombinuara në mjaft shkolla 8-
vjeçare dhe të ciklit të ulët në qarkun e Shkodres kufi zon ndjeshëm 
mundësinë reale të fëmijëve për marrjen e arsimit bazë

Në vitin shkollor 2003-2004 në 66% të shkollave fillore vartëse dhe 8-vjeçare që ndodhen në 
fshat në qarkun e Shkodrës ka 474 klasa kolektive, ku mësojnë 6592 nxënës ose rreth 24% 
e nxënësve të shkollave të fshatit (shih tabelën 2.7 dhe 2.8). Ky fenomen është veçanërisht i 
pranishëm në fshatrat e rrethit të Pukës, ku numri i nxënësve që mësojnë në klasa të kombinuara 
përfaqëson më shumë se gjysmën e numrit të përgjithshëm të nxënësve të fshatit. Në këtë rreth 
klasa të kombinuara ka edhe në shkollat e qytetit, megjithëse të pakta në numër dhe me një 
numër shumë të kufizuar nxënësish. Lëvizjet e mëtejshme të popullsisë drejt zonave urbane 
parashikohet të sjellin rritjen e numrit të klasave kolektive në zonat e shpopulluara.
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Tabela 2.7 Numri i nxënësve në klasa të kombinuara

Burimi: Drejtoria Rajonale e Arsimit, 2004.

Tabela 2.8  Klasa të kombinuara në rrethin e Shkodrës

Burimi: Drejtoria Rajonale e Arsimit, 2004

Kualifi kimi i mësuesve

Në rrethet e qarkut të Shkodrës hasen probleme të mungesës së mësuesve me arsimin përkatës 
dhe të kualifikimit të mësuesve, te cilat ndikojnë në cilësinë e mësimdhënies dhe në shkallën e 
përfitimit të dijeve nga nxënësit (shih tabelën 2.9). Kështu, në rrethin e Pukës 22% e mësuesve 
të përfshirë në arsimin bazë nuk kanë arsimin përkatës. Në këtë rreth vërehet, gjithashtu, që 
rreth 38% e mësuesve që japin mësim në klasat e kombinuara janë pa arsimin përkatës. Në 
rrethin e Malësisë së Madhe 39% e mësuesve të arsimit fillor janë pa arsimin përkatës, por të tillë 
janë edhe një pjesë e mësuesve të ciklit të lartë të arsimit bazë, vecanërisht për lëndët e gjuhës, 
matematikës, biologjisë, historisë dhe gjuhës së huaj. Në disa shkolla 8-vjeçare dhe fillore ndodh 
edhe që lënda hiqet nga programi mësimor për mungesë të mësuesve. Në rrethin e Shkodrës 
janë 120 mësues pa arsimin përkatës dhe të gjithë këta japin mësim në shkollat e fshatit. Kjo 
do të thotë se në çdo 10 mësues në fshat, njëri nuk është i këtij profesioni. Bie në sy fakti se 
shumica e mësuesve pa arsimin përkatës japin mësim në klasa të kombinuara, në vend që aty të 
përfshihen mësuesit më të kualifikuar, sepse vështirësia është shumë më e madhe. Megjithatë, 
numri i mësuesve pa arsimin përkates në vitin shkollor 2003-2004 është zvogëluar rreth 2 herë 
në krahasim me vitin shkollor 1997-1998.2
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Në arsimin bazë në nivel vendi janë 4989 mësues pa arsimin përkatës, nga 
të cilët 1,539 zhvillojnë mësim në ciklin fi llor dhe 2,867 zhvillojnë mësim 
në ciklin e lartë. Kjo përbën 18% të numrit të përgjithshëm të mësuesve 
të arsimit të detyruar. Mësuesit pa arsim përkatës u japin mësim 9.8% të 
nxënësve të ciklit të ulët dhe 17.2% të nxënësve të ciklit të lartë të arsimit 
bazë. Për të rritur cilësinë e mësuesve në zonat malore, nga ana e 
Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës, është dhënë mundësia për plotësim 
të mëtejshëm të arsimimit të mësuesve pa arsim përkatës, duke vazhduar 
studimet pa shkëputje nga puna në shkollat e mesme pedagogjike dhe 
fakultetet e mësuesisë. 

Përputhja e nivelit arsimor të mësuesit me atë që kërkon vendi i punës është vetëm njëri aspekt i 
mësimdhënies. Aspekti tjetër po kaq i rëndësishëm është cilësia e mësimdhënies dhe kualifikimi 
i vazhdueshëm i mësuesve. Kjo lidhet më shumë me mësuesit që kanë përfunduar shkollën me 
korrespondencë dhe me rezultate tepër të ulëta, të cilët paraqesin mangësi të mëdha metodike 
e pedagogjike dhe dobësi të theksuara shkencore. Kjo kategori mësuesish, si dhe ata pa arsimin 
përkatës, kanë nevojë t’u nënshtrohen proceseve të vazhdueshme kualifikuese, si nëpërmjet 
kualifikimeve të organizuara nga ana e strukturave drejtuese të arsimit në qark, ashtu edhe 
nëpërmjet programeve kualifikuese të posaçme në shkollë apo në mënyrë autodidakte. 

Tabela 2.9  Niveli arsimor i mësuesve 

Gjendja fi zike e shkollave

Gjendja fizike e shumicës së shkollave është një pengesë serioze për zhvillimin normal të procesit 
mësimor në qarkun e Shkodrës, veçanërisht në fshat. Nga 231 shkolla fshati, 33 janë të reja 
dhe 103 janë rehabilituar, ndërsa rreth 41% e shkollave kanë nevojë për investime (shih tabelën 
2.10). Në rrethin e Shkodrës në 33 fshatra nuk ka godinë shkolle, por në të paktën 10 prej tyre 
vlerësohet se nuk ka nevojë për godinë, pasi janë fshatra të boshatisura. Në qytetin e Shkodrës 
6 shkolla 8-vjeçare kanë nevojë për investime. Problemi më i madh është shkolla 8-vjeçare 
“Martin Camaj”, nxënësit e së cilës që prej dy vjetësh bëjnë mësim me turne në godinën e një 
shkolle tjetër. 
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 Shumica e investimeve të derisotme janë bërë nga buxheti i shtetit, por ka edhe raste financimesh 
nga agjencitë donatore. Prania e tyre ka qenë më e shumtë në rrethin e Malësisë së Madhe dhe 
më e paktë në rrethin e Pukës dhe të Shkodrës. 

Pajisja e shkollave me bazë materiale didaktike dhe orendi është një problem 
i përgjithshëm për shumicën e shkollave të qarkut. Numri i shkollave që kane 
laboratore për lëndët e shkencave natyrore është mjaft i vogel. Kështu, nga 
106 shkolla 8-vjeçare të rrethit të Shkodrës, vetëm 4 kanë laboratore të tilla, 
ku mund të bëhen disa demonstrime praktike të mësimit. Si rezultat, për 
shembull, punët e laboratorit të parashikuara në programin mësimor ose 
zëvendësohen me orë ushtrimesh, ose shpjegohen vetëm teorikisht. Por 
mungesa ka edhe për mjete didaktike shumë më të thjeshta, siç jane për 
shembull hartat për lëndën e gjeografi së dhe historisë. Gjendja është e 
njëjtë edhe në shkollat e mesme. Lënda e informatikës, për shembull, 
zhvillohet në kushte normale vetëm në dy shkolla të mesme të arsimit të 
përgjithshëm, nga 25 që ka rrethi i Shkodrës. Në shkollat e tjera shpjegimi i 
kësaj lënde bëhet vetëm shënime, sepse mungojnë kompjuterët. Po kështu, 
shkolla e mesme e veterinarisë nuk ka laborator kimie dhe zooteknike. 
Shumica e shkollave kanë mungesa orendish ose këto janë shumë të 
amortizuara. Kjo vihet re edhe në shkollat e reja ose të porsa rehabilituara, 
veçanërisht kur investimet fi nancohen nga buxheti i shtetit. Në shume raste 
ulen edhe 4-5 nxënës në një tavolinë, ku, sipas standardit duhet të ulen 2 
nxënës. Vetëm në rrethin e Shkodrës nevojat sot janë për rreth 2000 tavolina 
dhe 4000 karrige.

Cilësia e investimeve të kryera dhe mirmbajtja e godinave është një problem tjetër i rëndësishëm. 
Në rrethin e Shkodrës janë rehabilituar gjithsej 62 shkolla. Nga këto, 22 shkolla, prej të cilave 18 
të rehabilituara me fondet e buxhetit të shtetit, kanë përsëri nevojë për investime rehabilituese të 
pjesshme ose të plota, për arsye të punës me cilësi të dobët të firmave ndërtuese. Buxheti për të 
përballuar shpenzimet në rritje për mirëmbajtje të shkollave, veçanërisht aty ku investimet kanë 
qenë jo cilësore, është i i pamjaftueshëm. Kalimi i shkollave në pronësinë e pushtetit vendor si 
dhe shpërqëndrimi i plotë50 ose decentralizimi gradual i kompetencës së investimeve51 janë bërë 
të domosdoshme për të ndryshuar gjendjen. 

50 Kjo nënkupton kalimin e përgjegjësisë për të gjitha investimet tek Drejtoria Rajonale e Arsimit.
51 Kjo nënkupton kalimin e përgjegjësisë për të gjitha investimet tek pushteti vendor, fi llimisht tek bashkitë dhe më pas tek 
komunat.

 2



Tabela 2.10  Gjendja fi zike e shkollave të fshatit 

Burimi: Këshilli i Qarkut, 2004

Nevoja e përqendrimit të shkollave

Lëvizja e lirë e njerëzve ka sjellë ndryshime thelbësore në treguesit demografikë të qarkut të Shkodrës 
(shih 1.1). Prirjet për ndërrimin e vendbanimit kanë dhënë një ndikim të dukshëm në numrin e 
nxënësve të zonës rurale që regjistrohen çdo vit në shkollë. Kështu, nëpërmjet studimit të numrit të 
lindjeve në periudhën 1995-2002 dhe parashikimit të lindjeve për periudhën 2004-2012 në fshatrat 
e rrethit të Shkodrës, të ndërthurur me shkollat e fshatrave ku ata mendohet se do të mësojnë në të 
ardhmen, u përcaktua numri i nxënësve në shkollat përkatëse në vitin 2013. Ky numër u krahasua me 
numrin aktual të nxënësve në secilën shkollë. Përfundimet e kësaj analize tregojnë qartë se rreth 63% 
e shkollave të studiuara në vitin 2013 do të kenë nga 2% deri në 99% më pak nxënës se aktualisht, 
ndërsa në rreth 20% numri i nxënësve do të jetë më i madh (shih figurën 2.2).

Kryerja e një studimi të plotë mbi shpërndarjen më të mirë të shkollave të arsimit bazë, duke 
marrë parasysh numrin e lindjeve, si dhe faktorë të tjerë që ndikojnë në numrin e nxënësve, do të 
kushtëzojë vendime të rëndësishme mbi disa çështje themelore të sektorit të arsimit, të tilla si: cila 
do të jetë gjeografia e ardhshme e shkollave, cilat shkolla do të zgjerohen dhe cilat do të pushojnë së 
funksionuari, ku dhe në çfarë duhet investuar, sipas cilës radhë, si duhet të jetë shpërndarja optimale 
e burimeve njerëzore dhe cilat do të jenë nevojat për kualifikim të tyre, si duhet të jetë shpërndarja e 
fondeve në pushtetin vendor për arsimin etj. Aktualisht, këtyre pyetjeve u jepet përgjigje në mënyrë 
sporadike, duke ndikuar negativisht jo vetëm në frytshmërinë e financimeve, por edhe në përgjithësi 
në frytshmërinë e sistemit arsimor.

