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Përmbledhje ekzekutive 

61 bashkitë e krijuara në vend pas zbatimit të Reformës Administrative dhe Territoriale kanë 

filluar punën që prej muajit shtator 2015. Disa prej tyre janë krijuar për herë të parë nga kjo 

reformë, dhe disa të tjera kanë sot nën administrim një territor dhe popullsi disa herë më të 

madhe se më parë. Reforma riogranizoi rajonet e vendit me qëllim krijimin e njësive vendore 

funksionale, të afta për tu zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme mbi bazën e avantazheve të veta 

dhe mbi bazën e të ardhurave të veta.  

Për 2-3 vitet në vazhdim është parësore integrimi i bashkive të krijuara dhe sigurimi i kohezionit 

mes njësive administrative përbërëse të tyre, që deri një vit më parë janë vetëqeverisur të 

pavarura nga njëra-tjetra; zonat rurale të bashkive janë nën vëmendje të veçantë. Njëkohësisht, 

është parësore përgatitja e bashkive për planifikim afatgjatë të zhvillimit socio-ekonomik të 

zonës së tyre. Në secilin prej drejtimeve të mësipërme, vitet në vazhdim pritet të jenë të vështirë 

për qeveritë e reja vendore për shkak të kapaciteteve ende të kufizuara njerëzore, infrastrukturore 

dhe financiare të tyre. 

Mbi këtë bazë, Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, në bashkëpunim me UNDP Albania – 

Programi STAR, mori nismën të mbështesë disa bashki të përzgjedhura të vendit në hartimin e 

planeve operacionale të zhvillimit për vitet 2016-2018. Këto plane duhet t’iu përgjigjen nevojave 

parësore të bashkive për integrim, kohezion, ngritje e zhvillim kapacitetesh, por gjithashtu 

problemeve të mundshme që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme si dhe të japin drejtim strategjik 

zhvillimit të sektorëve të ekonomisë. Në këtë mënyrë Plani Operacional i çdo bashkie do të 

shërbej si një hap i ndërmjetëm drejt ndërmarrjes së investimeve afatgjata në zbatim të Planit të 

Përgjithshëm Vendor (PPV) të tyre dhe Planit Strategjik.  

Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka mbështetur Bashkitë Devoll, Maliq, Pustec dhe Kolonjë 

për hartimin e këtyre planeve.  

Dokumenti i këtushëm përmban planin operacional të zhvillimit të bashkisë Maliq, e krijuar nga 

bashkimi i komuave Libonik, Pojan, Vreshtas, Gorë, Moglicë dhe ish-bashkisë Maliq.  

Në këtë fazë fillestare, Bashkia e re nuk ka një dokument të PPV dhe as një plan strategjik të 

zhvillimit. Për rrjedhojë, puna për hartimin e planit operacional ka përfshirë përkufizimin e një 

vizioni të përgjithshëm të zhvillimit të zonës, vizionit për shërbimet publike, dhe vizionit të 

zhvillimit ekonomik, së bashku me një tërësi objektivash afatgjatë për përmbushjen e këtyre 

vizioneve. Një ose disa objektiva afatgjatë u përgjigjen funksioneve të vetëqeverisjes vendore. 

Thuajse të gjitha këto funksione janë përfshirë në plan, duke përjashtuar ata që nuk janë 

domethënës për qëllimin e hartimit të planit; funksionet i referohen Ligjit “Për vetëqeverisjen 

vendore”, të vitit 2015. 

Gjendja e tanishme në bashkinë Maliq u analizua mbi bazën e të dhënave të mbledhura nga 

institucione vendore, rajonale, qëndrore, fermerë, organizata të shoqërisë civile dhe intelektualë 

të zonës.  

Problemet janë identifikuar duke analizuar shmangiet e gjendjes së tanishme nga vizioni dhe 

secili objektiv afatgjatë i funksioneve të bashkisë. Pema e problemeve është ndërtuar gjithashtu 

në mbështetje.  

Forumet e diskutimit me specialistë vendorë e rajonalë të fushave të ndryshme janë përdorur si 

mekanizmi kryesor i sigurimit të cilësisë së analizës, prioriteteve operacionale dhe projekt-ideve.  
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Bashkia e re Maliq ka një sipërfaqe prej 652 km2 dhe popullsi gjithsej 45,800 banorë; popullsia 

është në pjesën më të madhe rurale, pjesa urbane shtrihet përsëri në qytetin e Maliqit (78.5 %) 

dhe në njësinë Libonik (76 %)  

Statistikat në lidhje me burimin kryesor të të ardhurave të familjeve janë pozitive krahasuar me 

nivelin në shkallë vendi. Kështu, rreth 63% e banorëve jetojnë në bazë të punësimit dhe 

vetëpunësimit, ndërsa 13% me ndihmë ekonomike. Nga ana tjetër, pensionet në të gjitha format e 

tyre përbëjnë gjithsesi një pjesë jo të vogël të burimit të të ardhurave të familjeve, me rreth 35%.  

Burimi kryesor i të ardhurave të zonës së Maliqit është bujqësia. Potenciali për zhvillim të 

mëtejshëm të sektorit është sigurisht më i madh se sa aktualisht shfrytëzohet. Për arsye të tokës 

shumë të përshtatshme, kultivimi i panxharit dhe përpunimi prej tij i sheqerit kanë qenë para 

viteve ’90 veprimtari kyçe të kësaj zone dhe me rëndësi kombëtare. Sot ky potencial është 

thuajse i braktisur.  

Shtimi i prodhimit bujqësor kushtëzohet nga gjendja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, e 

cila, aktualisht mundëson ujitjen e vetëm 1/3 e sipërfaqes së tokës gjithsej, shkallës së ulët të 

mekanizimit të punës për disa nga proceset e punës në bujqësi, dhe kapaciteteve ruajtëse të 

pamjaftueshme të prodhimit të secilës prej kulturave më të kultivuara në zonë.  

Përkrah infrastrukturës, qëndrojnë mangësitë e natyrës politike. Toka bujqësore është tejet e 

fragmentarizuar, me madhësi mesatare të fermës rreth 1 ha, ndërsa mungojnë bashkëpunimet 

mes fermerëve dhe politika vendore të përbashkëta për prodhimin bujqësor; zinxhiri i vlerës 

është i shkurtër, prodhimi grumbullohet nga sipërmarrës privatë në frigoriferë dhe mbërrin në 

tregjet vendore dhe rajonale, por nuk përpunohet më tej në asnjë formë. Këto probleme janë 

shkak për rendiment të ulët të tokës dhe për pasojë shfrytëzim të ulët të potencialit të saj. Nxitja e 

bashkimit të fermerëve dhe informimi i tyre për fondet e skemave kombëtare që janë të vlefshme 

për sipërmarrje të përbashkëta të fermerëve është i nevojshëm për të drejtuar në mënyrë me 

strategjike zhvillimin e sektorit të bujqësisë.  

Maliqi ka traditë të hershme në punimet e dorës, traditë e përcjellë në mënyrë profesionale për 

disa dekada përmes fabrikës së qilimit me veprimtari deri para viteve ’90. Sot sipërmarrjet 

private në këtë drejtim mungojnë. Promovimi nga bashkia i kësaj tradite artizanale, i mbështetur 

nga specializimi profesional ekzistues, është i rëndësishëm për punësimin e grave.  

 

Turizmi është potencial për diversifikimin e burimit të të ardhurave të zonës, dhe i rëndësishëm 

gjithashtu për gjallërimit të jetës sociale të saj; sinergjia që mund të krijohet me agro-biznesit 

është e vlefshme veçanërisht për punësimin e grave dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Megjithatë, 

sektori është ende i pazhvilluar. Njohja dhe promovimi i vlerave të zonës janë të domosdoshme, 

me qëllim afrimin e sipërmarrjeve private dhe turistëve vendas e të huaj.  

 

Infrastruktura e shërbimeve publike në zonat rurale në tërësi ka shumë nevojë për ngritje dhe 

ripërtëritje. Mungesa e mirëmbajtjes së rregullt rëndon shumë gjendjen, ndërsa shpesh numri i 

banorëve të mbetur në fshatra të thellë justifikon me vështirësi investime të madhësive të 

konsiderueshme. Jo çdo fshat ka ambulancë dhe shpesh fshatrat më të thellë izolohen nga shirat 

dhe dëbora gjatë stinës së dimrit. Fondi për mirëmbajtjen dhe administrimin e shkollave të 

zonave rurale është në shumë raste jo eficent për shkak të numrit të vogël të nxënësve. Fenomeni 

i klasave kolektive është një pasojë e rëndë e migrimit të popullatës rurale dhe izolimit të 

fshatrave; lidhja graduale në vitet në vazhdim e zonave rurale me rrugë të asfaltuara është 

thelbësore për eliminimin këtij fenomeni tejet regresiv.  
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Zonat rurale më vështirësi më të mëdha në aksesin në shërbimet publike dhe në lidhjen me 

qytetin janë Moglica dhe Gora, të dyja zona malore të pjesës perëndimore dhe veriperëndimore 

të bashkisë.  

 

Shërbimi social i bashkisë është tejet i kufizuar. Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore është 

pikënisje e nevojshme, së bashku me ngritjen e një baze të dhënash dhe treguesish socialë e 

gjinorë të cilët të përditësohen dhe vlerësohen rregullisht në vitet në vazhdim, me qëllimin për 

t’iu qasur më mirë problemeve të grupeve në nevojë, qasje e cila aktualisht mungon. Në këtë 

drejtim, bashkëpunim me organizata jofitimprurëse ose të shoqërisë civile është kyç. 

Aktivitetet kulturore dhe sportive gjithëpërfshirëse të banorëve të bashkisë, grup moshave të reja, 

djemve dhe vajzave, si dhe grupeve në nevojë janë një komponent kyç për integrimin dhe 

kohezionin e bashkisë i cili kërkon vëmendje po aq të veçantë sa infrastruktura e shërbimeve 

publike.   

Mbi bazën e kësaj analize dhe përfundimeve të saj, janë përcaktuar ndërhyrjet/investimet më 

prioritare të çdo fushe për vitet 2016-2018, si dhe projekti-ide të mundshme për vënien në jetë të 

tyre.  

 Janë përcaktuar prioritete operacionale problemet në lidhje me çdo funksion që 

drejtpërdrejtë pengojnë përmbushjen e objektivit përkatës afatgjatë.  

 Janë përcaktuar prioritete operacionale lehtësime në lidhje me çdo funksion që janë të 

domosdoshme në përmbushjen e objektivit përkatës afatgjatë.  

 Në rastet kur probleme të së njëjtës natyrë prekin disa fshatra, kriteret e përzgjedhjes mes 

fshatrave janë: numri i banorëve ose rëndësia strategjike e fshatit – potenciali turistik i tij.  

 Krijimi në vazhdimësi i fondit për mirëmbajtjen e infrastrukturës së shërbimeve publike 

është renditur për çdo rast si prioritet operacional.  

 Mundësia për një shfrytëzim më të qëndrueshëm të burimeve natyrore në të ardhmen 

është lidhur ngushtë me prioritetet për planifikim afatgjatë në fusha të caktuara: të tilla 

janë bujqësia, shërbimi  i furnizimit me ujë, infrastruktura e kanalizimit të ujërave të 

bardha e të zeza, menaxhimi i mbetjeve. Procese kyçe për vitet në vazhdim do të jenë 

planifikimi i përgjithshëm i territorit dhe planifikimi strategjik i zhvillimit të bashkisë.  
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1. Nevoja për një plan operacional të zhvillimit vendor 

Në fazën e tanishme të rikrijimit të njësive të qeverisjes vendore në vend pas zbatimit të 

Reformës Administrative dhe Territoriale, Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore ka marrë 

nismën për pajisjen e një grupi njësish të reja të qeverisjes vendore të vendit me plane 

operacionale të zhvillimit që mbulojnë periudhën kohorë 2016-2018. Qëllimi është mbështetja 

dhe nxitja e integrimit dhe kohezionit mes njësive përbërëse të bashkive të reja në 2-3 vitet e 

para të funksionimit të tyre si një njësi e vetme, të cilat priten të jenë më të vështira për sa i 

përket kapaciteteve njerëzore, metodologjisë dhe fondit financiar të tyre. Funksionet e 

vetëqeverisjes vendore gjithashtu janë rishikuar dhe zgjeruar në ligjin e ri të vitit 2015, duke 

parashikuar kompetenca më të gjera të 61 bashkive për zhvillim afatgjatë socio-ekonomik të 

rajoneve të vendit. 

Njëkohësisht, nisma është pjesë e Programit STAR, i financuar nga një grup donatorësh dhe i 

menaxhuar nga UNDP Albania, për mbështetjen e Qeverisë Shqiptare në ndërmarrjen e 

Reformës Administrative dhe Territoriale në vend. Programi mbulon procesin e plotë të 

reformës, me të gjithë aktorët, dhe qëllimin bazë të saj për përforcimin e qeverisjes vendore dhe 

rolit të saj në zhvillimin vendor. Kështu, ai parashikon mbështetje financiare dhe menaxheriale të 

njësive të qeverisë vendore për ngritjen e zhvillimin e kapacitetit për realizimin e funksioneve 

vendore dhe përmirësimit të eficesës së tyre. Mbështetja e bashkive në hartimin e planeve 

operacionale të zhvillimit vendor është projekti i radhës brenda Programit STAR.  

Plani operacional i zhvillimit vendor është një instrument planifikimi afatshkurtër të zhvillimit të 

njësive të qeverisjes vendore. Për nga natyra, një plan operacional hartohet në mbështetje të një 

plani strategjik, duke zbërthyer hapat – veprimet, investimet – që do të përmbushin objektivat 

strategjikë afatgjatë të përcaktuar në këtë të fundit.   

Është e nevojshme që bashkitë e formuara të zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme bazuar në 

planet vendore territoriale si dhe planet vendore strategjike të zhvillimit. Këto dy procese 

planifikimi janë funksione të veçanta të qeverisë vendore të përcaktuara me ligj. Ndërsa bashkitë 

do të hartojnë këto plane afatgjata zhvillimi, një plan veprimi afatshkurtër do të jetë i nevojshëm 

për të mbuluar periudhën deri në fillimin e zbatimit të tyre, si një hap i ndërmjetëm në të cilin 

elementët bazë të vizionit të zhvillimit të bashkive do të përkufizohen dhe një tërësi prioritetesh 

afatshkurtra do të adresohen.  

Fondi për Zhvillimin e Rajoneve e Fondi Shqiptar i Zhvillimit mund të përbëjnë një burim 

financiar të rëndësishëm për bashkitë në realizimin e investimeve kapitale që adresojnë 

infrastrukturën vendore për shërbimet publike dhe ekonominë. 

Fondi tashmë i parashikuar i një numër investimesh vendore kryesisht në infrastrukturën e 

shërbimeve publike, të cilat janë vlerësuar prioritete operacionale edhe gjatë procesit të hartimit 

të planit, janë renditur në këtë plan si projekt-ide për t’u zbatuar në vitin 2016, me pjekuri 

rrjedhimisht të lartë.   
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2. Plani operacional afatshkurtër kundrejt qeverisjes vendore dhe planifikimit afatgjatë 

Në Bashkinë Maliq Plani i Përgjithshëm Vendor (PPV) nuk kanë nisur ende të hartohet; për 

rrjedhojë hartimi dhe miratimi i tij brenda kohës së përcaktuar në ligj përbën një prioritet absolut 

për qeverinë vendore dhe në këtë mënyrë bëhet pjesë e planit operacional të zhvillimit të 

bashkisë si hapi kyç i mandatit të saj. Gjithashtu mungon një dokument të zhvillimit afatgjatë 

apo strategjik të zonës së re që përfshihet nën administrimin  e saj.  

Për rrjedhojë, plani operacional afatshkurtër i ka paraprirë përcaktimit të hollësishëm të vizionit 

dhe objektivave të bashkisë, dhe për këtë arsye është mbështetur në një vizion dhe objektiva më 

të përgjithshëm të ekonomisë së zonës dhe shërbimeve publike. Kjo ka bërë të mundur 

përqendrimin e planit operacional në disa fusha që janë vlerësuar prioritare për 

ndërhyrje/investime të cilat nuk do të bien ndesh me investime më madhore afatgjata që bashkia 

mund të kryejë pas miratimit të PPV apo një planifikimi strategjik të zhvillimit. Në këtë mënyrë, 

plani operacional i këtushëm i hap rrugë drejtimeve më kryesore të zhvillimit afatgjatë të zonës, 

ndërsa adreson dhe një numër problemesh afatshkurtra.  

Ndërkohë, Plani i Përgjithshëm Kombëtar (PPK) për Zhvillimin e Territorit të Shqipërisë 2015-

2030 është aktualisht në hartim e sipër nga qeveria qendrore, dhe ka detyrimin ligjor të miratohet 

nga Këshilli i Ministrave jo më vonë se muaji maj 2016, sipas Ligjit nr. 107/2014 “Për 

planifikimin dhe zhvillimin e territorit”. Njëkohësisht, në bazë të këtij ligji, autoritetet vendore 

duhet të hartojnë dhe miratojnë planet përkatëse vendore jo më vonë se muaji shtator 2016.  

Nga ana tjetër, PPK Paraprak i vitit 2015 jep disa drejtime bazë të zhvillimit për Bashkinë Maliq. 

Në lidhje me zhvillimin afatgjatë të territorit sipas këtij plani paraprak qendra e bashkisë, qyteti i 

Maliqit, është qendër lokale, ndërsa do të përfshihet në korridorin strategjik të zhvillimit Tiranë-

Athinë. Gjithashtu, Bashkia Maliq cilësohet rajon motorik i zhvillimit ekonomik, dhe pjesë e 

zonave me potencial zhvillimi ndërkufitar nëpërmjet segmenteve Korçë-Selanik për shkëmbim 

tregtar dhe segmentit Pogradec-Ohër për turizmin natyror (liqenor),.  

Këta komponentë janë përcjellë në vizionin dhe objektivat afatgjatë mbi bazën e të cilëve janë 

vlerësuar prioritetet operacionale të Bashkisë, me arsyetimin që PPV apo çdo planifikim 

strategjik vendor që do të ndërmerret nga Bashkia në vitet në vazhdim duhet të pasqyrojë të 

njëjtët komponentë.   

3. Metodologjia e hartimit të planit operacional të zhvillimit vendor 

Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka përgatitur Planin Operacional të Zhvillimit Vendor 

(POZHV) për Bashkinë e Devollit sipas strukturës të kërkuar nga Ministri e Shtetit për Çështjet 

Vendore, të theksuara në Termat e Referencës të Projektit.  