Tabela 2.11 Braktisja e shkollës në arsimin 8-vjeçar

2.4 Dukuria e braktisjes së shkollës
Largimet nga shkolla
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Qendrat e Fshatrave

Zvogëlim 51% - 100%

Zvogëlim 0% - 50%

Rritje 0%-50%

Rritje  mbi 50%

Zona pa shkolla 8-vjeçare

Ndryshimi i numrit të nxënësve

Figura 2.2  |   Ndryshimi i numrit të nxënësve deri në vitin 2013 në shkollat ekzistuese 8-vjeçare
  të fshatrave të Rrethit Shkodër
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Në qarkun e Shkodrës numri i nxënësve që braktisin shkollën në tre vitet e fundit është ulur, me 
gjithë rritjen e vënë re në rrethin e Malësisë së Madhe (shih tabelën 2.11). Në rrethet Malësi e 
Madhe dhe Pukë braktisja është kryesisht fenomen rural, ndërsa në rrethin e Shkodrës, në vitin 
shkollor 2002-2003, rreth 8% e nxënësve braktisës ishin nga qyteti. Pjesa më e madhe e nxënësve 
e braktisin shkollën në ciklin e lartë të shkollës 8-vjeçare dhe ka shumë raste të indiferences së 
pushtetit vendor ndaj zbatimit të ligjit për arsimin e detyruar. Nxënësit që braktisin shkollën 
vetëm në raste të rralla kthehen për ta rivijuar atë. Në asnjë prej rasteve të braktisjes së shkollës 
nuk janë zbatuar masat ndëshkuese që parashikon ligji.

Një nga masat që mund të ndihmojë në kufi zimin e fenomenit të braktisjes 
së shkollës është fuqizimi i rolit të mësuesit kujdestar. Aktualisht ky rol 
është shumë i paktë sepse puna e mësuesit kujdestar barazohet vetëm me 
një orë mësim në javë, që i ulet atij nga ngarkesa mësimore. Si rrjedhim, 
mësuesi nuk është sa duhet i interesuar për të përmbushur këtë detyrë, 
gjë që shprehet qartë edhe në planet e punës edukative shabllone, që 
kopjohen nga viti në vit pa marrë parasysh kushtet e klasës, interesat 
konkrete të fëmijëve, shkallën e zhvillimit të tyre etj. Prania e një 
psikologu në shkollë mund të ndikojë, gjithashtu, në uljen e numrit të 
nxënësve që braktisin shkollën.

Shkaqet më kryesore të braktisjes së shkollës janë gjendja e vështirë ekonomike dhe niveli kulturor 
i familjeve (shih tabelën 2.12).

Tabela 2.12 Shkaqet e braktisjes së shkollës në vitin shkollor 2002-2003

Gjakmarrja

Gjakmarrja është një nga shkaqet e braktisjes së shkollës. Në dhjetë vitet e fundit në qarkun e 
Shkodrës kanë braktisur shkollën përfundimisht si rrjedhojë e konflikteve të gjakmarrjes rreth 
460 nxënës, nga të cilët rreth 16% janë studentë. Në tabelën 2.13 jepen disa të dhëna të përafërta 
mbi këtë fenomen, sepse shifrat e sakta e zyrtare mungojnë.

52 Ndarja sipas faktorëve është llogaritur për 59 raste për të cilat është deklaruar shkaku i braktisjes.
53 Njësoj si më lart.
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Tabela 2.13  Të dhëna mbi gjakmarrjen në qarkun e Shkodrës54

54 Të dhënat janë marrë nga Lidhja e Misionarëve të Paqes së Shqipërisë. Kjo është një organizatë jo fi timprurëse që ushtron 
veprimtarinë e saj prej 12 vjetësh në fushën e ndërgjegjësimit, zgjidhjes së konfl ikteve dhe harmonisë së bashkësisë. Organizata 
e ka shtrirë veprimtarinë e saj në 23 rrethe të vendit, si dhe në Kosovë, Malin e Zi dhe diasporë.

Për nxënësit e ngujuar vazhdimi i shkollës nuk është i mundur. Në disa raste të veçanta mësuesit shkojnë 
në shtëpinë e fëmijës së ngujuar për t’i dhënë mësim, por kjo nuk është tipike për të gjithë fëmijët e 
kësaj kategorie. Gjakmarrja dhe ngujimi për një kohë të gjatë sjellin dëmtime të rënda në psikologjinë 
e fëmijëve. Këta shfaqin hapur raste të sjelljes agresive me bashkëmoshatarët e tyre, rritje të ndjenjës së 
hakmarrjes, si dhe kthehen në nxitës të ngatërresave edhe për shkaqe të vogla e banale. 

Fenomeni i gjakmarrjes është rishfaqur në qarkun e Shkodrës gjatë viteve 
’90. Arsyet janë të shumta, por ekzistenca e mërive të vjetra, konfl ikteve 
të ndrydhura, prishja e strukturave të mbyllura shoqërore, disa dukuri që 
shoqërojnë tranzicionin, si dhe faktorë të tjerë etno-psikologjikë dhe 
tradicionalë, duket se janë nxitësit kryesorë të mosmarrveshjeve dhe 
konfl ikteve, që në shumë raste përfundojnë me vrasje. Gjatë periudhës 
1997 – 2002, në shkallë qarku evidentohen 334 raste vrasjesh me motiv 
gjakmarrjen. Raportohen raste të vrasjeve për arsye të pronës, 
veçanërisht të pronës mbi tokën, hakmarrjes për vrasje të ndodhura disa 
dekada më parë, grindjeve të çfarëdoshme etj. Rastet e vrasjeve nuk 
lidhen me individë apo grupe të caktuara fetare dhe vihet re se kanuni 
zbatohet njëlloj për të gjithë banorët e zonave fushore e malore të 
qarkut, pavarësisht besimit fetar të tyre. Fenomeni i sotëm i gjakmarrjes 
ndryshon shumë nga ai i së kaluarës. Nëse më parë, sipas normave 
kanunore, për çdo vrasje që ndodhte mblidhej pleqësia për të gjykuar mbi 
të drejtën për të marrë gjak ose jo familja e viktimës, sot reagohet duke e 
shpërfi llur këtë rregull tradicional. Roli i strukturave të shtetit dhe i 
pushtetit vendor në lidhje me këtë fenomen konsiderohet i 
pamjaftueshëm. Ndikim veçanërisht negativ kanë organet e drejtësisë, të 
cilat, duke toleruar vrasësit, nxisin hakmarrjen e familjeve të viktimave.
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Prapambetja e theksuar

Prapambetja e theksuar në mësime apo dukuria e quajtur “braktisja e fshehtë” është e pranishme në 
shkollat e qarkut të Shkodrës. Rreth 3700 nxënës(shih tabelën 2.14) megjithëse vijojnë rregullisht 
ciklin e ulët dhe të lartë të shkollës 8-vjeçare kanë vështirësi në njohjen e tingujve, në bashkimin 
e tyre në rrokje, në formimin e fjalëve apo të fjalive. Djemtë përbëjnë shumicën e nxënësve me 
prapambetje të theksuar në mësime. Ky është më shumë një fenomen rural dhe lidhet si me 
interesimin e paktë të familjeve për nivelin e nxënies së fëmijëve, ashtu edhe me numrin e madh 
të klasave të kombinuara. Në këtë fenomen ndikon edhe niveli arsimor i mësuesve, veçanërisht i 
atyre që japin mësim në klasa të kombinuara. Kështu, në rrethin e Pukës, ku numri i mësuesve pa 
arsim përkatës dhe numri i klasave të kombinuara është i madh (shih tabelën 2.7 dhe 2.8), ka një 
numër relativisht të madh nxënësish me prapambetje të theksuar në mësime.

Tabela 2.14  Nxënës me prapambetje të theksuar në arsimin 8 vjeçar, 2002-2003 

Burimi: HDPC

Megjithëse prapambetja e theksuar është një dukuri e përhapur, nuk bëhen përpjekje serioze 
e sistematike për ta njohur, evidentuar, analizuar dhe monitoruar këtë dukuri, si dhe për të 
përcaktuar rrugët më të shpejta dhe frytdhënëse për parandalimin e saj. Si rrjedhim, shumica e 
këtyre nxënësve më pas përfshihet në grupin e analfabetëve.

2.5 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Objektivi i përcaktuar në SKZHES për arsimin e mesëm është që, deri në 
vitin 2006, rreth 72% e nxënësve që mbarojnë arsimin bazë të vazhdojnë 
arsimin e mesëm, me synimin afatgjatë që deri në vitin 2015 kjo shifër të 
arrijë në 90%. Arritja e këtij treguesi lidhet ngushtë me masat që do të 
merren për rritjen e mundësisë së përfshirjes në arsimin e mesëm të 
nxënësve që jetojnë në fshat.

Në qarkun e Shkodrës ka 38 shkolla të mesme, në të cilat mësojnë 8931 nxënës (shih tabelën 
2.15). Shkollat e mesme të përgjithshme në fshat janë të organizuara në shkolla të mesme të 
bashkuara me arsimin 8 vjeçar. Treguesit kryesorë te arsimit të mesëm në nivel qarku jepen në 
tabelën 2.16.
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Shkalla e thithjes së nxënësve që mbarojnë arsimin 8-vjeçar dhe regjistrohen në arsimin e mesëm 
mbetet e ulët për të gjitha rrethet e qarkut (shih figurën 2.3). Përfshirja është veçanërisht e ulët 
në zonën rurale, ku numri i shkollave është i vogel dhe terreni mjaft i thyer. Numri i nxënësve që 
përfundojnë shkollën e mesme është edhe më i ulët, pasi një pjesë e tyre i  braktisin mësimet.

Megjithatë, këta tregues ndryshojnë shumë nga rrethi në rreth dhe midis shkollave brenda të njëjtit 
rreth. Si shembull, në tabelën 2.17 jepen vlerat e raportit nxenes/klasë për shkollat e mesme të arsimit 
të përgjithshëm të rrethit të Shkodrës. Bie në sy numri i madh i nxënësve për klasë në klasat e para 
të shkollave të mesme, i cili nuk lejon që mësimi të zhvillohet me cilësinë e duhur.

2.6 Arsimi i mesëm profesional

Në qarkun e Shkodrës ka 8 shkolla profesionale, dy nga të cilat, shkolla e gjuhëve të huaja dhe 
shkolla e arteve, janë të profilit social kulturor. Të gjitha shkollat janë në qytetin e Shkodrës. 
Në to mësojnë 2364 nxënës, rreth 30% e të cilëve janë vajza (shih tabelën 2.18). Shkollat 2

Tabela 2.17   Raporti nxënës/klasë për rrethin e Shkodrës

Tabela 2.16   Treguesit e arsimit të mesëm në qarkun e Shkodrës

Tabela 2.15  Arsimi i mesëm i përgjithshëm në qarkun e Shkodrës
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Figura 2.3  |  Përfshirja në arsimin e mesëm
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profesionale kanë 21 specialitete dhe numri më i madh i nxënësve është në shkollën e gjuhëve 
të huaja. Nxënësit nga zonat rurale përfaqësojnë rreth 37% të nxënësve gjithsej dhe numri më 
i madh i nxënësve është në degët ekonomik dhe pyje.

Qarku i Shkodrës ka një raport relativisht të kënaqshëm të numrit të nxënësve të arsimit të 
përgjithshëm ndaj atyre të arsimit profesional: 74% me 26%, kur objektivi i programit trevjeçar 
afatmesëm i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës është 70% me 30%. Megjithatë, shumica e 
nxënësve janë nga rrethi i Shkodrës, ndërsa rrethi i Pukës dhe i Malësisë së Madhe kanë një 
përfshirje tepër të ulët në arsimin profesional.

Të katër konviktet e shkollave profesionale janë në qytetin e Shkodrës. Në këtë vit shkollor aty 
strehohen rreth 890 nxënës, apo rreth 110 nxënës më shumë se viti i kaluar shkollor. Kjo ka 
bërë që numri i nxënësve për dhomë të rritet në mënyrë të ndjeshme dhe të arrijë deri në 12 
nxënës për dhomë. Kushtet e jetesës në konvikte përgjithësisht nuk janë të mira dhe ka mungesa 
të theksuara të materialeve më të domosdoshme.

2

Tabela 2.18  Arsimi profesional
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Niveli i përvetësimit të kompetencave profesionale nga nxënësit në këto shkolla ende nuk 
përputhet me kërkesat e tregut të punës. Ka një sërë faktorësh që ndikojnë drejtpërdrejt në këtë 
nivel, të tilla si: (i) Niveli i nxënësve që regjistrohen në arsimin profesional është shumë më i 
ulët sesa niveli i nxënësve të regjistruar në arsimin e mesëm të përgjithshëm; (ii) Rezultatet e 
nxënësve në shkollat profesionale janë përgjithësisht të ulëta, si për lëndët teorike, ashtu edhe 
për praktikat profesionale. Për këto të fundit, ka mjaft fiktivitet në vlerësime; (iii) Gjendja 
fizike e shkollave lë shumë për të dëshiruar, baza materiale didaktike është e pamjaftueshme dhe 
nxënësit nuk kanë ku të zhvillojnë praktikën pranë shkollave të tyre, ndërkohë që bizneset nuk 
janë miqësore dhe mbështetëse për ta, mbasi nuk kanë asnjë stimul; dhe (iv) lidhjet e arsimit 
profesional me tregun e punës vazhdojnë të jenë ende mjaft të dobëta. Në tabelën 2.19 jepen 
disa të dhëna më të hollësishme mbi shkollat profesionale të qarkut.

Optimizimi i sistemit ekzistues

Konsolidimi i arsimit profesional dhe përshtatja më e mirë e tij me kërkesat e tregut të punës mund 
të arrihen duke tërhequr më shumë të rinj në shkollat profesionale, duke rishikuar numrin dhe 
llojet e profesioneve dhe rritur cilësinë e përgatitjes së nxënësve. Si rrugë më e përshtatshme për 
t’u përballur suksesshëm me këto sfida konsiderohet optimizimi i sistemit të arsimit profesional 
nëpërmjet rishpërndarjes së institucioneve dhe burimeve përkatëse. Kjo ide është studiuar për 
arsimin profesional të qarkut të Shkodrës dhe studimi ka përcaktuar mënyrën e organizimit të 
sistemit profesional në të ardhmen, treguesit kryesorë, si dhe nevojat për investime.55

Ky përqendrim do të nxiste veçanërisht rritjen e numrit të nxënësve nga fshati. Për shkak të 

55 Sipas një studimi paraprak të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për qarkun e Shkodrës.

Tabela 2.19   Të dhëna mbi shkollat profesionale të qarkut
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largësive të konsiderueshme të zonave rurale nga shkollat profesionale dhe të vështirësive e kostove 
të transportit, aktualisht e vetmja mundësi për rritjen e tërheqjes së nxënësve nga fshati është 
krijimi i konvikteve të përqendruara me kushte të përshtatshme, shoqëruar me dhënie bursash 
për fëmijët e familjeve të varfëra. Kjo do të kërkonte krijmin e konvikteve të përqendruara mbi 
bazë qarku, të cilat krijojnë mundësi për ulje të kostove dhe rritje të numrit të nxënësve, sidomos 
nga zonat rurale. Ky përqendrim kërkon rikonstruksione të ndërtesave, reparteve, konvikteve, si 
dhe pajisjen e tyre. Këto përfaqsojnë fonde të konsiderueshme, por që janë shumë më të vogla 
sesa ndërtimi i objekteve të reja.

2.7 Masat me përparësi në arsim
Arsimi bazë

Drejtimet strategjike për zhvillimin e mëtejshëm të arsimit bazë janë: (i) Krijimi i kushteve për 
të rritur përfshirjen në arsimin bazë në zonën rurale; (ii) Studimi i shpërndarjes optimale të 
shkollave dhe marrja e tij për bazë në përcaktimin e përparësive për investime; (iii) Reformimi i 
sistemit të kualifikimit të mësuesve dhe motivimi i tyre, duke vendosur standarde të vlerësimit 
profesional; (iv) Zëvendësimi i mësuesve pa arsimin përkatës që japin mësim në klasat kolekteve 
me mësues të kualifikuar; dhe (v) Përfshirja e testimit të braktisjes së fshehtë në detyrat e 
inspektimit të Drejtorisë Rajonale Arsimore.

Në tabelën 2.20 paraqiten nevojat më të ngutshme për investime në shkollat fillore dhe 8-vjeçare 
të qarkut të Shkodrës, që mund të sjellin një përmirësim të kënaqshëm të gjëndjes.

56
Sipas një studimi paraprak të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për qarkun e Shkodrës.2

Tabela 2.20  Nevojat më të ngutshme për investime
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Arsimi i mesëm

Drejtimet strategjike për zhvillimin e mëtejshëm të arsimit të mesëm të përgjithshëm janë: (i) 
Rritja e shkallës së përfshirjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë, veçanërisht e nxënësve 
nga zonat rurale; (ii) Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies; (iii) Rritja e nivelit të kualifikimit 
të mësuesve dhe motivimi i tyre në përputhje me kualifikimin; dhe (iv) Përmirësimi i bazës 
materiale didaktike për disiplinat më kryesore.

Arsimi profesional

Drejtimet strategjike për zhvillimin e mëtejshëm të arsimit të mesëm profesional56 janë: (i) 
Optimizimi i arsimit profesional dhe rishpërndarja e institucioneve. Kjo do të ndihmojë për 
shfrytëzimin më të frytshëm të burimeve njerëzore dhe materiale, rritjen e fleksibilitetit të 
shkollave, rritjen e mundësive për kryerjen e aktiviteteve ekonomike dhe krijimin e mundësive për 
një integrim funksional të arsimit profesional me formimin profesional të të rriturve; (ii) Rritja e 
llojshmërisë së ofertave për kualifikime profesionale. Shkollat duhet të pasurohen me profesione 
që ndihmojnë shfrytëzimin e vlerave turistike, restaurimet, hotelet dhe turizmin familjar, si dhe 
zhvillimin e një sistemi informacioni bashkëkohor për nxitjen e turizmit. Ato duhet të mbështesin 
nevojën për shtrirjen e sektorit të shërbimeve edhe në zonat rurale, futjen graduale të proceseve 
bujqësore të mekanizuara, prirjen për shtimin e bizneseve të vogla që veprojnë në fushën e 
përpunimit të produkteve bujqësore e blegtorale, si dhe zhvillimin e shpejtë të ndërtimeve në 
zonat urbane dhe rurale në sasi e cilësi. (iii) Rritja e autonomisë financiare. Kjo kushtëzohet 
nga disa ndryshime në legjislacionin ekzistues, për t’u dhënë shkollave profesionale një status 
të ri, të ngjashëm në shumë aspekte me organizmat e biznesit. Shkollat dhe bazat prodhuese të 
tyre është mirë të kenë llogari më vete për veprimtarinë e prodhimeve apo shërbimeve, që ato 
zhvillojnë. Ato duhet të krijojnë të ardhura vetë për të bërë blerje pajisjesh, laboratorësh, rritjen 
e pagave të mësuesve etj.

56 Duke qenë se kompetencat për disa prej masave që propozohen i tejkalojnë mundësitë e Drejtorisë Arsimore Rajonale, 
zbatimi i tyre do të kërkonte mirëkuptimin dhe mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.
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-   Bashkimi i shkollave industriale dhe të ndërtimit në ndërtesën e 
shkollës industriale;

-   Numri i nxënësve vitin e parë bëhet 570 dhe rritet 50 nxënës në vit 
për një periudhë 4 vjeçare;

-   Godina e shkollës duhet të rikonstruktohet për një kapacitet 750 
nxënës;

-   Godina e konviktit duhet rikonstruktuar për një kapacitet 350 
persona;

-   Repartet e punës duhet të rikonstruktohen;
-   Specialitetet e rekomanduara janë: mekanik i automobilave (3 

vjeçar), mekanik i përgjithshëm (5 vjeçar), teknik elektrik 5 vjeçar, 
elektrik i përgjithshëm (3 vjeçar), riparues elektroshtëpiak (3 vjeçar) 
elektroenergjetik (3 vjeçar), elektronik (3 vjeçar), telekomunikacion 
(5 vjeçar), instalues hidrosanitar (3 vjeçar), ndërtues (3 vjeçar), 
karpentier (3 vjeçar), teknik ndërtimi (5 vjeçar), teknik gjeodet (5 
vjeçar);

-   Të lirohet godina e shkollës nga Qendra e Formimit Profesional;
-   Të përmirësohet gjendja e laboratorëve dhe mjeteve didaktike;
-   Të përdoren konviktet e shkollës pyjore dhe industriale;
-   Numri i nxënësve vitin e parë është 470 dhe rritet 50 nxënës çdo vit 

për një periudhë 4 vjeçare;
-   Specialitetet e rekomanduara janë: rrobaqepësi (3 vjeçar), teknologji 

pijesh (3 vjeçar), teknologji ushqimesh (3 vjeçar), turizëm (5 vjeçar), 
ekonomist (5 vjeçar) llogaritar-arkëtar (3 vjeçar);

Shkolla
e Ndërtimit

Shkolla
Industriale

Shkolla 
Pyjore

Shkolla e 
veterinerëve

Shkolla 
e fermerëve

Shkolla
Teknologjike

-   Bashkimi i shkollave Pyjore, Veterinare dhe e Fermerëve në ndërtesën 
e shkollës pyjore;

-   Numri i nxënësve vitin e parë bëhet 400 dhe rritet 50 nxënës në vit 
për një periudhë 4 vjeçare;

-   Godina e shkollës duhet të rikonstruktohet për një kapacitet 700 
nxënës;

-   Repartet e punës duhet të rikonstruktohen;
-   Godina e konviktit duhet rikonstruktuar për një kapacitet 350 

persona;
-   Specialitetet e rekomanduara janë: mobilier-tapicier (3 vjeçar), 

pyjore (5 vjeçar), fermer 3+2 vjeçar, mekanik bujqësor (3 vjeçar), 
agrobiznes (5 vjeçar) dhe hortikulturë (3 vjeçar);

Në nivel prefekture, 
pas 4 vitesh në arsimin
professional parashikohen:

2040 nxënës
193 mësues
dhe personel ndihmës
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“Nxitja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i rolit të gruas” është Objektivi i tretë i Mijëvjeçarit për 
Zhvillimin. Zhdukja mundësisht deri në vitin 2005, e dallimeve gjinore në arsimin fillor e të mesëm, 
dhe deri në vitin 2015 në të gjitha nivelet e arsimit, është synimi më kryesor i këtij objektivi. 
Ky synim lidhet me raportin e vajzave me djemtë në arsimin fillor, tetëvjeçar e të mesëm, si 
dhe me punësimin dhe rolin e gruas në vendimmarrje. Sipas analizave në nivel kombëtar, del 
se Shqipëria mundet ta përmbushë këtë objektiv dhe se shkalla e mbështetjes së politikave, 
kuadrit ligjor, burimeve të financimit, ndërgjegjësimit të publikut etj. për ta përmbushur atë 
deri në vitin 2015 është normale.

Kapitulli i tretë

nxitja e barazisë gjinore
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Treguesi i Zhvillimit Gjinor mat pabarazine midis grave dhe burrave, nga 
këndvështrimi i aftësive bazë dhe të kushteve të jetesës, duke u mbështetur 
në ndryshore të tilla si jetëgjatësia, arsimimi dhe të ardhurat. Sipas 
llogaritjeve, Treguesi i Zhvillimit Gjinor në shkallë vendi, i bazuar në të 
dhënat e vitit 2001, është 0.758 dhe Shqipëria renditet e 61-ta në klasifi kimin 
e Kombeve të Bashkuara për 173 vende që e llogarisin këtë tregues, duke u 
përfshirë në grupin e vendeve me nivel të mesëm zhvillimi gjinor. Ndërsa 
Treguesi i Fuqizimit Gjinor fokusohet në mundësitë që u janë krijuar grave 
për të treguar aftësitë e tyre dhe për të marrë pjesë gjallërisht në jetën 
politike, ekonomike dhe në vendimmarrje, duke shqyrtuar veçanërisht 
pjesëmarrjen e tyre në jetën politike, ekonomike dhe profesionale. Ky 
tregues përqendrohet në tri ndryshore që pasqyrojnë pjesëmarrjen e gruas 
në vendimmarrjen politike, mundësinë për të ushtruar aftësitë profesionale 
dhe të ardhurat që ato kanë. Sipas llogaritjeve, Treguesi i Fuqizimit Gjinor në 
shkallë vendi, i bazuar në të dhënat e vitit 2001, është 0.422 dhe Shqipëria 
renditet e 58-ta në klasifi kimin e Kombeve të Bashkuara për 173 vende që e 
llogarisin këtë tregues, duke u përfshirë në grupin e vendeve me nivel të 
mesëm zhvillimi gjinor.57

57UNDP (HDPC), Raporti i Zhvillimit Njerëzor-Shqipëria 2002, dhjetor 2003.

Qarku i Shkodrës e ka Treguesin e Zhvillimit Gjinor 0.732, duke u renditur në vendin e dhjetë 
ndër 12 qarqet e vendit, ndërsa Treguesin e Fuqizimit Gjinor e ka 0.362 dhe renditet në vendin 
e nëntë. Sipas këtyre vlerave, qarku konsiderohet me nivel të ulët të zhvillimit dhe fuqizimit 
gjinor. Diferenca ndërmjet këtyre vlerave tregon se janë të gjitha mundësitë për të patur një 
tregues më të mirë të fuqizimit gjinor.