Gjendja e tanishme në bashkinë Devoll u analizua mbi bazën e të dhënave të mbledhura nga 

institucione vendore, rajonale, qëndrore, nga fermerë, organizata të shoqërisë civile dhe 

intelektualë të zonës. Të dhënat janë mbledhur përmes takimeve individuale dhe forumeve të 

diskutimit; pyetësorë janë hartuar në disa raste me qëllim përmbledhjen më të saktë tabelare të të 

dhënave. Koordinatorët vendorë kanë qenë mbështetje kryesore në këtë proces, duke përfituar 

nga vendndodhja dhe njohuritë për zonën.  
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Institucionet më kryesore me përfaqësues të të cilëve janë kryer takime individuale ose kanë 

qenë pjesëmarrës në forumet e diskutimit janë si më poshtë:  

1. Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Korçë – drejtori i drejtorisë; 

2. Ujësjellës SH.A Fshat Korçë – drejtori i ndërmarrjes; 

3. Drejtoria Rajonale e Pyjeve Korçë – specialist pranë drejtorisë; 

4. Zyra Arsimore Bashkia Maliq – specialiste e zyrës; 

5. Qendra Shëndetësore Maliq – mjeke; 

6. Qendra e Kulturës “Dhimitër Orgocka” – drejtori i qendrës; 

7. Fermerë, specialistë bujqësie 

 

Forumet e diskutimit me specialistë vendorë e rajonalë të fushave të ndryshme janë përdorur si 

mekanizmi kryesor i sigurimit të cilësisë së analizës, prioriteteve operacionale dhe projekt-ideve.  

Gjithashtu, gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave janë përdorur treguesit gjinore, të cilët kanë 

orientuar edhe diskutimet në forume, analizën, përcaktimin e prioriteteve operacionale, 

përgatitjen e fishave të projekt-ideve, me qëllim përgatitjen e planeve operacionale për 

zhvillimin lokal, të ndjeshme nga perspektiva gjinore. 

Metoda 4R1 u përdor për të ndihmuar analizimën e mirëqenies socio-ekonomike të bashkisë nga 

perspektiva e barazisë gjinore. Njëkohësisht kjo metodë ofroi një pamje të përgjithshme edhe të 

ndryshimeve që kërkohen për të përmbushur nevojat e ndryshme të grave dhe burrave përmes 

ndërhyrjeve të reja apo të ndryshuara.  

Puna për hartimin e planit operacional ka përfshirë përkufizimin e një vizioni të përgjithshëm të 

zhvillimit të zonës, vizionit për shërbimet publike, dhe vizionit të zhvillimit ekonomik, së bashku 

me një tërësi objektivash afatgjatë për përmbushjen e këtyre vizioneve. Një ose disa objektiva 

afatgjatë u përgjigjen funksioneve të vetëqeverisjes vendore. Thuajse të gjitha këto funksione 

janë përfshirë në plan, duke përjashtuar ata që nuk janë domethënës për qëllimin e hartimit të 

këtij plani; funksionet i referohen Ligjit “Për vetëqeverisjen vendore”, të vitit 2015. 

Problemet janë identifikuar duke analizuar shmangiet e gjendjes së tanishme nga vizioni dhe 

secili objektiv afatgjatë i funksioneve të bashkisë. Pema e problemeve është ndërtuar gjithashtu 

në mbështetje.  

Në përfundim, plani operacional i këtushëm ka strukturën e mëposhtme analitike:  

 Bashkia Maliq e zhvilluar në bazë të avantazheve të veta krahasuese, në mënyrë të 

qëndrueshme, në mënyrë të integruar.  

 

 Banorët marrin shërbime publike në mënyrë të integruar dhe të plotë në të gjithë shtrirjen 

e re të saj. Shërbimet publike të përfshira në këtë vizion janë: 

 

o furnizim me ujë  

o kanalizime të ujërave të bardha dhe të zeza  

o infrastruktura rrugore 

o transporti publik 

                                                           
1
 Metoda origjinle u zhvillua rreth fundit të viteve 1990 në një projekt the Shoqatës Suedeze të Autoriteteve Lokale të quajtur JämStod. 
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o ndriçimi i mjediseve publike 

o shërbimi arsimor 

o shërbimi shëndetësor 

o menaxhim të mbetjeve  

o shërbimi social 

 

 Zonat e pyjeve dhe kullotave të ripërtërira dhe ri jetësuara – ruajtja e pyjeve dhe 

kullotave e vendosur nën kontroll të vazhdueshëm 

 Kultura e zhvilluar, element kyç në këto drejtime kryesore: 

 

o Ruajtja, përcjellja në brezat e rinj e vlerave të zonës  

o Promovimi i vlerave të zonës në vend dhe rajonin ndërkufitar fqinj 

o Integrimi i banorëve të bashkisë së re 

o Elementi gjinor 

o Grupet në nevojë 

 

 Sporti i zhvilluar, element kyç në këto drejtime kryesore:  

 

o Integrimi i banorëve të bashkisë së re 

o Elementi gjinor 

o Grupet në nevojë 

 

 Bujqësia është një nga bazat e zhvillimit ekonomik të zonës në afatgjatë: 

  

o Toka bujqësore shfrytëzohet nga fermerët duke ruajtur dhe rritur rendimentit të saj 

o Toka bujqësore shfrytëzohet në bazë të avantazheve krahasuese 

o Nxitje e bashkëpunimit mes fermerëve 

o Nxitje e sipërmarrjes privatë në industrinë e përpunimit ushqimor 

 

 Turizmi i zhvilluar si pjesë integrale e zonës turistike jug-lindore të vendit: 

 

o Burim i diversifikuar i të ardhurave të banorëve 

o Mbështetje e zhvillimit të agro-turizmit 

o Mundësi punësimi për gratë 

 

 Artizanati është burimi i rëndësishëm i punësimit të grave në zonë 

 

Në këtë mënyrë, plani operacional përbëhet nga një tërësi hapash dhe projekt-investimesh të cilat 

kanë këta objektiva specifikë:  

(i) shtrirjen e shërbimeve publike në zonat ku aktualisht mungon  

(ii) integrimin e mëtejshëm të bashkisë së re nëpërmjet rrjetit rrugor dhe transportit 

publik, aktiviteteve kulturore dhe sportive 

(iii) qasjen ndaj problematikave të zhvillimit të bujqësisë në lidhje me eficiencën e 

shfrytëzimit të tokës bujqësore  

(iv) qasjen ndaj problematikës së zonave aktualisht të ndotura të mjedisit 
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(v) vendosjen e kontrollit mbi ruajtjen e burimeve natyrore me qëllim hapjen e mundësisë 

së shfrytëzimit të rregullt të tyre në të ardhmen 

(vi) hedhjen e bazave për planifikim afatgjatë dhe të qëndrueshëm të zhvillimit të zonës, 

në harmoni me PPK.  

 

Në përfundim: 

 Janë përcaktuar prioritete operacionale problemet në lidhje me çdo funksion që drejtpërdrejtë 

pengojnë përmbushjen e objektivit përkatës afatgjatë.  

 Janë përcaktuar prioritete operacionale lehtësime në lidhje me çdo funksion që janë të 

domosdoshme në përmbushjen e objektivit përkatës afatgjatë.  

 Në rastet kur probleme të së njëjtës natyrë prekin disa fshatra, kriteret e përzgjedhjes mes 

fshatrave janë: numri i banorëve ose rëndësia strategjike e fshatit – potenciali turistik i tij.  

 Krijimi në vazhdimësi i fondit për mirëmbajtjen e infrastrukturës së shërbimeve publike është 

renditur për çdo rast si prioritet operacional.  

 

Përafrimi i vlerave të fondit financiar të nevojshëm për realizimin e projekt-ideve është bërë në 

bazë të investimeve të Fondit të Zhvillimit Shqiptar, Programit Buxhetor Afatmesëm 2011 dhe 

2015 të Ministrisë së Financave, vlerësimeve të inxhinierëve të SH.A Ujësjellës Fshat Korçë, 

Drejtorisë së Policisë Pyjore Maliq si dhe eksperiencës së IKU-t në projekte të ngjashme.  

 

 

 

4. Bashkia Maliq: Diagnozë 

4.1 Fakte kryesore  

Bashkia e Maliqit shtrihet në një nga zonat më pjellore bujqësore të Shqipërisë, në zonën e ish-

kënetës së Maliqit, të tharë në vitet 1950. Qyteti i Maliqit u krijua si një qendër e rëndësishme e 

industrisë ushqimore në rang vendi me disa produkte të rëndësishme si sheqeri, melasa e 

niseshteja si dhe e industrisë së përpunimit të drurit. 

Bashkia është e përbërë nga njësitë administrative Libonik, Vreshtas, Pirg, Moglicë, Gorë, Pojan 

dhe qyteti i Maliqit, qendra e saj, në një sipërfaqe prej 652 km2 dhe popullsi gjithsej 45,800 

banorë2.  

Popullsia rurale e disa njësive është e shkëputur nga qyteti, si për shkak të largësisë prej tij ashtu 

dhe për shkak të relievit malor. Kështu, qendra e njësisë administrative Moglicë ndodhet rreth 35 

km larg, dhe gjatë dimrit, duke qenë zonë malore, është dhe më e veçuar. Njësia Gorë ndodhet 

rreth 18 km larg, dhe është gjithashtu zonë malore. Më të afërta me qytetin Maliq janë njësitë 

Libonik dhe Pirg.  

                                                           
2 Burimi i treguesve statistikorë të referuar në dokument është INSTAT Census-AL 2011, përveçse në rastet kur 

përcaktohet ndryshe.  
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Maliqi është zonë kryesisht me dendësi të ulët të popullsisë, me dendësi të ndërmjetme vetëm në 

qytet dhe njësinë Libonik; popullsia është në pjesën më të madhe rurale, pjesa urbane shtrihet 

përsëri në qytetin e Maliqit (78.5 %) dhe në njësinë Libonik (76 %)3.   