3
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3.2 Arsimimi i femrave
Përfshirja e fëmijëve në arsimin bazë në qarkun e Shkodrës është e kënaqshme si për vajzat ashtu 
edhe për djemtë, veçanërisht në ciklin e ulët. Kjo lidhet kryesisht me trashëgiminë arsimdashëse 
për të cilën dallohet ky rajon, e cila shprehet edhe në shkallën e lartë të përfshirjes së femrave 
në arsim. Kështu, në shkallë qarku, në arsimin bazë mësojnë 18,064 vajza, që përbëjnë 48.9% 
të numrit të përgjithshëm të nxënësve të arsimit bazë.

Anketimi Kombëtar për Matjen e Nivelit të Jetesës i vitit 2002 i përgatitur 
nga Banka Botërore dhe INSTAT arriti në përfundimin se në nivel vendi nuk 
ka dallime të ndjeshme gjinore në normat e regjistrimit në shkollë të 
fëmijëve dhe këto nuk përbëjnë shkak për asnjë diskriminim mbi baza 
gjinore. Në Shqipëri, Ligji mbi Arsimin u garanton të drejtën e barabartë 
për shkollim si djemve ashtu edhe vajzave. Arsimi fi llor është i 
detyrueshëm për të gjithë fëmijët, pavarësisht nga gjinia, dhe nuk 
ekzistojnë ndryshime të mëdha në ndjekjen e shkollës mes dy sekseve. 

Në shkallë qarku, norma e frekuentimit në ciklin e ulët është 98% dhe është e njëjtë si për femrat 
ashtu edhe për meshkujt. Niveli i këtij treguesi në fshat është përgjithësisht pak më i ulët, por 
për femrat ai është në nivel më të mirë sesa për meshkujt (shih tabelën 3.1). Frekuentimi në 
ciklin e lartë të shkollës 8-vjeçare ka pothuaj të njëjtën pamje.

Norma e frekuentimit në arsimin e mesëm në qarkun e Shkodrës është 93% për shkak kryesisht 
të nivelit të ulët të frekuentimit në fshat. Në rastin e femrave, arsyeve të përgjithshme të dallimit 
midis fshatit dhe qytetit u shtohen edhe mentaliteti kufizues i familjeve për vajzat dhe martesat 
e hershme të vajzave. Ndërsa për djemtë si arsye kryesore të shkallës së ulët të frekuentimit 
mbeten kushtet tepër të vështira ekonomike të familjeve të tyre, që diktojnë nevojën e punësimit 
të hershëm. Megjithatë, në shkallë qarku, femrat janë më të përfshira në arsimin e mesëm 
krahasimisht me meshkujt, si në qytet ashtu edhe në fshat. 

Prapambetja e theksuar në mësime është, gjithashtu, një fenomen i hasur më shumë tek djemtë 
sesa tek vajzat (shih tabelën 3.2). Në shkallë qarku, në vitin shkollor 2002-2003, vetëm 40.3% 
e nxënësve që shfaqën prapambetje të theksuar ishin femra. Ky tregues ishte më i lartë në rrethin 
e Malësisë së Madhe, rreth 48%, dhe më i ulët në rrethin e Pukës, rreth 35%. 

Tabela 3.1   Tregues të arsimit në qarkun e Shkodrës, 2002-2003



82

NXITJA E ZHVILLIMIT 
RAJONAL NEPERMJET 

OBJEKTIVAVE TE
MIJEVJECARIT

Analfabetizmi, i cili në qarkun e Shkodrës pothuajse u zhduk deri në fillim të viteve ‘90, ka filluar 
të rishfaqet veçanërisht në zonat e thella rurale, i favorizuar nga kushtet e vështira ekonomike të 
familjeve, largësia e madhe nga shkolla dhe terreni tepër i thyer malor i disa fshatrave, investimet 
e pamjaftueshme për arsimin bazë, pakësimi i interesimit ndaj shkollimit të fëmijëve nga ana 
e familjes, shkollës dhe autoriteteve lokale etj. Të dhënat, si në shkallë qarku ashtu edhe për 
secilin rreth të veçantë të tij, në pamje të parë tregojnë se ky fenomen është më i pranishëm tek 
femrat sesa tek meshkujt dhe kjo si për grupmoshën mbi 6 vjeç, ashtu edhe për grupmoshën 
mbi 15 vjeç (shih tabelën 3.3). Veçanërisht i rëndësishëm është fakti se një pjesë e analfabetëve 
janë të grupmoshës 15-24 vjeç, megjithëse norma e analfabetizmit e qarkut është në nivel më të 
ulët se norma mesatare e analfabetizmit në shkallë vendi. Kjo tregon se analfabetizmi ka filluar 
të prekë djemtë dhe vajzat e reja, që janë arsimuar gjatë viteve të tranzicionit. Ky fenomen 
është më i theksuar tek djemtë sesa tek vajzat. Ai provon një lidhje të fortë ndërmjet normës 
së analfabetizmit dhe braktisjes së arsimit bazë. Ai provon, gjithashtu, ndikimin e madh të 
prapambetjes së theksuar në mësime të nxënësve që raportohen si frekuentues të shkollës, si dhe 
zhvillimit të mësimit në klasa të kombinuara (shih 2.5).

Femrat janë gjerësisht të pranishme në arsimin e lartë. Ato përfaqësojnë rreth 60.5% të studentëve 
të Universitetin “Luigj Gurakuqi” dhe numri i tyre ka ardhur duke u rritur nga viti në vit. Shumica 
e tyre vijojnë Fakultetin e Shkencave Shoqërore, Fakultetin Juridik dhe Fakultetin e Mësuesisë. 
Në këtë universitet rreth 54% e pedagogëve dhe rreth 66% e nëpunësve të administratës janë 
femra. Femrat pedagoge kanë përfaqësim të mirë si përsa i përket detyrës që kryejnë, ashtu 3

Tabela 3.3   Popullsia që nuk di shkrim dhe këndim

Burimi: HDPC mbështetur në të dhënat e Repoba 2001

Tabela 3.2   Nxënës me prapambetje të theksuar në arsimin bazë
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dhe shkallës së kualifikimit (shih tabelën 3.4). Kështu, 3 nga 10 departamente drejtohen nga 
femra58, 5 nga 7 pedagogë me titullin Doktor Shkencash janë femra. Por në këtë universitet nuk 
ka ende femër që të ketë marrë titullin profesor. Megjithëse universiteti është i ri dhe një pjesë e 
madhe e kuadrove janë pedagogë dhe asistent-pedagogë, midis të cilëve numri i femrave është 
i konsiderueshëm, është e nevojshme një përfshirje më e gjerë e femrave në punën kërkimore-
shkencore, për të krijuar shanse të barabarta me meshkujt për marrjen e titujve shkencorë.

58Në sistemin universitar në shkallë vendi, femra janë rreth 31% e drejtuesve të departamenteve.

Femrat japin një kontribut të rëndësishëm edhe në sistemin arsimor të qarkut. Ato përfaqësojnë 
rreth 68% të numrit të përgjithshëm të mësuesve, 65% të mësuesve të shkollave fillore, 68% 
të mësuesve të shkollave 8 vjeçare dhe 58% të mësuesve të shkollave të mesme. Femrat zënë, 
gjithashtu, rreth 77% të numrit të mësuesve të shkollave të qyteteve. Përfshirja e madhe e femrave 
në sistemin arsimor të qarkut të Shkodrës, si në zonat urbane ashtu dhe në zonat rurale, ndikohet 
edhe nga fakti që në qytetin e Shkodrës ka shkollë të mesme profesionale pedagogjike, që përgatit 
një numër të konsiderueshëm mësuesish, si dhe shkollë të lartë me degë mësuesie.

3.3 Punësimi i femrave

Specifikat e zhvillimit ekonomik të qarkut të Shkodrës, si para ashtu edhe pas vitit 1990 (shih 
kapitullin 1.2), kanë ndikuar në shkallën e punësimit të femrave. Pas vitit 1990, kur pothuajse 
të gjitha ndërmarrjet e ndërprenë punën, vihet re një papunësi masive, veçanërisht tek femrat.

Në tregun e punës në shkallë qarku femrat përfaqësojne rreth 40.7% të forcave të punës, që është 
pothuaj sa mesatarja në shkallë vendi (shih tabelën 3.5). Papunësia për femrat është shumë më 
e lartë se për meshkujt, si për qarkun, ashtu edhe për secilin rreth të tij. Papunësia më e lartë 
për femrat është në rrethin e Shkodrës, rreth 37.1%, gjë që shpjegohet me shkallën e lartë të 
urbanizimit të këtij rrethi dhe me zhvillimin e paktë të sektorit privat, pas ndërprerjes së punës 
nga ndërmarjet shtetërore, të trajtuara gjerësisht në kapitullin 1.2. Megjithëse kjo tendencë 

Tabela 3.4  Përfaqësimi gjinor në Universitetin e Shkodrës

Burimi: HDPC
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përgjithësisht është e njëjtë me atë të rajoneve të tjera të vendit, në rrethin e Shkodrës gjendja 
paraqitetet më e përkeqësuar. Nga njëra anë, papunësia e femrave është shumë e lartë dhe nga 
ana tjetër, vetëm rreth 23% e femrave të punësuara deklarojnë se kanë punë të përhershme, 
krahasuar me 45% të burrave. 

Përqindja e grave të punësuara në sektorin jo bujqësor është një nga treguesit që lidhet me 
objektivin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e rolit të gruas. Sipas të dhënave të Repoba 2001, 
ky tregues në vitin 2001 ishte 26%. Një pjesëmarrje e madhe dhe aktive e gruas në sektorin 
jobujqësor, jo vetëm lejon shfrytëzimin e potencialeve të saj, por ndikon ndjeshëm në pavarësisë 
dhe në rritjen e kontributit të saj në familje dhe në shoqëri.

Një gjykim më i plotë mbi punësimin e femrave bëhet duke analizuar veças treguesit e punësimit 
në zonën urbane, ku femrat përbëjnë rreth 45.4% të popullsisë aktive. Papunësia e femrave në 
5 qytetet e qarkut është është shumë e lartë dhe luhatet nga 62.2% në qytetin e Vaut të Dejës 
në 21.2% në Koplik (shih tabelën 3.6). Niveli relativisht më i ulët i papunësisë në Koplik nuk 
lidhet me mundësitë më të mëdha që ka ky qytet për punësim, por me faktin që Malësia e 
Madhe është një rreth me strukturë të theksuar rurale të popullsisë.

Femra ka të punësuara në të gjithë sektorët (shih tabelën 3.7). Ato luajnë një rol shumë të 
rëndësishëm në sektorin bujqësor, sepse aty përbëjnë rreth 38% të të punësuarve gjithsej. Femrat 
mbizotërojnë në arsim dhe shëndetësi, ku zënë përkatësisht 64.8% dhe 73.7% të të punësuarve 
gjithsej. Në mjekësi kjo lidhet me faktin se pjesa më e madhe e personelit ndihmës mjekësor 
tradicionalisht kanë qenë femra. Këto tendenca janë të njëjta në të gjitha rrethet përbërëse të 
qarkut. Punësimi i femrave në sektorë të tillë si ndërtimi, tregtia dhe transporti është në nivele 
shumë më të ulëta se në sektorët e tjerë.3

Tabela 3.6    Treguesit e punësimit në qytetet kryesore

Burimi: Repoba 2001 

Tabela 3.5 Aspekti gjinor në tregun e punës

Burimi: Repoba 2001 
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Profesionet, ku punësimi i femrave është në nivele të përafërta me meshkujt, janë: nëpunës 
i thjeshtë, punëtorë të shërbimeve, shitblerjeve dhe dyqaneve, si dhe teknikë dhe ndihmës 
specialistë (shih tabelën 3.8). Profesionet, ku femrat kanë nivel mjaft të ulët punësimi janë: 
ligjvënës, nëpunës të lartë dhe drejtues. Në këto profesione femrat zënë vetëm rreth 3.6% të të 
punësuarve gjithsej dhe niveli i ulët i punësimit të tyre pasqyrohet edhe në përfaqësimin e paktë 
të grave në pozicione drejtuese dhe vendimmarrëse.

Përgjithësisht vihet re një lidhje e fortë ndërmjet nivelit të shkollimit dhe sektorëve ku janë të 
punësuara femrat. Pothuajse për çdo sektor dhe për të gjitha nivelet e shkollimit numri i femrave 
të punësuara është shumë më i vogël se i meshkujve (shih tabelën 3.9). Po kështu, vërehet një 
ndarje e qartë e sektorëve në të “përshtatshëm” dhe “të papërshtatshëm” për punësimin e femrave. 
Kështu, rreth 83% e të punësuarve gjithsej në bujqësi janë pa diplomë ose me shkollë fillore 
dhe më shumë se 40% e tyre janë femra. 
Përqindja më e lartë e punësimit të femrave është në sektorin e kreditit dhe sigurimeve, rreth 62.1%, 
për nivelin universitar. Përqindja më e ulët e punësimit të femrave është në administratën publike, 

59 Të dhënat u referohen vetëm të punësuarve që e kanë deklaruar se në cilin sektor punojnë.

Tabela 3.7 Punësimi i femrave sipas sektorëve59

Tabela 3.8   Niveli i punësimit të femrave në profesionet kryesore

Burimi: HDPC mbështetur në të dhënat e Repoba 2001
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rreth 18.7%. Mund të thuhet se, megjithëse femrat kanë të njëjtin nivel arsimimi apo një nivel më të 
mirë arsimimi se meshkujt, mundësitë që u ofrohen krahasimisht me meshkujt për t’u punësuar në 
sektorë të ndryshëm janë shumë më të pakta. Ky është edhe një shpjegim tjetër i dallimit ndërmjet 
treguesit të zhvillimit gjinor dhe treguesit të fuqizimit gjinor për qarkun e Shkodrës. 

SKZHES parashikon zbatimin e politikave aktive për punësimin. Në këto 
politika përfshihen vazhdimi i programeve të nxitjes së punësimit 
nëpërmjet trajnimeve profesionale, si dhe përmirësimi i shërbimeve të 
ndërmjetësimit të punësimit. Strategjia përcakton si synim të saj që nga 
programet aktive të punësimit do të përfshihen të papunët e varfër dhe të 
papunët e rrezikuar, si gratë dhe të rinjtë. Megjithatë, SKZHES mbetet në 
një shkallë të gjerë në nivelin konstatues lidhur me çështjet gjinore dhe 
ende nuk përmban masa konkrete, që të nxisin punësimin e femrës. 
Raporti i progresit i SKZHSE ka treguar shenjat e para të vëmendjes ndaj 
aspekteve gjinore, por ende mbetet larg problematikës aktuale të gruas.

3

Tabela 3.9    Punësimi sipas sektorëve dhe nivelit të shkollimit
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Femrat në poste drejtuese

Numri i femrave në poste drejtuese është i vogël si në shkallë qarku, ashtu edhe për secilin rreth 
(shih tabelën 3.10). Kështu, në shkallë qarku vetëm 17.9% e të punësuarve në poste drejtuese 
janë femra dhe shifrat janë pothuaj në të njëjtat nivele në rrethet Shkodër dhe Pukë, por edhe 
më të ulëta në rrethin e Malësisë së Madhe. Numri i femrave punëdhënëse dhe të vetëpunësuara 
është pak më i lartë. Në shkallë qarku këto përbëjnë përkatësisht 25.4% dhe 37.6% të punonjësve 
gjithsej në këto poste. 

3.4 Femrat në strukturat vendimmarrëse
Në shkallë vendi, pjesëmarrja e gruas në politikë dhe në organet vendimmarrëse është mjaft e 
ulët. E njëjta prirje vihet re edhe në të dhënat e qarkut të Shkodrës. 

Në të tre rrethet e qarkut, femrat që militojnë në partitë politike kryesore përbëjnë nga 12% në 
26% të anëtarësisë gjithsej dhe më e madhe kjo shifër është në rrethin e Shkodrës. Përfaqësimi 
i grave në strukturat drejtuese të partive politike kryesore është edhe më i ulët. Mesatarisht 
vetëm 4.4% e anëtarëve të kryesive të degëve të Partisë Socialiste në rrethet e qarkut e Shkodrës 
janë femra, ndërsa për Partinë Demokratike kjo shifër është në nivelin 13.7%. Lufta e ashpër 
politike që zhvillohet ndërmjet partive politike veçanërisht gjatë fushatave zgjedhore, shkalla e 
pamjaftueshme e emancipimit dhe e reformimit të strukturave drejtuese dhe të anëtarësisë së 
partive politike, kushtet e vështira ekonomike dhe sociale të familjeve dhe papunësia veçanërisht 
e lartë e femrave etj., vlerësohen si arsyet më kryesore të këtij niveli të ulët përfaqësimi. 

Përfaqësimi i femrave në organet e zgjedhura të pushtetit vendor gjatë gjithë mandateve të 
zgjedhjeve lokale, duke filluar nga viti 1992, është, gjithashtu, shumë i ulët (shih tabelën 3.11). 
Në qarkun e Shkodrës asnjë kryetar bashkie, kryetar i këshilli bashkiak, kryetar komune, kryetar 

Tabela 3.11   Femrat në organet e pushtetit vendor 

Burimi: HDPC

Burimi: HDPC mbështetur në të dhënat e Repoba 2001

Tabela 3.10   Femra në poste drejtuese                 në %
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i këshillit të komunës dhe drejtues fshati nuk është femër. Kjo provon se arsyet që kushtëzojnë 
shkallën e ulët të pjesëmarrjes së femrës në organet e zgjedhura janë të pranishme si në zonën 
rurale, ashtu edhe në zonën urbane.

Në këshillat e komunave numri i femrave anëtare ka ardhur duke u rritur nga 3 anëtare femra në 
zgjedhjet lokale të vitit 1996, në 8 anëtare në zgjedhjet lokale të vitit 2003, kundrejt përkatësisht 
360 dhe 314 anëtarëve gjithsej. Një përfaqësim kaq i ulët në organet e pushtetit vendor në nivel 
komune nuk është tipik vetëm për qarkun e Shkodrës. Të dhënat e qarkut të Beratit dhe Elbasanit 
tregojnë për një fenomen të përgjithshëm në shkallë vendi (shih tabelën 3.12). 

Anketimi në shkallë vendi i kryer në kuadrin e projektit “Gruaja në 
drejtim” mbi pozicionin e gruas në jetën politike dhe sociale të vendit 
tregoi që sistemi i kuotës për pjesëmarrjen e gruas në politikë dhe 
vendimmarrje është një instrument i rëndësishëm, megjithëse jo i vetmi. 
Shumica e të anketuarve mendojnë se kuota është mënyra e duhur ose një 
nga mënyrat dhe vetëm rreth 9% e tyre e konsiderojnë kuotën si një 
element diskriminimi të gruas në raport me burrin.

Një përfaqësim i ulët i femrave si Kryetare Komune lidhet edhe me numrin gjithnjë e më të vogël 
të femrave të arsimuara në fshat, veçanërisht të atyre me arsim të lartë, si pasojë i largimit masiv të 
njerëzve. Kështu, në të tre rrethet e qarkut të Shkodrës pjesa më e madhe e komunave kanë më pak 
se 50 banorë me arsim të lartë dhe brenda komunave janë fshatra të tërë me një numër gjithnjë dhe 
më të vogël banorësh me arsim të lartë (shih tabelën 3.13). Ulja e numrit të banorëve të arsimuar, jo 
vetëm sjell uljen e cilësisë së kandidatëve për organet drejtuese vendore, por kufizon mjaft mundësinë 
e përfshirjes së femrave në këto struktura.

3
Tabela 3.13   Shpërndarja e komunave sipas numrit të banorëve me arsim të lartë

Burimi: HDPC

Tabela 3.12   Femrat në organet e pushtetit vendor në tre qarqe

Burimi: HDPC
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Këto të dhëna tregojnë qartë se përfaqësimi i femrës në politikë dhe në organet e pushtetit vendor 
në shkallë vendi po pakësohet nga viti në vit dhe se nuk po bëhen as përpjekjet më të vogla për 
të ndryshuar gjendjen. Zgjedhjet vendore të vitit 2003 shfaqën rastin më të keq të kandidimit të 
femrës. Asnjë femër në asnjë bashki nuk u kandidua për kryetare bashkie nga asnjë forcë politike. 
Në fakt, niveli i ulët i pjesëmarrjes së femrave vihet re edhe në nivel qendror. Në kabinetin e 
sotëm qeveritar ka vetëm një femër në postin e ministrit. Në Parlamentin Shqiptar ka vetëm 
nëntë femra deputete, dy prej të cilave janë zgjedhur nënkryetare, por nuk ka asnjë femër me 
detyrën e kryetares së grupeve parlamentare apo kryetares së komisioneve parlamentare.

Përfaqësimi i femrës në administratën lokale e qendrore në qarkun e Shkodrës është në shifra 
më të larta. Rreth 62% e gjyqtarëvë, 53% e nëpunësve të administratës së komunave dhe 
43% e nëpunësve të institucioneve kryesore janë femra (shih tabelën 3.14). Megjithatë, ende 
nuk ka një politikë pro gjinore në procedurat e punësimit të administratës publike lokale dhe 
qendrore. Për rrjedhojë, shifrat tregojnë përfaqësimin gjinor në një moment të caktuar, që më 
shumë është rezultat i politikave individuale e të rastit të drejtuesve, sesa rrjedhojë e politikave 
të qëndrueshme mbi punësimin e femrave. 

3.5  Masa me përparësi në fushën gjinore

Vitet e fundit po i kushtohet një vëmendje më e madhe diskutimit të problemeve gjinore, si 
dhe trajtimit të mjaft dukurive ekonomike e sociale edhe nga këndvështrimi gjinor. Aktorët 
më aktivë në fushën e çështjeve gjinore janë organizatat jo fitimprurëse të grave, mediat dhe 
institucionet ndërkombëtare, misioni dhe strategjia e të cilave përmban elementë të çështjeve 
gjinore. Megjithatë, niveli i ndërgjegjësimit të institucioneve të ndryshme vendimmarrëse për 
rëndësinë e problemit gjinor është ende i ulët. Kjo ka bërë që në rastin më të mirë institucionet 
të mbeten thjesht në konstatime të dukurive të ndryshme që lidhen me barazinë gjinore, çka 

60 Shifrat përfshirjnë rrethet Shkodër dhe Malësi e Madhe.
61 Kjo shifër së bashku me shifrat për gjyqtarët janë vetëm për Gjykatën e Shkallës së Parë në Shkodër.

Tabela 3.14  Femra në administratën qendrore dhe lokale të qarkut

Burimi: HDPC
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është shoqëruar me mungesë politikash dhe masash të veçanta për rritjen e vëmendjes ndaj 
çështjeve gjinore. 

Në këndvështrimin e Objektivave të Mijëvjeçarit për Zhvillimin, masat e mëposhtme me 
përparësi mund të ndikojnë në mënyrë të dukshme në përmirësimin e treguesve të barazisë 
gjinore të qarkut të Shkodrës: (i) Organizimi i veprimtarive të ndërgjegjësimit për aspektin 
gjinor në të gjitha nivelet politike dhe qeverisëse të qarkut; (ii) Marrja e zotimeve konkrete nga 
ana e strukturave politike nëpërmjet vendosjes së treguesve sasiorë të anëtarësisë së femrave në 
partitë politike në nivel lokal, të përfshirjes së femrave në forumet drejtuese të tyre, si dhe të 
numrit të femrave kandidate në fushata të ndryshme elektorale; (iii) Organizimi i veprimtarive 
trajnuese për çështjet gjinore me pjesëmarrës nga drejtoritë e burimeve njerëzore në nivel lokal, 
të drejtorive të marrëdhënieve me publikun, zyrave të punës dhe të sektorëve të tjerë, që ata të 
lehtësojnë pjesëmarrjen e gruas në administratë dhe në tregun e punës; (iv) Përfshirja e kriterit 
gjinor në kriteret e përzgjedhjes së punonjësve në nivele të ndryshme të administratës vendore: 
në komunë, bashki dhe qark; (v) Mbështetja e organizatave jo fitimprurëse me profil gjinor 
për të zhvilluar aktivitete ndërgjegjësimi para dhe gjatë fushatave zgjedhore në mbështetje të 
kandidateve femra. Veçanërisht vëmendje kërkojnë fushatat e ndërgjegjësimit të bashkësive 
në zonat rurale për një klimë paqësore gjatë zgjedhjeve, si dhe për paraqitjen e kandidateve 
femra dhe mbështetjen e tyre; (vi) Hartimi dhe zbatimi i programeve të veçanta të nxitjes së 
punësimit të femrave në nivel qarku e rrethesh; dhe (vii) Caktimi i nevojave për profesionet më 
të kërkuara e të mundshme për femrat me anë të studimit të tregut të punës në shkallë qarku 
dhe nxitja e kualifikimit të femrave në këto profesione nga strukturat shtetërore, private ose të 
shoqërisë civile.