Tabela 1: Të dhëna demografike 

Bashkia 
Maliq 

Popullsia 
GJ.C 2015 

Popullsia 
(2013) 

Sipërfaqe km2 
Dendësia 

(banorë/km2) 

Largësia km 
nga qendra e 

bashkisë 

Maliq  8,115 8,032 36 223 0.0 

Libonik  14,465 13,653 73 188 1.8 

Vreshtas  11,109 10,397 70 149 18.0 

Pirg  9,495 9,616 61 157 10.4 

Moglicë  1,733 1,441 234 6 35.1 

Pojan 17,251 10,864 86 126 na 

Gorë 2,250 2,661 178 15 18.4 

Shuma 64,418 56,664 738     

Burimi: INSTAT 2012, në “Aneksi 1/1, Raporti i Zonave Funksionale” 

Forca punëtore e moshës 15 deri 64 vjeç përbën 67.4 % të popullsisë, kundrejt mesatares 

kombëtare prej 68%.  

Investime madhore në zonë 

Projekti Hidroenergjitik i Devollit 

Në bashkinë Maliq ka filluar zbatimin projekti madhor për ndërtimin e një hidrocentrali mbi 

lumin Devoll, nga SH.A Devoll Hydropower nëpërmjet shoqërisë private norvegjese Statkraft 

AS4. Njësia administrative Moglicë është pjesë e rëndësishme e këtij projekti, HEC Moglicë 

është hidrocentrali më i madh që do të ndodhet në pjesën e sipërme të tij.  

Ndërtimi i tij do të ketë një impakt social shumë të ndjeshëm mbi popullatën e kësaj zone: një 

pjesë e saj do të përmbytet dhe banorët do të zhvendosen nga shtëpitë e tyre të banimit. Fshatrat 

e prekur janë Peshtan, Kodras, Osojë, Lumaj, Gjinikas, Nikollarë, Gurshqipe. Maliq-Opar dhe 

qendra e njësisë, fshati Moglicë. Fshatrat ku do të ketë zhvendosje janë Lumaj, Nikollarë dhe 

Kodras, rreth 31 banesa gjithsej.  

Projekti parashikon të sigurojë zhvendosjen e shtëpive të banimit, kompensimin për humbjet dhe 

dëmet në material, për punën, prodhimin, si dhe rehabilitimin e mjedisit të ri të banimit. 

Monitorimi i këtij procesi zhvendosjeje parashikon pjesëmarrjen e grave, porse, veç kësaj, 

çështjet gjinore nuk raportohet të jenë në fokus të veçantë të tij.  

                                                           
3 INSTAT (2014): “Një klasifikim i ri urban-rural i popullsisë shqiptare”, Census-AL 2011 
4 DHP Environment and Social Management Plan, Devoll Hydropower SH.A, Tetor 2013 
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4.2 Zhvillimi ekonomik 

Burimi kryesor i punësimit në Maliq është bujqësia, në një masë ndjeshëm më të lartë se 

mesatarja në shkallë vendi; shërbimet përbëjnë burimin e dytë kryesor, por në një masë ndjeshëm 

më të ulët se mesatarja në shkallë vendi, ndërsa industria, ndonëse disa dekada më parë ka qenë e 

zhvilluar në zonë, sot është burim i vogël punësimi.  

Tabela 2: Punësimi sipas degëve të ekonomisë 

Degë e ekonomisë/Niveli i punësimit Bashkia Maliq Mesatare vendi 

bujqësi 65.8% 26.1% 

industri 13.6% 20.4% 

shërbime 20.6% 53.5% 
Burimi: INSTAT Web Atlas  

 

4.2.1  Bujqësia 

Rreth 50% e prodhimtarisë bujqësore të Qarkut Korçë vjen nga territori i bashkisë Maliq. Zona 

është bujqësore dhe pjessërisht blegtorale.  

Tabela 3: Madhësia e tokës bujqësore 

Bashkia  Vreshtas   Libonik   Pirg  Pojan  Moglicë   Maliq   Gorë  Gjithsej 

Sipërfaqe 
tokë 

bujqësore ha 
3,658 3,205 1,967 4,642 402 474 874 15,222 

Burimi: Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Korçë 

Kulturat kryesore që mbillen janë pemët frutore, kryesisht mollë, dhe qepë, patate, misër, grurë e 

fasule.  

Zonat Moglicë dhe Gorë merren më shumë me blegtori të imët pasi janë zona malore; shumë pak 

mund të mbjellin, sa për përdorim vetjak. Rreth 10 mijë deri 15 mijë krerë në këto zona janë 

bagëti e imët, dhe rreth 7,000 janë bagëti e trashë (lopë).  

Bletaria është një tjetër burim i rëndësishëm të ardhurash, si në kullotat e malit ashtu dhe në 

fushë. Zona përreth Plasës, në njësinë administrative Pojan, prodhon e vetme rreth 30 ton mjaltë, 

sasi që eksportohet deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kinë (2015).  

Në Gorë është me traditë dhe kultivimi i bimëve mjekësore por ka një mangësi në rrugë dhe 

infrastrukturë mbështetëse të këtij biznesi.  Për momentin, vetëm 2-3 fermerë kultivojnë bimë të 

tilla, veçanërisht sherbelën.  
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Tabela 4: Kulturat kryesore të mbjella 

Bashkia Maliq Kultura e mbjellë Sipërfaqe (ha) Prodhimi (ton) 

Pirg 

mollë 207 3,182 

patate 200 5,424 

qepë 116 2,965 

Vreshtas 
patate 230 8,015 

qepë 110 3,630 

Libonik 

misër 453 2,920 

grurë 1,576 5,252 

patate 112 3,586 

Pojan 

mollë 312 5,449 

patate 330 11,550 

qepë 300 9,987 

fasule 260 390 

Gjithsej  prodhim 4,206 62,350 

Burimi: Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Korçë 

Duke iu referuar aktivitetit kryesor të zonës së Maliqit për dekada të tëra, prodhimit të sheqerit, 

duhet thënë që kultivimi tradicional i panxharit të sheqerit, që arrinte edhe 600 mijë ton/vit para 

viteve ’90, sot kufizohet vetëm për blegtorinë, pasi fabrika është mbyllur. Ka pasur një interes 

konkret nga një kompani polake për ri jetësimin e fabrikës, një investim i madh që ka mbetur në 

Komisionin e Ligjeve.  

Bashkia Maliq ka cilësi të mirë të prodhimit bujqësor, por kostot e tij janë të larta dhe për këtë 

arsye nuk është konkuruese në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar. Nga ana tjetër, trajtimi i tokës 

nga fermerët ka mangësi. Si pasojë e mospërdorimit të plehërave organo-minerale, është vënë re 

ulje drastike e pjellorisë së tokës; me fjalë të tjera, toka po shfrytëzohet vazhdimisht nga fermerët 

pa rregulluar raportet e tërheqjes së elementeve ushqyes nga toka nëpërmjet bimëve dhe 

plotësimin e tyre me elemente nëpërmjet plehërimeve.  

Zinxhiri i vlerës në këtë sektor është i shkurtër. Fermat janë shumë të fragmentuara, dhe 

mungojnë politika të përbashkëta për mbjelljen dhe prodhimin e kulturave më fitimprurëse ose 

forma të tjera bashkëpunimi ndërmjet fermerëve. Prodhimi bujqësor mbërrin kryesisht në tregjet 

lokalë dhe rajonalë. Grumbullimi i tij kryhet nga 7 shoqëri private, në 7 frigoriferë ku më i 

madhi, që ndodhet në Drithas, ka një kapacitet prej 1,500 ton prodhim.  Të shtatë frigoriferët 

gjithsesi mbulojnë vetëm 30% të prodhimit që mund të ruhet në këto struktura. Përpunim i 

mëtejshëm i prodhimit nuk kryhet, nuk ka ende sipërmarrje private në këtë drejtim. 

Hapja e tregut të tokës është një problematikë në vete. Toka nuk shitet dhe nuk blihet për arsye të 

ndryshme si fragmentimi i saj por edhe për çështje ekonomike dhe fiskale. Kështu, fermerët 

ndeshen shpesh herë me shpenzime fiskale dhe noteriale të larta krahasuar me vlerën e tokës që 

kanë në pronësi, aq sa nuk vlen të shesësh tokë. Mundësia për shitjen dhe dhënien me qira të 
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tokës do t’i hapte rrugën dhe mundësisë për kooperativizmin e saj në të ardhmen nëpërmjet 

bashkëpunimit mes fermerëve.  

Infrastruktura në bujqësi 

 

Përkrah nivelit të sotëm të zhvillimit të bujqësisë dhe potencialit të saj, qëndron gjendja e 

infrastrukturës bujqësore.  

 

Rrjeti ujitës është me rrjedhje të lirë. Ai shfrytëzon afërsisht 70% të baseneve ujore, që përbëjnë 

rreth 15 milionë m3  ujë, duke mbuluar rreth 25% e sipërfaqes së tokës bujqësore të gjithë zonës. 

Një pjesë tjetër afërsisht 15 % e tokës ujitet me ujin e puseve dhe hauzeve të ngritur nga 

investimet e vetë fermerëve; megjithatë, zgjidhja e ujitjes me puse arteziane nuk është e 

këshillueshme, pasi toka në zonë është skelektike dhe ulet ndjeshëm niveli i ujit nëntokësor.   

Shfrytëzimi i keq i burimeve ujore është një shkak për ujitjen në nivele të ulta të tokës: 

ujëmbledhësit ekzistues të Blacës, Leminotit (njësia administrative Pirg) dhe Podgories (njësia 

administrative Vreshtas) kanë nevojë të rehabilitohen, ndërsa një ujëmbledhës i ri është 

nevojshëm për rritjen e vëllimit të ujit për ujitje.  

Për kullimin problemet janë të shumta në zonën e ish kënetës së Maliqit. Kanalet e dyta të 

kullimit janë të zëna dhe të pa hapura prej vitesh. Për më tepër, kullimi brenda ngastrës së 

fermave është shumë i dobët, gjë për të cilën duhet të ndërgjegjësohen fermerët. 

Mekanika bujqësore në zonat fushore të Maliqit është përmirësuar vitet e fundit në sajë të 

investimeve të kryera, pjesa më e madhe të përmes grandeve qeveritare. Për disa procese të 

punës si për shembull në mbjellje, niveli i mekanizimit është 100 % në zonat fushore, ndërsa në 

zonat malore 20%. Nga ana tjetër, në procese si vjelja, seleksionimi etj. niveli i mekanizimit të 

punës është rreth 25 % në zonat fushore, ndërsa në zonat malore mungon tërësisht.  

Në lidhje me blegtorinë, ka pika therje por shërbejnë më së shumti biznesin vetjak, dhe jo 

nevojat e përbashkëta të fermerëve. Gjurmimi dhe vaksinimi i kafshëve kundër sëmundjeve që i 

prekin më shpesh (bruceloza) është i nevojshëm. Mungon një treg i shit-blerjes së kafshëve.  

Fermerët nuk janë të mbrojtur nga kushtet ekstreme të motit, infrastruktura për këtë qëllim 

mungon.  

Agro-industria 

Përpunimi i produkteve bujqësore është një domosdoshmëri për të ardhmen e zonës së Maliqit. 

Në veçanti të përshtatshme për zonën do të ishin prodhimi i lëngjeve të frutave, frutave të thata 

etj. Bujqësia punëson rreth 70% të forcës punëtore, dhe mbi këtë bazë, specializimi në industrinë 

përpunuese të prodhimeve bujqësore nuk mund të realizohet menjëherë. Promovim dhe 

mbështetje të ndjeshme nevojitet nga bashkia, përkrah një planifikimi strategjik të zhvillimit të 

sektorit.  

Nga ana tjetër emigrantët e kthyer vitet e fundit duket se mund të përqendrohen në agro-industri. 

Lehtësime nga bashkia në drejtim të sipërmarrjeve të reja nga ky grup i forcës punëtore janë një 

nxitje e mirëpritur.  
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4.2.3  Artizanati 

Dy fasone kanë veprimtari në Bashkinë Maliq, një fason për përpunim druri në peleta, material 

ngrohës i cili përdoret për stofa në Greqi; një fason për përpunimin e kërmillit. Këto fasone janë 

firma private të cilat marrin me qira ambientet e punës nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, 

Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.  

Zona e Gorës, por gjithashtu dhe ajo e Maliqit në përgjithësi kanë një traditë të hershme të 

punimeve me dorë në lesh si qilima, çorga etj.; sot ekziston një specializim profesional sepse 

para viteve ‘90 është ngritur dhe ka pasur veprimtari fabrika e qilimave. Kjo traditë mund të 

shfrytëzohen për punësim dhe vetëpunësim, veçanërisht të grave, por është aktualisht e 

pashfrytëzuar. Programe promovimi të bashkisë në drejtim të promovimit të tyre dhe tërheqjes së 

sipërmarrësve privatë është një pikënisje.  

4.2.2  Turizmi 

Sektori i turizmit nuk është i zhvilluar në Bashkinë Maliq. Njohja dhe promovimi i vlerave 

kulturore, historike dhe natyrore, si dhe traditave të kulinarisë, është pika fillestare prej nga ku 

turizmi mund të nis të bëhet një burim të ardhurash për banorët, por dhe të gjallërojë jetën 

qytetare.  

Pika turistike me potencial më të madh janë zona e Gores dhe e Moglicës; bashkë me peizazhin 

këto zona ofrojnë mundësi zhvillimi për sektorin e argo-turizmit falë produkteve karakteristike si 

fasulet pllaqi, pastërmaja etj. Parku i Fazanëve në Drithas, Libonik, është një tjetër pasuri 

natyrore me shumë vlerë. Botimi i një gazete e dedikuar për territorin, në mbështetje të njohjes 

dhe promovimit të vlerave të zonës, është projekt në të ardhmen e afërt i bashkisë.  

Planifikimi i territorit dhe i përdorimit të tokës është bazë për zhvillimin e qëndrueshëm të 

turizmit.   

 

4.3 Mirëqenia sociale dhe ekonomike 

Bashkia Maliq paraqet statistika pozitive në lidhje me burimin kryesor të të ardhurave të 

familjeve. Kështu, rreth 63% e banorëve jetojnë në bazë të punësimit dhe vetëpunësimit, ndërsa 

13% me ndihmë ekonomike, pjesë kjo relativisht e ulët nëse krahasohet me mesataren e këtij 

treguesi në shkallë vendi. Nga ana tjetër, pensionet në të gjitha format e tyre përbëjnë gjithsesi 

një pjesë jo të vogël të burimit të të ardhurave të familjeve, me rreth 35%, sipas statistikave.  

Tabela 5: Burimi i të ardhurave të familjeve 

Burimi i të ardhurave të familjeve Bashkia Maliq Mesatare vendi 

Ndihmë sociale dhe përfitime 13.3% 3.6 - 48.6% 

Remitanca 8.1% 2.3 - 31.2% 

Të gjitha llojet e pensioneve 34.8% 32% 

Punësimi ose vetëpunësimi 62.8% 56.4% 
Burimi: INSTAT Web Atlas  
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Shkalla e papunësisë së popullatës, nga të dhënat e Census-AL 2011, është 18.4%. Niveli është 

më i ulët se papunësia në shkallë vendi prej 29.3%. Tek femrat papunësia paraqitet më e lartë se 

tek meshkujt; mes dy gjinive ndryshimi është afërsisht 5.6%, pra më i lartë se në shkallë vendi, 

3.5%. Megjithatë, nëse marrim parasysh se, veçanërisht në zonat rurale, më pak femra kërkojnë 

punë nëpërmjet zyrës përkatëse, mund të parashikohet që ndryshimi të jetë në të vërtetë më i 

madh. Nga ana tjetër, e njëjta gjë mund të thuhet dhe për meshkujt.  
 

Tabela 6: Niveli i papunësisë sipas gjinisë 

Papunësia sipas gjinisë Maliq Mesatare vendi 

shkalla e papunësisë tek femrat 22.5% 31.4% 

shkalla e papunësisë tek meshkujt 16.9% 27.9% 

Burimi: INSTAT Web Atlas  

 

Shqetësuese është papunësia e lartë tek të rinjtë, e cila paraqitet rreth 38.1%, edhe pse është 

shumë më e ulët se mesatarja e vendit prej 52.9%.  

 

Shërbimi social në Bashkinë Maliq nuk është aktualisht i pranishëm në të gjitha format dhe 

strukturat e tij. Ndihma ekonomike është instrumenti kryesor i mbështetjes sociale për grupet në 

nevojë. Të dhëna të çështjeve sociale dhe grupeve në nevojë, treguesit në lidhje me ta, në 

përgjithësi mungojnë, duke qenë se në Bashki ka munguar deri më sot një zyrë e specializuar.  

Për gratë në nevojë: Në Bashki nuk mbahen statistika të rregullta për dhunën ndaj grave. 

Mekanizmi i Koordinimit dhe Referimit të rasteve të tilla nuk është i ngritur në mëyrë të 

mirëfilltë; ky mekanizëm është detyrim ligjor që buron nga ligji nr.9669, datë 18.12.2006, “Për 

masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” dhe VKM nr.334, datë 17.02.2011, “Për 

Mekanizmin e Bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet 

familjare dhe mënyrën e procedimit të tij”.  

Kështu, Urdhri i Mbrojtjes i lëshuar nga Gjykata në këto raste vjen në Bashki, ku përcillet tek 

Zyra e Ndihmës Ekonomike dhe pagesa e shumës përkatëse (3,000 lekë/vit) është forma e vetme 

e mbështetjes sociale që ofrohet. Nga ana tjetër, shërbim ligjor, shërbim psikologjie, apo 

programe rehabilitimi falas për dhunuesit nuk ka; strehimi në nivel vendor gjithashtu nuk 

ofrohet. 

Për çështje të barazisë gjinore, për sa kohë nuk ka një zyrë të posaçme në Bashki, nuk 

ndërmerren fushata ndërgjegjësimi ose trajnime për banorët apo në institucione të ndryshme.  

Përkrahja sociale e grave kryefamiljare raportohet të jetë e ulët ose e pa zbatuar që prej shumë 

vitesh.  

Për Persona me Aftësi të Kufizuar: Infrastruktura për personat me aftësi të kufizuar në Bashkinë 

Maliq është tejet e kufizuar. Fondi financiar i saj për ngritjen e kësaj infrastrukture është 

vazhdimisht i pamjaftueshëm. Nga ana tjetër, në këtë drejtim ka vepruar paralelisht organizata 

World Vision, e cila ka ndërmarrë një nismë për trajnimin e mësuesve të shkollave në qytetin e 

Maliqit mbi metodat e edukimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Kjo nismë është në zhvillim e 

sipër.  



15 
 

Zyra për çështjet sociale është tashmë e ngritur, dhe kanë nisur përpjekjet për përforcimin e 

kapacitetit të saj. Për arritjen e këtij qëllimi, Bashkia ka mbështetjen e degës vendore të 

organizatës ndërkombëtare World Vision, me të cilën ajo ka një bashkëpunim të hershëm. Kjo e 

fundit ka ndërmarrë vazhdimisht projekte me natyrë sociale, edukuese e zhvilluese që kanë në 

fokus fëmijët dhe nxënësit e shkollave.  