3
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“Zvogëlimi i vdekshmërisë foshnjore” dhe “Përmirësimi i shëndetit të nënës” janë Objektivat 
4 dhe 5 të Mijëvjeçarit për Zhvillimin. Zvogëlimi, brenda vitit 2015, me dy të tretat i normës së 
vdekshmërisë së fëmijëve nën 5 vjeç dhe me tre të katërtat i normës së vdekshmërisë amësore 
janë synimet më kryesore të këtyre dy objektivave. Këto lidhen me rritjen e kujdesit për fëmijët 
nën moshën 5 vjeç, uljen e vdekshmërisë foshnjore, vaksinimin e të gjithë fëmijëve njëvjeçarë, si 
dhe me rritjen e kujdesit për nënën para dhe pas lindjes. Sipas analizave në nivel kombëtar, del 
se Shqipëria mbase mund të përmbushë objektivin 4, për të cilin shkalla e mbështetjes nga ana 
e politikave, kuadrit ligjor, burimeve të financimit, ndërgjegjësimit të publikut etj. konsiderohet 
e dobët. Shqipëria mundet të përmbushë objektivin 5, për të cilin shkalla e mbështetjes së 
këtyre faktorëve quhet normale62.

Kapitulli i 

përkujdesja për shëndetin 
e nënës dhe fëmijës 

62 UNDP (HDPC). “Shqipëria dhe Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit”, Tiranë, maj 2002.



94

NXITJA E ZHVILLIMIT 
RAJONAL NEPERMJET 

OBJEKTIVAVE TE
MIJEVJECARIT

4.1 Vdekshmëria e fëmijëve

Në qarkun e Shkodrës, në fushën e shëndetit të nënës dhe fëmijës, 
përgjithësisht hasen të njëjtat probleme, mangësi e vështirësi që vihen re 
në shkallë vendi. Megjithatë, disa çështje të veçanta, si mundësia për të 
pasur shërbimin shëndetësor parësor, sidomos në zonat rurale, përkujdesja 
për fëmijët e porsalindur dhe edukimi i nënave, kërkojnë një trajtim më 
të vëmendshëm, nëpërmjet ndërhyrjeve me përparësi në shkallë qarku, 
rrethi ose komune.

Vdekshmëria foshnjore
Sipas të dhënave zyrtare, vdekshmëria foshnjore në qarkun e Shkodrës, me pak përjashtime, 
ka ardhur duke u ulur nga viti në vit dhe ka qëndruar në vlera pranë normës kombëtare të 
vdekshmërisë foshnjore (shih tabelën 4.1). Në dy vitet e fundit ky tregues është madje më i ulët 
se vlera mesatare në shkallë vendi. Megjithatë, vlerat ndryshojnë nga rrethi në rreth. Ato janë 
më të ulëta për rrethin e Shkodrës dhe më të larta për rrethin e Pukës. Në rrethin e Malësisë së 
Madhe, gjatë dhjetë viteve të fundit ky tregues është përmirësuar, por përmirësimi është më i 
ndjeshëm veçanërisht në dy vitet e fundit. Niveli më i lartë i vdekshmërisë foshnjore në të gjithë 
qarkun është vënë re në rrethin e Pukës dhe të Malësisë së Madhe në vitin 1994, përkatësisht 
48.7 dhe 47.8 vdekje për një mijë lindje të gjalla.

Numri i përgjithshëm i vdekjeve të fëmijve të moshës deri në 1 vjeç gjatë 
vitit 2002 në shkallë vendi ishte 466. Rreth 51% e tyre kanë ndodhur në 
banesë, ndërsa pjesa tjetër në spital. Vdekjet gjatë muajit të parë pas 
lindjes zënë rreth 37% të rasteve. Shkaqet kryesore kanë qenë ato të 
sëmundjeve të aparatit të frymëmarrjes dhe perinatale, të cilat së bashku 
përbëjne rreth 50% të rasteve. Pesha specifi ke e vdekjeve për shkaqe 
pulmonare tek fëmijët nën 1 vjeç është dyfi shuar në tre vitet e fundit.4

Tabela 4.1   Norma e vdekshmërisë së fëmijve 0-1 vjeç në qarkun e Shkodrës 

Burimi: Ministria e Shëndetësisë
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Duke analizuar vdekjet e fëmijve nën 1 vjeç sipas gjinisë, vendbanimit dhe shkaqeve, përgjithësisht 
del se në qarkun e Shkodrës vdesin më shumë femra se meshkuj dhe pjesa më e madhe e vdekjeve 
ndodh në zonat rurale (shih tabelën 4.2). Shkaqet kryesore të vdekjeve janë sëmundjet e aparatit 
të frymëmarrjes (40% e rasteve), sëmundjet perinatale (40% e rasteve), por ka edhe një numër 
jo të vogël rastesh, kur shkaqet e vdekjes nuk ka qenë e mundur të përcaktohen. 

Ndjekja e shëndetit të fëmijëve të moshës nën 1 vjeç bëhet nga konsultoret e fëmijëve, të cilat janë një 
element i rëndësishëm parandalues ndaj sëmundjeve në këtë grup moshë. Në qytet, ecuria e shëndetit 
të fëmijëve ndiqet nga personeli i këtyre konsultoreve, por në zonat rurale vihet re se ky kujdes është 
shumë më i vogël. Vdekjet më të shumta të fëmijëve nën 1 vjeç janë në zonën rurale. Ato zënë çdo vit 
mbi 70% të numrit të vdekjeve gjithsej (shih tabelën 4.3). Kjo është më e theksuar në zonën rurale të 
rrethit të Pukës. Arsyet e vdekshmërisë së lartë foshnjore në fshatrat e qarkut të Shkodrës janë të shumta. 
Mundësia e kufizuar e popullsisë për të patur shërbimet shëndetësore, kushtet e vështira ekonomike dhe 
sociale të familjeve, niveli i ulët kulturor i nënave të reja për kujdesin dhe rritjen e fëmijëve, konsiderohen 
si arsyet më kryesore të kësaj gjendjeje. Ndikimi i këtyre faktorëve bëhet edhe më i madh po të merret 
parasysh terreni tepër i thyer malor në disa zona në të tre rrethet.

Tabela 4.2    Të dhëna mbi vdekjet e fëmijëve nën 1 vjeç
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Tabela 4.3 Vdekshmëria foshnjore në zonën rurale63

63Në përqindje të vdekjeve gjithsej të fëmijëve nën 1 vjeç.

Burimi: INSTAT

Edhe në fshat, shkaqet kryesore të vdekjeve të fëmijëve të moshës 0-1 vjeç janë të lidhura me 
sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes dhe sëmundjet perinatale (shih tabelën 4.4). Madje edhe 
kur është ulur numri i vdekjeve për njërin shkak, është rritur për shkakun tjetër. Kështu, në 
vitin 1998, rreth 44% e vdekjeve foshnjore ndodhën për shkaqe që lidheshin me aparatin 
e frymëmarrjes dhe rreth 11% e tyre nga sëmundjet perinatale. Në vitin 2000 vdekjet nga 
sëmundjet e aparatit të frymëmarrjes u ulën në rreth 17% të vdekjeve gjithsej, ndërsa ato prej 
sëmundjeve perinatale u rritën në rreth 54% të vdekjeve gjithsej.

Vihet re se numri më i madh i vdekjeve në qarkun e Shkodrës i takon moshës 28 ditë deri 
në 364 ditë. Kështu, në vitin 2002, këto përbëjnë rreth 62% të vdekjeve. Megjithatë, numri 
i vdekjeve të kësaj moshe ka ardhur duke u ulur në 4 vitet e fundit. Në vitin 1999 vdekjet e 
kësaj moshe zinin rreth 72% të vdekjeve gjithsej. Vihet re, gjithashtu, se rreth 21% e vdekjeve 
të raportuara i takojnë moshës 0-1 ditë. Një numër kaq i lartë vdekjesh që në ditën e parë të 
lindjes ka të bëjë me lindjet premature dhe tregon se nëna nuk ndiqet nga personel i kualifikuar 
mjekësor gjatë periudhës së shtatzënisë. Kjo është mjaft e theksuar në fshat, ku nuk ka mjekë 
për të konsultuar nënat dhe mamitë nuk janë në gjendje të parandalojnë ose identifikojnë 
sëmundjet kongjenitale.

Sipas strategjisë së zhvillimit të sektorit të shëndetësisë dhe Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit 
Ekonomik e Social, vdekshmëria foshnjore në shkallë vendi synohet të ulet nga 17.3 në vitin 2002, 

4

Tabela 4.4   Vdekjet 0-1 vjeç sipas shkaqeve, 1998-2002
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në 14 në vitin 2006 dhe në 10.1 në vitin 2015. Rrethi i Malësisë së Madhe e ka arritur objektivin 
e vitit 2006. Ndërsa për dy rrethet e tjera ky tregues është më i lartë se në nivel vendi.

Megjithëse përmbushja e këtij objektivi në shkallë qarku apo rrethi është e rëndësishme, llogaritja 
e vdekshmërise foshnjore duhet bërë veç për fshatin dhe veç për qytetin. Vetëm në këtë mënyrë 
mund të nxirren në pah zonat më problematike dhe të programohen masa të veçanta për 
përmirësimin e gjendjes. 

Në të gjitha rrethet vërehet përgjithësisht prirja e rritjes së përgjegjshmërisë së personelit mjekësor 
dhe ndihmës, por mbeten ende aspekte të rëndësishme për t’u përmirësuar. Kështu, vazhdojnë 
rastet e mosregjistrimit në kohë të fëmijëve në zyrat e gjendjes civile, me gjithë përmirësimet 
e bëra në legjislacion vitet e fundit. Po kështu, ka raste të mosraportimit apo të raportimeve të 
vonuara të vdekjeve foshnjore. Sistemi i evidentimit dhe raportimit të lindjeve dhe vdekjeve 
të fëmijëve, veçanërisht për të sapolindurit, në zonat rurale nuk është në nivelin e duhur dhe 
kërkon përmirësime thelbësore. Kjo do të ndihmojë njohjen e gjendjes reale dhe mënjanimin 
e rasteve të raportimeve fiktive

Vdekshmëria e fëmijëve nën 5 vjeç

Norma e vdekshmërisë së fëmijve nën 5 vjeç64 është ulur nga viti në vit, duke ndjekur të njëjtën 
prirje me vdekshmërinë e fëmijëve në shkallë vendi (shih tabelën 4.5). Vlerat më të larta të këtij 
treguesi vërehen në vitet e para të tranzicionit, në periudhën 1993-1996. Më tipike kjo ka qënë 
për rrethin e Pukës dhe të Malësisë së Madhe. 

64Ky tregues nënkupton vdekshmërinë e fëmijëve të moshës nga 1 deri në 5 vjeç.