Një projekt i rëndësishëm në zhvillim e sipër nga World Vision është monitorimi i rregullt i 

3,500 fëmijëve në nevojë të qarkut Korçë në lidhje me shërbimin shëndetësor dhe arsimor që ata 

marrin. Organizata ka nevojë për mbështetje nga institucionet vendore për vazhdimësinë e këtij 

projekti pilot në të ardhmen dhe mbështet institucionalizimin e monitorimit të rregullt të 

fëmijëve në aspekte sociale si më sipër.  

Ekspertiza e kësaj organizate dhe mundësitë që ajo ofron me anë të konsulencës dhe aktiviteteve 

për ngritjen e kapaciteteve të pushtetit vendor nevojiten të shfrytëzohen nga bashkia në procesin 

e ngritjes së Mekanizmit të Koordinimit dhe Referimit të rasteve të dhunës në familje. Me 

ngritjen e këtij Mekanizmi, organizata WV do të ishte një nga anëtaret më aktive të tij, jo vetëm 

sepse organizatat jofitimprurëse që punojnë në zonë duhet të jenë pjesë e Mekanizmit por edhe 

për eksperiencën e krijuar në adresimin e rasteve të dhunës ndaj fëmijëve si edhe burimeve të 

ndryshme që kjo organizatë mund ti ofrojë bashkisë. 

Mundësia për bashkëpunim për zhvillim të kapaciteteve vendore dhe jetësimin e politikave 

vendore të kësaj natyre është shumë e vlefshme për përforcimin e shërbimit social të ofruar nga 

Bashkia.  

 

4.4 Burimet natyrore dhe qëndrueshmëria mjedisore 

4.4.1  Pyje dhe kullota 

Territori i Bashkisë së Maliqit, në veçanti pas reformës territoriale administrative, gjykohet si tejet i  

pasur nga këndvështrimi i rezervave pyjore, me hapësirën pyjore dhe kullosore më të madhe në 

rrafsh Qarku pas Bashkisë Kolonjë. Kullotat zënë pjesën më të madhe të kësaj sipërfaqeje. Zona 

pyjore është e përqendruar kryesisht në Njësinë Administrative Gorë dhe Moglicë. Edhe jashtë 

kontekstit malor, gjithsesi, mund të gjenden hot-spote vërtet interesante si i ashtuquajturi 

“rezervati i fazanëve” siç njihet nga të gjithë banorët e zonës, pyll rreth 45 hektarësh i kufizuar 

në perëndim nga lumi Devoll, dhe në lindje nga lumi Dunavec, që përfaqëson dëshminë e fundit 

e mbetur nga mikroklima që karakterizonte Maliqin para tharjes të kënetës në vitet ’40. Pylli 

përbehet më së shumti nga shelgje, plepa, bredha dhe akacie. Fatkeqësisht, fazanët dhe specie të 

tjera si kaprolli janë tashmë të zhdukur plotësisht si pasoj e mungesës të mirëmbajtjes dhe 

gjuetisë pa kriter të dekadave të fundit. Mbeten gjithsesi specie të ndryshme zogjsh, dhelpra etj. 

Pylli dhe infrastruktura e tij duket tejet i amortizuar, aty ku mund të përfaqësonte një mushkri 

jetësore për Bashkinë, dhe ndoshta parku i vetëm në funksion të komunitetit. 

Mbetet gjithsesi në letër një plan i integruar i mbarështimit të pyjeve. Në disa zona kullosore, 

kullotat nuk shfrytëzohen nga bashkia (dhënia me qira e tyre me qëllim krijimin e të ardhurave 

vendore) për shkak të mungesës së ujit. Në këto raste nevojiten investime në lera ose forma të 

tjera të sjelljes së ujit në lartësitë e kullotave. Sipas INSTAT Census 2011, përdorimi i drurit si 
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materiali kryesor për ngrohje nga popullata në Bashkinë Maliq është në masën 99.2%, kundrejt 

mesatares kombëtare prej 57.3%. Terreni kodrinor-malor i zonës favorizon fenomenin e 

erozionit, sidomos  në  tokat  përreth  fshatrave  Bickë  dhe  Gjyras.  në  zonën  e  Kolanecit  dhe  

fshatit  Goçe,  Është  e  domosdoshme  të  punohet për mbrojtjen e tokës nga ky fenomen, duke 

ndërtuar prita malore apo me sistemimin  e  tokës,  si  dhe  kanalizimin  për  kullimin  e  ujërave  

atje  ku ndihet e domosdoshme. 

Edhe pse vendimi i fundit i qeverisë, për të forcuar ruajtjen dhe funksionimin e të mirave publike 

të pyjeve dhe kullotave dhe moratoriumin e përkohshëm të shfrytëzimit tregtar të burimeve 

pyjore është një hap i duhur drejt mbrojtjes së tyre,  pyjet duken gjithmonë e më shumë të 

rrezikuar nga faktorë të ndryshëm, natyrorë dhe njerëzorë, si shpyllëzimi në shkallë industriale, 

sidomos ai i palicensuar.  

Në përgjithësi, gjendja efektive e pyjeve në Bashkinë e Maliqit është disi e paqartë. Pasaktësia e 

kadastrës pyjore, që nuk rezulton e përditësuar, pengon studime të hollësishme në këtë drejtim 

dhe në drejtim të ndërmarrjes së masave për përmirësimin e gjendjes së pyjeve.  Kalimi tek 

pushteti vendor i menaxhimit të pyjeve, i parashikuar nga  projektligji “Për administrimin e 

fondit pyjor dhe kullosor kombëtar në Republikën e Shqipërisë”, miratuar në nëntor të 2015 nga 

Këshilli i Ministrave dhe që pritet të hyj në fuqi në korrik të 2016, bën të domosdoshëm për 

planet afatmesme hartimin e një plani të integruar për mbarështimin e pyjeve në pronësi të 

Bashkisë Maliq, sipas udhëzimeve të cilësuara nga ”Strategjia për Zhvillimin e Sektorit të Pyjeve 

dhe Kullotave në Shqipëri”. Në këtë optikë, duhet përmirësuar ndjeshëm sistemi i monitorimit të 

territorit:  projektligji i lartpërmendur parashikon që të ketë një inspektor për çdo 1,500 ha pyje 

dhe 3,000 ha kullota.  

4.4.2 Burimet ujore 

Burimi ujor kryesor i territorit të Bashkisë Maliq është Lumi Devoll (196 km). Ky lum ka një 

sipërfaqe ujëmbledhëse rreth 3.140 km²m me prurje mesatare  rreth 49,5 m³/s. Lumi klasifikohet 

me rrjedhë “në lartësi”, aty ku dhe mesatarja e saj mbi nivelin e detit është rreth 960 m.  Pjesa e 

lumit qe kalon në Bashkinë e Maliqit gërryen në mënyrë mjaft aktive terrenin, duke u 

karakterizohet nga fenomeni i erozionit. Lumi Devoll po pëson në vitet e fundit modifikime të 

rëndësishme prej zhvillimit në shtratin e tij të disa projekteve hidroenergjetike, në veçanti ai që 

po ndërtohet në Banjë dhe Moglicë nga kompania norvegjeze StratKraft, me kapacitet mbi 256 

MË dhe që pritet të rris ndjeshëm prodhimin e energjisë elektrike në vend, deri me 17%. Për vetë 

natyrën e shtrirjes lumi Devoll është i ndikuar në të gjithë gjatësinë nga prania e shkarkimeve të 

lëndëve organike, lëndë kimike bujqësore si dhe mbetje me natyrë të ndryshme, por gjithsesi 

analizat e kryera sipas të gjitha parametrave shkencore dokumentojnë që cilësia mesatare e tij 

është “e mirë” ose “shumë e mirë”. 
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4.5 Shërbimet publike dhe infrastruktura 

4.5.1  Furnizimi me ujë 

Organizimi dhe mbulimi me shërbim 

Bashkia e Maliqit aktualisht nuk administron shërbimin e furnizimit me ujë në territorin e saj; ky 

shërbim ofrohet nga Sh. A Ujësjellës Korçë Fshat, që i përket Bashkisë Korçë. Me vendim të 

Këshillit të Ministrave rrjeti i ujësjellësit do të kalojë nën administrim të Bashkisë Maliq, duke 

shkrirë dhe pjesën e rrjetit të ish-komunave që janë bërë pjesë e saj.   

Në Bashkinë Maliq mungojnë gjurmët e rrjetit të ujësjellësve, dhe për pasojë mungojnë dhe të 

dhëna të sakta për mbulimin me ujë  të banorëve; mungon personel i kualifikuar për vrojtime 

profesionale në këtë drejtim. 

Sh. A Ujësjellës Korçë Fshat mbulon me shërbim qytetin Maliq, duke mundësuar furnizim 24 

orë/ditë. Kjo ndërmarrje mbulon gjithashtu pjesërisht njësitë Pirg, Vreshtas dhe Libonik, me 2 

deri në 6 orë/ditë furnizim. Burimet ujore që shfrytëzohen për qytetin e Maliqit janë me 

vetërrjedhje, ndërsa në njësitë e tjera administrative janë kryesisht me ngritje mekanike. Në 

përgjithësi, sasia e ujit është e kënaqshme gjatë stinës së dimrit, kurse në verë ka akoma mangësi, 

kështu, kur bie shi, për shkak të rrjetit të dëmtuar, uji shpesh nuk është i pijshëm. 

Njësitë Moglicë dhe Gorë, duke qenë zona të thella malore, janë të shkëputura nga mbulimi i 

ndërmarrjes, dhe furnizimi  me ujë të pijshëm është zgjidhur përmes sistemeve të veçantë,  

burimeve natyrorë ose puseve. Gjatë stinës së verës, për shkak të thatësisë, për disa fshatra 

furnizimi me ujë është shumë i kufizuar ose mungon; fshati Strelcë veçohet për këtë rast. Zona të 

tjera rurale furnizohen me ujë të pijshëm nga ndërmarrja, përmes sistemeve të veçantë, e më pak 

nga burime ose puse.  

Në këto zona, fshatrat Symiz, Gurkuq, Protopapë, nuk kanë furnizim me ujë të pijshëm, ndrësa 

pjesërisht nuk kanë as fshatrat Gopesh, Zerec, Dushar, Lumas (Lagja Kodras), Gurshqipe e 

Podgorie, gjithsej rreth 1,400 banorë. Problemi në këto fshatra paraqitet i ndryshëm:  

 

a. Amortizim i depove të ujit 

b. mungesa e rrjetit të ujësjellësit, të brendshëm dhe/ose të jashtëm; 

c. shtresa të tokës me përmbajtje të natyrshme amoniaku, çfarë nuk lejon 

shfrytëzimin e puseve; 

 
Cilësia e ujit të pijshëm 

Për sigurimin e cilësisë së ujit në mbarë zonën e bashkisë përdoret kryesisht sistemi i klorinimit 

manual; sistemi automatik është mundësuar vetëm për sistemin e ujësjellësit që mbulon qytetin 

dhe fshatin Bitinckë.  Nga ana tjetër, pavarësisht nëse manual apo automatik, klorinimi i ujit të 

pijshëm nuk vlerësohet në tërësi si një formë e përshtatshme e sigurimit të cilësisë së tij.  
Gjendja e infrastrukturës 

Në lidhje me gjendjen e rrjeteve të jashtëm dhe të brendshëm të sistemeve aktualë të ujësjellësve, 

përkrah gjendjes së tyre në disa raste të amortizuar, një problem më i mprehtë është shqetësues: 

ndërtimi prej eterniti e disa prej këtyre rrjeteve, në një gjatësi lineare të caktuar të tyre. Eterniti 
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është material i dëmshëm për shëndetin e njeriut, dhe i përjashtuar në nivel ndërkombëtar nga 

përdorimi. Mbi këtë bazë, zëvendësimi gradual i rrjeteve të ndërtuar me eternit, është i 

domosdoshëm.  

Lidhjet e dyfishta në rrjetet ekzistues të ujësjellësit janë një problem shqetësues i disa njësive 

administrative të bashkisë. Ky problem shpesh kërkon ndërhyrje në të gjithë rrjetin, pasi 

identifikimi i tyre, pas ndërtimit, është i vështirë. Lidhjet janë rezultat i abuzimit të sipërmarrësve 

privatë që kanë ndërtuar rrjetin e ujësjellësit në një kohë të caktuar. Ka nisma dhe bashkëpunim 

të Bashkisë Malqi me Ndërmarrjen Korçë Fshat për adresimin gradual të këtij problemi.  

Për pjesën më të madhe të banorëve (familjeve) nuk janë të vendosur matës të përdorimit të ujit 

të pijshëm, duke vështirësuar mbledhjen e tarifës së ujit.  

Përmirësimi i shërbimit në të ardhmen 

Zona e Maliqit është e pasur me burime ujore. Mundësitë për përmirësimin e shërbimit 

qëndrojnë në shfrytëzimin me më eficensë dhe efektivitet të tyre.  

1. Burimet që shfrytëzohen aktualisht për qytetin e Maliqit janë relativisht të bollshme (rreth 20 

litra/sekondë) por aktualisht shfrytëzohen nën kapacitet. Duke qenë me ngritje mekanike, 

gjendja e mbulimit me shërbim mund të përmirësohet përmes rritjes së eficensës së 

stacioneve të pompimit.  

2. Burimit të Bulgarecit, i cili ndodhet në territorin e Bulgarecit, ka prurje të mjaftueshme për të 

furnizuar me ujë banorët nga njësia Libonik deri në Maliq (fshati Symizë). 

Në Aneksin II bashkëngjitur jepet tabela e plotë përmbledhëse e shërbimit aktual të furnizimit 

më ujë të pijshëm në të gjitha fshatrat e bashkisë, sipas elementëve thelbësorë të këtij shërbimi 

dhe infrastrukturës së tij.  

4.5.2  Kanalizimi i ujërave të zeza dhe të bardha 

Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza dhe të bardha në qytetin Maliq është në pronësi të 

bashkisë. Ky rrjet përbëhet nga dy kolektorë kryesorë të përbashkët për ujërat e zeza dhe të 

bardha. Kolektorët janë të gjatësisë 485 ml dhe 1,000 ml, të ndërtuar prej qemeri me mure guri të 

trasha.  

Ujërat e zeza derdhen në lumin Maliq përmes tre grykave; argjinaturat e tyre aktualisht janë të 

dëmtuara.  

Ujërat e bardha drejtohen nëpërmjet kanaleve të hapura ose tubacioneve tek kolektorët kryesorë. 

Ajo janë problematike gjatë shirave për shkak të prurjeve të përroit që zbret nga blloku 3 i 

qytetit, kanali i të cilit është i hapur. Ka një projekt për rehabilitimin e këtij kanali, i cili 

aktualisht ka filluar zbatimin. 

Problemet kryesore të këtij shërbimi lidhen me fenomene si erozioni i tokës, pritat, etj. që 

dëmtojnë kanalizimet.  

Përmirësimi i rrjetit të kanalizimeve në bashki është objekt investimesh madhore dhe për një 

periudhë kohe afatgjatë.  
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4.5.3  Planifikimi i territorit 

Sipas Planit të Përgjithshëm Kombëtar të Territorit, qendra e Bashkisë Maliq, qyteti i Maliqit, 

përcaktohet qendër lokale ndërsa njësitë e tjera administrative përbërëse të saj cilësohen qendra 

bujqësore, fushorë, malore ose të përziera.  

Plani urbanistik i ish-Bashkisë Maliq është i vitit 1971, i cili nuk është zbatuar, ndërsa studimi 

më i fundit urbanistik është kryer në vitin 1991, por nuk ka përfunduar në një plan të zbatuar.  

4.5.4  Rrugët dhe transporti publik 

Rrugët 

Rrjeti rrugor i bashkisë Maliq lehtëson lëvizjen e banorëve të qendrave të njësive administrative 

në qytet por edhe të fshatrave drejt qendrave të njësive administrative. Vështirësi paraqiten 

gjithsesi në zonat malorë të Moglicës dhe Gorës, ku segmentet rrugore rëndohen gjatë stinës së 

dimrit ose gjatë shirave për shkak të mungesës së kanalizimeve të ujërave të bardha. Mirëmbajtja 

është këtu një fond i rëndësishëm për sigurimin e lidhjes së vazhdueshme të banorëve me njëri-

tjetrin.  

Transporti publik 

Transporti publik urban ofrohet për qendrat e njësive administrative drejt qytetit, por nuk është i 

shtrirë ende drejt fshatrave. Përfshirja e zonave rurale në shërbim është e rëndësishme 

veçanërisht për aksesin në shërbimet qe qytetit të banorëve, dhe veçanërisht për lehtësimin e 

lëvizjes së grave dhe vajzave, të cilat janë në përgjithësi përdoruese më të shpeshta të transportit 

publik.  

4.5.5  Menaxhimi i mbetjeve 

Grumbullimi dhe mbledhja: Shërbimi i mbledhjes dhe transportit të mbetjeve kryhet në qytetin e 

Maliqit me nën kontraktim. Mbetjet e qytetit Maliq mblidhen 1 herë/javë, ndërsa zonat rurale 

nuk janë të mbuluara plotësisht. Bashkia nuk ka ngritur ende sistemin e mbledhjes së diferencuar 

të mbetjeve në burim. Aktivizimi i komunitetit rom në drejtim të nismave për vendosjen e 

sistemit të riciklimit në zonë është ende një potencial i pashfrytëzuar.  

Bashkia nuk ka një plan të menaxhimit të mbetjeve të njësuar për territorin e ri.  

Vend depozitimi: Korça është një ndër 5 qarqet në Shqipëri ku është planifikuar ndërtimi i vend 

depozitimeve rajonale të mbetjeve urbane. Për këtë qark vend depozitimi po ndërtohet në Maliq 

nga agjencia zbatuese KRWM, shoqëri aksionare e krijuar nga njësitë e qeverisjes vendore 

përbërëse të Qarkut Korçë, me fonde të përbashkëta të qeverisë shqiptare dhe Bankës Gjermane 

për Zhvillim KfW. Ky vend depozitim do të plotësojë nevojat e banorëve të Bashkisë së re 

Maliq, Devoll, Kolonjë, Pustec dhe Korçë. Projekti përfshin gjithashtu mbylljen e vendeve 

ekzistuese të depozitimit të mbetjeve urbane dhe pyllëzimin e tyre.   