Kujdesi për shëndetin publik është përgjegjësi e përbashkët e pushtetit 
qendror dhe e organeve të pushtetit vendor. Masa dhe mënyra e 
shpërndarjes së funksioneve dhe përgjegjësive janë të përcaktuara me ligj. 
Sistemi shëndetësor përbëhet nga shërbimi shëndetësor parësor, shërbimi 
spitalor dhe shërbimi farmaceutik. Shërbimi shëndetësor parësor apo 
shërbimi ambulator përbën edhe pjesën më të rëndësishme të këtij sistemi. 
Misioni kryesor i tij është të sigurojë përmirësimin e vazhdueshëm të 
shëndetit dhe kushte më të mira shëndetësore për popullatën. Ai përfaqëson 
edhe kontaktin e parë të personelit shëndetësor me popullatën. Prandaj 
edhe lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me përmbushjen e objektivave të 
përcaktuar në fushën e përkujdesjes për shëndetin e nënës dhe fëmijës, 
sidomos në zonën rurale, ku shërbimi spitalor pothuajse nuk ekziston. 
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Shërbimi shëndetësor parësor është organizuar në nivel drejtorie të kujdesit 
shëndetësor parësor në qendër të qarkut dhe drejtorie të shëndetit publik të 
rretheve. Ai sigurohet nëpërmjet qendrave shëndetësore dhe ambulancave. 
Sipas standardeve të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë, në zonën 
rurale, si rregull, duhet të ketë të paktën një qendër shëndetësore për çdo 
komunë dhe nga një ambulancë në çdo fshat, ndërsa në zonën urbane numri 
i ambulancave përcaktohet në varësi të numrit të popullsisë. Sigurimi i 
aktivitetit të tyre dhe mirëmbajtja janë përgjegjësi e pushtetit vendor, si një 
funksion i deleguar nga pushteti qendror. Kualifi kimi profesional, veprimtaritë 
parandaluese dhe edukuese, mbikëqyrja e cilësisë së shërbimeve, 
shpërndarja dhe vendndodhja e institucioneve etj., janë përgjegjësi e 
Ministrisë së Shëndetësisë, që ushtrohen nëpërmjet Drejtorive të Shëndetit 
Publik të rretheve.  Reforma e decentralizimit në shëndetësi ka fi lluar të 
zbatohet në vitin 1999, kur për herë të parë shpenzimet operative për këtë 
shërbim i kaluan pushtetit vendor. Masat që po merren mbështeten në 
strategjinë 10-vjeçare të sektorit të shëndetësisë dhe në Strategjinë 
Kombëtare për Zhvillimin Ekonomik dhe Social. Ato synojnë, midis të tjerash, 
zgjerimin e mundësisë për të patur shërbime shëndetësore, rritjen e cilësisë 
së shërbimeve dhe rritjen e frytshmërisë së përdorimit të burimeve 
materiale, njerëzore dhe fi nanciare të sistemit shëndetësor. Megjithatë, 
ritmet e decentralizimit në këtë sektor përgjithësisht konsiderohen të ulëta 
dhe përgjegjësitë kryesore vazhdojnë të mbeten tek pushteti qendror. Sipas 
ligjit65, ndarja e funksioneve dhe kompetencave të përbashkëta të pushtetit 
qendror dhe vendor, ku përfshihet edhe funksionimi i sistemit të shërbimit 
parësor shëndetësor, duhej të fi llonte në janar të vitit 2002, por kjo ende 
nuk është zbatuar. Një hap përpara është hedhur me matricën e masave 
publike prioritare, që është pjesë e SKZHES, ku përfshihen delegimi i më 
shumë kompetencave nga pushteti qendror tek pushteti vendor. 

65Ligji Nr. 8652 datë 21.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.4
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Megjithatë, ky tregues mbetet mjaft i lartë në rrethin e Pukës, rreth 34 vdekje për 100,000 lindje 
të gjalla, pra shume më i lartë se vlera mesatare e tij në shkallë vendi. Vihet re se rreth 85% e 
vdekjeve të fëmijëve nën 5 vjeç, si në qarkun e Shkodrës ashtu edhe në rrethet e veçanta të tij, 
kanë ndodhur në fëmijë të moshës 1 deri në 2 vjeç. Kjo lidhet kryesisht me kujdesin e paktë të 
treguar nga ana e familjeve për fëmijët pas periudhës që ato ndiqen në mënyrë të detyruar nga 
punonjësit e shërbimit shëndetësor. Sëmundjet e qarkullimit dhe ato të aparatit të frymëmarrjes 
janë nga shkaqet më të ndeshura në rastin e këtyre vdekjeve. 

Fëmijët e lindur nën peshë

Fëmijët e lindur nën peshë janë kategoria më e prekshme prej vdekshmërisë foshnjore dhe 
vdekshmërisë së fëmijëve nën 5 vjeç. Ndër shkaqet kryesore të lindjes nën peshë janë kushtet e 
varfra social-ekonomike të familjeve, ushqyerja e papërshtatshme, streset e ndryshme të nënës, 
veçanërisht gjatë periudhës së shtatzënisë, kontakti i paktë me personelin shëndetësor dhe ndjekja 
jo sistematike e gruas shtatzënë në qendrat shëndetësore të specializuara. 

Në qarkun e Shkodrës, përqindja e fëmijëve të lindur nën peshë ka ardhur duke u ulur nga viti në 
vit dhe është në nivel më të mirë sesa mesatarja ne shkalle vendi (shih tabelën 4.6). Ky tregues eshte 
më i përkeqësuar në rrethin e Shkodrës, megjithse edhe aty përmirësimi është i dukshëm.

Ushqyerja me gji është, gjithashtu, një faktor i rëndësishëm për rritjen e shëndetshme të fëmijës. 
Megjithëse statistikat e rregullta për këtë tregues mungojnë, të dhëna të përafërta në qarkun 
e Shkodrës tregojnë se vazhdon të ekzistojë tradita e ushqyerjes me gji. Kështu, në rrethin e 
Shkodrës raportohet se gjatë vitit 2003 rreth 86% e fëmijëve janë ushqyer me gji, ndërsa në 
rrethin e Pukës dhe të Malësisë së Madhe ky numër është akoma më i madh. Shumica e fëmijëve 

Tabela 4.6   Përqindja e fëmijëve të lindur nën peshë

Burimi: Ministria e Shëndetsisë

Burimi: Ministria e Shëndetsisë

Tabela 4.5   Norma e vdekshmërisë së fëmijëve nën 5 vjeç
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të ushqyer në mënyrë artificiale janë me banim në qytet. Problem thelbësor mbetet cilësia e 
ushqimit për nënën, që është i varfër në elementët kryesorë që ndikojnë për një shëndet të mirë 
dhe të qëndrueshëm tek fëmijët. Kjo vjen për shkak të kushteve tepër të varfra ekonomike të 
pjesës më të madhe të zonave rurale. Në përgjithësi, konsiderohet se janë mundësitë për një 
përmirësim të mëtejshëm të këtij treguesi, në mënyrë të veçantë në zonën urbane të qarkut.

Vaksinimi i fëmijëve 

Përgjithësisht, vaksinimi i fëmijëve në qarkun e Shkodrës është bërë në përputhje të plotë me 
kalendarin e vaksinimit. Përqindja e fëmijëve të vaksinuar ka qënë çdo vit më e lartë se niveli 
mesatar i vaksinimit në shkallë vendi. Përjashtim bëjnë dy vitet e fundit, kur qarku kishte një 
mbulim vaksinimi 91% dhe 93% krahasuar me 96% në nivel kombëtar (shih tabelën 4.7). Të 
dhënat tregojnë për një mbulim më të mirë vaksinimi për rrethin e Pukës dhe Malësisë së Madhe 
krahasuar me rrethin e Shkodrës. Faktori kryesor i lënies pa vaksinuar të një pjese të popullatës 
janë lëvizjet e shpeshta demografike, të cilat nuk mund të kontrollohen dhe disiplinohen nga 
punonjësit e sistemit shëndetësor, veçanërisht në zonat rurale.

Në shkallë vendi është arritur që, me mbështetjen e UNICEF, të sigurohet 
mbulimi në masën 100% i nevojave për vaksina të programit EPI. Synohet 
përfshirja gjithnjë e më e madhe e Ministrisë së Shëndetësisë në 
fi nancimin e programit të vaksinimit deri në fi nancimin e plotë të tij në 
vitin 2005. Mbulesa me vaksinim në nivele të larta në të gjithë vendin po 
siguron ulje të ndjeshme të sëmundjeve ngjitëse, ndërkohë që Shqipëria 
është shpallur si vend pa poliomielit.

Procesi i vaksinimit organizohet dhe kontrollohet nga sektori i epidemiologjisë në secilin rreth. 
Inspektorët përgjegjës për vaksinimin mbi bazën e një programi të caktuar, bëjnë kontrolle mbi 
dokumentacionin, në veçanti lidhur me zbatimin e kalendarit të vaksinimit, funksionimin e 

Tabela 4.7   Vaksinimi i fëmijëve kundër fruthit e rubeolës66               në %

66Nga viti 1993 deri në vitin 2000 është zbatuar vetëm vaksinimi kundër fruthit, ndërsa më pas u zbatua Programi Kombëtar i 
luftës kundër fruthit e rubeolës.4
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zinxhirit ftohës, si dhe janë marrë me trajnimin e infermiereve vaksinuese në të gjitha zonat e 
rrethit. Këto kontrolle janë tepër të rëndësishme, pasi në zonat problematike ka raste të mangësive 
në mbajtjen e dokumentacionit dhe në zbatimin e kalendarit të vaksinimit. Me gjithë këto masa, 
të dhënat tregojnë se ka akoma familje dhe individë që vazhdojnë të nënvlerësojnë e të mos 
kujdesen për vaksinimin e fëmijëve të tyre, nuk paraqiten në kohën e duhur për t’u vaksinuar 
apo nuk njoftojnë kur largohen nga vendbanimi i tyre.

4.2  Vdekshmëria amësore

Raste të vdekshmërisë amësore ka pasur herë pas here në rrethin e Shkodrës dhe më pak në rrethin 
e Pukës (shih tabelën 4.8). Në rrethin e Malësisë së Madhe nuk ka patur asnjë rast vdekjeje te 
tillë që nga viti 1993. Shkalla e kujdesit për nënën ka ardhur duke u rritur. Pjesa më e madhe e 
lindjeve asistohen nga personel i kualifikuar, përfshirë edhe lindjet në banesë. Por në disa zona 
të thella të rrethit të Shkodrës dhe Pukës, ku infrastruktura rrugore është mjaft problematike, 
raportohen raste lindjesh në banesë të pa asistuara nga personeli shëndetësor i kualifikuar. 

Pavarësisht nga treguesit pozitivë të vdekshmërisë amësore, mbetet shumë për të bërë në drejtim 
të shëndetit të nënës. Në këtë aspekt, midis të tjerash, ndihet nevoja e trajnimit me konceptet 
bashkëkohore të këtij profesioni të personelit shëndetësor që punon në shërbimet e kujdesit 
për nënën dhe fëmijën.

4.3 Mundësia për të pasur shërbime shëndetësore bazë

Sipas standardeve ndërkombëtare, një person konsiderohet me akses në 
shërbimet shëndetësore atëherë kur ai mund të arrijë shërbime 
shëndetësore lokale të përshtatshme në këmbë apo me mjete transporti 
në jo më shumë se një orë.

Tabela 4.8   Norma e vdekshmërisë amësore

Burimi: Ministria e Shëndetsisë
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Qendrat shëndetësore dhe ambulancat

Shërbimi shëndetësor parësor mbështetet në një rrjet ambulancash e 
qendrash shëndetësore. Numri i ambulancave në qytet varet nga numri i 
popullsisë, ndërsa çdo komunë duhet të ketë të paktën një qendër 
shëndetësore në përputhje me tipin standard të miratuar nga Ministria e 
Shëndetësisë. Në secilën qendër shëndetësore duhet të ketë një mjek të 
përgjithshëm/mjek familjeje, të mbështetur nga infermiere dhe/ose mami. 
Çdo fshat duhet të ketë të paktën një ambulancë në varësi të qendrës 
shëndetësore të komunës, ku bën pjesë fshati. Ambulanca duhet të ketë 
një infermiere/mami, e cila duhet të sigurojë kujdesin për gruan 
shtatzënë, shërbimet shëndetësore për fëmijën dhe vaksinimin sipas 
kalendarit për këtë qëllim. 

Mbulimi me qendra shëndetësore është i ndryshëm në rrethet e qarkut (shih figurën 4.2). 
Në rrethin e Shkodrës dhe Malësisë së Madhe në çdo komunë ka qendra shëndetësore. Por 
në rrethin e Pukës qendra shëndetësore ka vetëm në 4 nga 8 komuna gjithsej. Rreth 80% e 
qendrave shëndetësore të Pukës dhe të Malësisë së Madhe janë rikonstruktuar. Në Pukë ato jane 
rikonstruktuar me financimin e buxhetit të shtetit dhe të donatorëve, ndërsa në rrethin e Malësisë 
së Madhe ato janë rikonstruktuar kryesisht me financime të donatorëve të huaj. Megjithatë, 
aktualisht në rrethin e Malësisë së Madhe rreth 1/3 e qendrave shëndetsore ekzistuese janë në 
gjendje jo të mirë fizike dhe kanë nevojë për ndërhyrje. 

67Ky numër përfaqëson nga një spital për rrethin e Shkodrës dhe të Pukës dhe 3 shtëpi lindjeje në rrethin e Malësisë së Madhe.

Shkalla e mbulimit me ambulanca është mjaft e ulët në të tre rrethet e qarkut të Shkodrës (shih figurën 
4.3). Kështu, nga 269 fshatra gjithsej, 176 fshatra nuk kanë godinë ambulance, gjë që do të thotë se 
mbulimi i fshatrave me ambulanca është 35.7% dhe se 50.1% e popullsisë në zonën rurale banon në 
fshatra pa ambulanca (shih tabelën 4.10). Nga këto, 56 fshatra kanë më shumë se 500 banorë. Mungesa 
e ambulancave në fshatrat me numër të konsiderueshëm popullsie është karakteristike veçanërisht për 
rrethin e Malësisë së Madhe, ku në fshatrat pa godinë ambulance banon 71.8% e popullsisë rurale të këtij 
rrethi. Gjithashtu, një e treta e fshatrave të rrethit të Shkodrës janë pa godinë ambulance. Infermierët apo 
mamitë e këtyre zonave ose e japin asistencën e tyre nga shtëpia, ose nga godina të marra me qira. 

4

Tabela 4.9  Të dhëna për sistemin shëndetësor në qarkun e Shkodrës

Burimi: INSTAT



Figura 4.2  |  Mbulimi i komunave me qendra shëndetësore
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Komuna pa qendra shëndetësore



Figura 4.3  |  Mbulimi i fshatrave me ambulanca
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Fshatra pa ambulanca



QARKU I
SHKODRES

105

Pjesa e popullsisë që banon në fshatra pa ambulanca në qarkun e Shkodrës është më e madhe 
se në qarkun e Elbasanit dhe Beratit. Në rrethin e Malësisë së Madhe kjo pjesë është shumë më 
e madhe se në secilin prej rretheve të këtyre qarqeve (shih tabelën 4.10). 

Një pjesë e konsiderueshme e ambulancave ekzistuese janë ndërtuar të reja ose janë rikonstruktuar 
(shih tabelën 4.11). Në rrethin e Shkodrës 78.4% e godinave ekzistuese të ambulancave janë 
rikonstruktuar apo ndërtuar të reja, shumica e të cilave me fondet e buxhetit të shtetit ose të 
bashkefinancuara nga donatorët e huaj, sidomos të Bankës Botërore. Nevojat më të ngutshme për 
rehabilitim i kanë godinat e ambulancave të ndërtuara para vitit 1990 dhe që nuk kanë patur asnjë 
ndërhyrje me investime. Në rrethin e Pukës, 100% e ambulancave ekzistuese janë të ndërtuara 
rishtas apo janë rehabilituar. Rreth 33% e këtyre ndërhyrjeve janë bërë me fonde të buxhetit të 
shtetit. Nevojat më të ngutshme për rehabilitim në fshatrat e rrethit Pukë i kanë 6 ambulanca, nga 
të cilat 5 kanë qenë rehabilituar një herë më parë me fonde të donatorëve të huaj.

Tabela 4.11  Shtrirja e qendrave shëndetësore dhe ambulancave në zonat rurale

Tabela 4.10  Fshatrat pa godinë ambulance
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Figura 4.4  |  Shpërndarja e agjensive farmaceutike në zonën rurale
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Terreni tepër i vështirë që karakterizon qarkun e Shkodrës e bën tepër të rëndësishme ndërhyrjen 
me përparësi të strukturave shtetërore dhe mbështetjen e donatorëve për plotësimin e fshatrave 
me ambulanca.

Mbulimi me shërbimet farmaceutike 

Në qytetin e Shkodrës veprojnë më shumë se 50 farmaci, 35 prej të cilave kanë marrëdhënie 
kontraktuale me Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shëndetësore. Në qytetin e Pukës dhe 
Koplikut ka përkatësisht 2 dhe 1 farmaci. Një numër mjaft i kufizuar agjencish farmaceutike 
punijnë në zonen rurale, shpërndarja e të cilave paraqitet në figurën 4.4. Duke pasur parasysh 
terrenin malor dhe gjendjen e keqe të infrastrukturës rrugore, vërehet se shërbimi farmaceutik 
nuk u përgjigjet kërkesave të popullsisë rurale, veçanerisht në rrethin e Malësisë së Madhe, ku 
nuk ka asnje agjenci farmaceotike. Në rrethin e Pukës, agjenci farmaceutike nën mbikëqyrjen e 
mjekut ka në Qelëz, Gjegjan dhe Gojan, ndërsa në komunat e tjera nuk ka të tilla. 

Kjo shpërndarje e shërbimit farmaceutik paraqet dy probleme kryesore: (i) Nuk sigurohet 
mundësia për të pasur shërbimet farmaceutike për pjesën më të madhe të popullsisë së fshatit; 
(ii) Ka një numër shumë të madh farmacish në qytete. Kjo vjen ngaqë licensimi i farmacive nuk 
merr parasysh kriterin e shpërndarjes territoriale të tyre, si dhe nga fakti se shërbimi farmaceutik 
gjithnjë e më shumë po trajtohet si një sektor thjesht tregtar dhe jo ngushtësisht i lidhur me 
aksesin ndaj shërbimeve shëndetësore, veçanërisht për zonën rurale. 

Në gusht të vitit 2003 Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar e Shteteve të 
Bashkuara (USAID) nënshkroi një kontratë trevjeçare për zbatimin e 
projektit “Përmirësimi i Shërbimit Shëndetësor Parësor në Shqipëri”. 
Projekti mbështet synimin për përmirësimin e shërbimeve shëndetsore të 
integruara në nivel parësor, rritjen e aksesit ndaj shërbimeve si dhe rritjen 
e përdorimit të tyre. Projekti synon, gjithashtu, të përhapë një model të 
njësuar në të gjithë vendin për shërbimin shëndetësor parësor, që ofron 
shërbime të plota dhe të integruara të planifi kimit familjar, shëndetit 
riprodhues, parandalimin e sëmundjeve te rrezikshme HIV/AIDS, IST, 
tuberkulozit etj.

Personeli mjekësor

Shërbimi bazë shëndetësor në qytet dhe në fshat sigurohet nga mjekët e përgjithshëm. Në qytet, 
këta janë: mjekë të përgjithshëm për të rritur, mjekë të përgjithshëm për fëmijë të moshave 0-14 
vjeç dhe mjekë për të gjitha moshat. Në fshat mjekët e përgjithshëm janë për të gjitha moshat. 
Ngarkesa e këtyre mjekëve ndryshon në varësi të kategorive të mësipërme. Për këtë qëllim nga 
Ministria e Shëndetësise është përcaktuar një kufi normal dhe një kufi maksimal i lejueshëm. 
Kështu, mjeku i përgjithshëm për të gjitha moshat në qytet ngarkesën normale e ka 2000 banorë, 
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ndërsa ngarkesën maksimale të lejuar e ka 3000 banorë. Në fshat kjo ngarkesë është përkatësisht 
1700 dhe 2600 banorë. Sistemi i shpërblimit të mjekëve është i diferencuar sipas ngarkesës dhe 
largësisë. Për të lehtësuar mbulimin me shërbime shëndetsore të zonave të largëta dhe me terren 
të thyer është parashikuar një shtesë shpërblimi në funksion të largësisë dhe të vendbanimit të 
mjekut. Në rastet kur mjekët e përgjithshëm nuk e plotësojnë ngarkesën normale, por punojnë 
në terren të vështirë, ata shpërblehen sikur ta kenë të plotë këtë ngarkesë. 

Në të tre rrethet ka mungesë mjekësh të përgjithshëm për të realizuar një mbulim normal të 
popullsisë sipas grup moshave (shih tabelën 4.12 dhe 4.13). Në Shkodër janë më pak 4 mjekë, 
në Pukë 1 mjek dhe në Malësinë e Madhe 2 mjekë. Zonat të cilat nuk kanë mjekun e familjes 
janë bashkia e Vaut të Dejës dhe komunat Shalë, Postribë, Shosh, Kelmend, Kastrat dhe Fierzë. 
Aktualisht këto komuna mbulohen nga mjekët e zonave më të afërta. 

Mjekët e pergjithshëm në shtatë fshatra të Malësisë së Madhe përballojnë një ngarkesë më të 
lartë se kufiri maksimal i lejuar. Ky tejkalim është në masën nga rreth 11% deri në mbi 50%. 
Në rrethin e Shkodrës jane 21 mjekë të përgjithshëm të fshatrave që përballojnë një ngarkesë 
më të lartë sesa ngarkesa maksimale e lejuar. Fshtrat më problematike janë Dedaj, Vrakë, Alie, 
Kastrat, Grizhë, Dragoç, Mjedë dhe Hajmel. 

Në qarkun e Shkodrës ka 45 mjekë specialistë, nga të cilët 39 janë në qytetin e Shkodrës dhe 
6 në qytetin e Pukës (shih tabelën 4.14). Nevojat për mjekë specialistë për Malësinë e Madhe 
mbulohen në qytetin e Shkodrës. Mungesat më të mëdha për mjekë specialistë i ka rrethi i Pukës. 4

Tabela 4.13   Mbulimi me mjekë të përgjithshëm

Tabela 4.12   Ngarkesa e mjekëve të përgjithshëm



QARKU I
SHKODRES

109

s
y
n

im
e
t 

d
h

e
 t

re
g

u
e

s
it

Aty ka mjekë specialistë vetëm për 6 specialitete, nga 18 specialitete gjithsej që duhet të ketë. 
Mungojnë mjekët specialistë edhe për specialitete shumë të rëndësishme, të tilla si kardiologji, 
endokrinologji, onkologji etj. 

Gjithashtu mungesa e mjekëve specialistë bën që pacientëve t’u mungojë në një masë të madhe 
shërbimi i specializuar, pasi ata kanë mundësi te pakta ekonomike të përballojnë udhëtimet në 
rrethet më të afërta, ku mund t’i marrin këto shërbime. 

4.4 Masat me përparësi

Duke qenë se sektori i shëndetësisë aktualisht është një nga sektorët, ku ecuria e decentralizimit të 
përgjegjësive nuk është e madhe, shumica e ndërhyrjeve me përparësi që lidhen me përkujdesjen 
për shëndetin e nënës e fëmijës programohen dhe financohen në mënyrë të përqendruar në 
shkallë vendi. 

Megjithatë, përmbushja e objektivave mund të përshpejtohet dhe ndihmohet nga pushteti 
vendor dhe nga strukturat e pushtetit qendror në nivel lokal, veçanërisht nëpërmjet disa masave 
prioritare, të tilla si: (i) Kryerja e një studimi të plotë mbi sigurimin e shërbimeve shëndetësore 
në të gjithë territorin e qarkut, përmirësimin e cilësisë së tyre dhe rishpërndarjen optimale të 

Tabela 4.14   Mbulimi me mjekë specialistë
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burimeve njerëzore në perputhje me standardet e përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë; 
(ii) Kompletimi me qendra shëndetësore i 4 komunave të rrethit të Pukës brenda vitit 2005; 
(iii) Plotësimi deri në vitin 2006 me ambulanca i 50% të fshatrave të qarkut dhe plotësimi 
deri në vitin 2010 me ambulanca i të gjitha fshatrave; (iv) Parashikimi afatgjatë i nevojave për 
investime në qendrat shëndetësore dhe ambulancat e zonës rurale, i ndërthurur me studimin e 
shpërndarjes optimale të shkollave, me synim shfrytëzimin e mjediseve të shkollave ekzistuese 
në fshatrat, ku parashikohet ulje e madhe e numrit të nxënësve; (v) Studimi i shpërndarjes së 
shërbimit farmaceutik dhe liçensimi i subjekteve në përputhje me këtë studim; (vi) Vendosja e 
një bashkëpunimi institucional midis zyrave të gjendjes civile dhe strukturave të shëndetit publik 
për të disiplinuar regjistrimin e lindjeve në zonat rurale brenda afateve ligjore; (vii) Përmirësimi 
i sistemit të raportimit të të dhënave të vdekshmërisë dhe të sëmundshmërisë së fëmijëve; 
(viii) Nxitja dhe mbështetja e fushatave ndërgjegjësuese periodike në të gjitha nivelet nga ana 
e organeve të pushtetit vendor në bashkëpunim me drejtorinë e shëndetit parësor për rritjen e 
kujdesit ndaj shëndetit të fëmijëve, ushqyerjen me gji, vaksinimin dhe forcimin e lidhjeve të 
familjeve me personelin e shërbimit shëndetësor të të gjitha niveleve.

Në tabelën 4.15 paraqiten nevojat më të ngutshme për investime në qëndrat shëndetësore 
dhe ambulancat e qarkut të Shkodrës, që mund të sjellin një përmirësim të kënaqshëm të 
gjendjes.

4

Tabela 4.15  Nevojat më të ngutshme për investime
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