4.5.6  Shëndetësia 

Bashkia Maliq ka gjithsej 7 qendra shëndetësore, një në secilën njësi administrative të saj. Një 

numër i vogël fshatrash nuk kanë ambulancë, ndërsa është më shqetësuese gjendja e disa 

ambulancave në disa njësi administrative.  
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Aktualisht mungon mirëmbajtja e rregullt e ambulancave dhe qendrave shëndetësore, çfarë është 

një shkak kryesor i degradimit të kushteve mjekësore të tyre. Problemet në infrastrukturë hasen 

në këto drejtime kryesore: 

a. mjediset e shërbimit mjekësor parësor janë shpesh të përshtatura në ndërtesa si shkolla 

apo të tjera, të cilat nuk mund të ofrojnë kushte higjienike dhe të përshtatshme për 

pacientët 

b. ndërtesat janë shpesh të vjetërsuara 

c. ngrohja gjatë dimrit mungon 

d. mungesë e pajisjeve mjekësore 

 

Qendra Shëndetësore Maliq është në gjendje të ofrojë shërbim më cilësor të shërbimit parësor 

shëndetësor, me përpjekjen për të mbuluar dhe nevojat e disa njësive të tjera të afërta. Qendra 

ofron shërbim 24 orë; 2 infermiere janë në shërbim gjatë natës ndërsa mjeku mund të 

kontaktohet gjatë ditës dhe në raste urgjence. Në shërbimin e urgjencës punojnë gjithsej 8 

infermierë dhe ka 1 autoambulancë. Spitali i Korçës është 7 minuta larg me autoambulancë.  

Qendra ka hapësira të bollshme. Për gruan ka një konsultor të veçantë. Nuk ofrohet shërbim 

gjinekologjie, për këtë pacientët i drejtohen spitalit në qytetin e Korçës. Gjithashtu gratë kanë 

mundësi lindjeje vetëm në spitalin e Korçës. Siguria në qendër është një problem, nga  momenti 

që nuk janë të pakta përballjet me pacientë përdorues droge dhe vjedhje. Një roje është 

veçanërisht i rëndësishëm në shërbimin e natës, ose vendosja e kamerave është një alternativë.  

Nga ana tjetër, në përgjithësi në zonë mungojnë mjekë specialistë. Lehtësimi me kontrata të 

pjesshme të mjekëve specialistë për vizita në familje mund të jetë një zgjidhje në këtë drejtim.  

 

4.5.7  Arsimi 

Aktualsht, në zonat rurale të bashkisë, ndërtesat e shkollave shfrytëzohen shpesh për një numër 

fare të vogël nxënësish. Fondet për administrimin e këtyre ndërtesave kanë në këtë mënyrë 

shpesh një përdorim jo eficent.  

Një fenomen alarmues për arsimimin në zonë është ai i klasave kolektive, ku mësimi zhvillohet 

bashkë për nxënës të niveleve (klasave) të ndryshme, për shembull nxënës nga klasa e pestë 

bëjnë mësim bashkë me ata të klasës së nëntë-të. Kjo formë mësimdhënie ul ndjeshëm cilësinë e 

edukimit dhe arsimimit të nxënësve. Fenomeni është i shtrirë në fshatra,  përjashtim bën qyteti i 

Maliqit dhe pak fshatra me popullsi të madhe.  

Ekspertë të zonës vlerësojnë të mundshëm përqendrimin e shkollave të zonës, veçanërisht të 

fshatrave, dhe kalimin e fondeve vendore që shpenzohen çdo vit për mirëmbajtjen dhe 

administrimin e këtyre shkollave (ku përfshihet dhe punësimi i mësuesve) për ofrimin e 

transportit publik të nxënësve. Ky riorganizim i sistemit të shkollave, përveçse rrit eficiensën e 

fondeve vendore, është dhe një qasje dhe për eliminimin e fenomenit të klasave kolektive. 
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4.5.8  Kultura dhe sportet 

Zonat Bashkia Maliq ka një pallat kulture të mirëfilltë, të quajtur Qendra Kulturore “Dhimitër 

Orgocka”, në një ndërtesë interesante të ndërtuar nga rusët në vitet ’50 dhe që këtë vit feston 67 

vjetorin. Kohët e fundit, pallati i është nënshtruar një procesi rikonstruksioni të fasadës, por një 

rehabilitim më tërësor është i nevojshëm. Salla e teatrit nuk preket rrënjësisht që nga ndërtimi i 

saj i parë, mungon ngrohja, një sistem ndriçimi dhe foni bashkëkohore. Salla e shfaqjeve 

gjithashtu kanë nevojë për rikonstruksion. Janë mundësuar vetëm disa riparime të pjesshme: 

karriget, për shembull, janë zëvendësuar pjesërisht me ato që janë dhuruar nga ushtria. Sipas 

drejtorit të institucionit, i është bërë një kërkesë zyrtare Ministrisë së Kulturës për të çelur fondet 

për rikonstruksionin e pallatit, por asnjë  përgjigje nuk është dhënë deri sot. 

Pallati i Kulturës disponon edhe një bibliotekë, rreth 400 tituj të dhuruar kryesisht nga USAID 

dhe World Vision në vitin 2008. Biblioteka sot ka rreth 350 anëtarë por funksioni i saj kufizohet 

nga fakti që fondi i librave nuk shtohet rregullisht, ndërsa mungon dhe një sallë leximi.  Drejtori 

i Pallatit të Kulturës ka në projekt që një nga ambientet ta transformoj në sallë të informatizuar. 

Qendra kulturore ka dhe në njësitë administrative Pojan (në Rrëmbec), Vreshtas dhe Pirg. 

Ndërtesat përkatëse janë dhe në këto njësi shumë të amortizuara.  

Prej vitit 2007 kanë rifilluar pas shumë kohësh të zhvillohen aktivitete kulturore me karakter 

lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, si teatri, komedia, koncerte muzikore, ansambli popullor i 

këngëve e valleve; bashkia punon në një zhanër të gjerë të artit. Ndërmjet aktiviteteve spikat 

Festivali Ndërkombëtar i Monodramës si dhe përfaqësime në aktivitete kulturore në Maqedoni, 

Rumani dhe Greqi: në Buzău të Rumanisë ansambli amator i Maliqit ka marrë vendin e dytë.  

Të rinjtë e të rejat e shkollave në qytet dhe në njësitë administrative si dhe familjet e tyre janë 

veçanërisht të interesuar të marrin pjesë në aktivitete kulturore si teatër, monodramë, muajt e 

letërsisë etj. Ka nisma për nxitjen tek fëmijët të mësimit të instrumenteve muzikorë. Pjesëmarrja 

e vajzave në aktivitetet kulturore të qendrës së kulturës shpesh tejkalon dhe atë të djemve.   

Festa kryesore e Maliqit është Festa e Ëmbëlsirës, në fund të gushtit, ku me kthimin e 

emigrantëve rrugët kryesore të qytetit mbushen me vizitore të panairit të ëmbëlsirave dhe 

aktiviteteve të tjera artistike sipas një kalendari të larmishëm tashmë në vitin e tetë të tij.  

World Vision është shumë aktive në territor gjithashtu dhe për mbështetjen ndaj kulturës; përmes 

saj janë siguruar materiale muzikore dhe për pikturën. Mungesa e mësuesve me kohë të pjesshme 

nuk lejon shfrytëzimin e këtij fondi.  

Bashkëpunime ndër vendore 

Me Bashkinë Korçë është vendosur një marrëdhënie për sa i përket Festivalit të Monodramës 

(aty zhvillohet ky aktivitet), kurse me Ersekën bashkëpunimi kryhet përgjithësisht me 

shkëmbimet e elementëve të Ansamblit.  
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Sporti 

Bashkia e Maliqit nuk ka një ekip profesionist në asnjë disiplinë dhe rang. Deri në 2011, ekipi i 

futbollit për meshkuj i Maliqit luante në kategorinë e tretë, sot luan me amatorët për shkak të 

mos financimit nga Federata Shqiptare e Futbollit. Nga ajo kohë, gjithsesi, ekziston ende një 

fushë sportive me dushe dhe kushte të përshtatshme, të menaxhuar nga një përgjegjës. Me 

bashkëpunim me organizatën World Vision, është mundësuar krijimi i një ekipi futbolli për vajza 

(nxënëse të shkollës 9 vjeçare) që stërvitet rregullisht.   

Ka një ekip volejbolli të vajzave dhe djemve, nuk janë të përfaqësuar në kampionate. Palestrat e 

shkollave në Maliq dhe në njësitë administrative janë në gjendje të amortizuar.  

4.6 Përfundime 

Burimi kryesor i të ardhurave të zonës së Maliqit është bujqësia. Potenciali për zhvillim të 

mëtejshëm të sektorit është sigurisht më i madh se sa aktualisht shfrytëzohet. Shtimi i prodhimit 

bujqësor kushtëzohet nga gjendja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, e cila, aktualisht 

mundëson ujitjen e vetëm 1/3 e sipërfaqes së tokës gjithsej, shkallës së ulët të mekanizimit të 

punës për disa nga proceset e punës në bujqësi, dhe kapaciteteve ruajtëse të pamjaftueshme të 

prodhimit të secilës prej kulturave më të kultivuara në zonë.  

Përkrah infrastrukturës, qëndrojnë mangësitë e natyrës politike. Toka bujqësore është tejet e 

fragmentarizuar, me madhësi mesatare të fermës rreth 1 ha, ndërsa mungojnë bashkëpunimet 

mes fermerëve dhe politika vendore të përbashkëta për prodhimin bujqësor; zinxhiri i vlerës 

është i shkurtër, prodhimi grumbullohet nga sipërmarrës privatë në frigoriferë dhe mbërrin në 

tregjet vendore dhe rajonale, por nuk përpunohet më tej në asnjë formë. Këto probleme janë 

shkak për rendiment të ulët të tokës dhe për pasojë shfrytëzim të ulët të potencialit të saj. Nxitja e 

bashkimit të fermerëve dhe informimi i tyre për fondet e skemave kombëtare që janë të vlefshme 

për sipërmarrje të përbashkëta të fermerëve është i nevojshëm për të drejtuar në mënyrë me 

strategjike zhvillimin e sektorit të bujqësisë.  

Përpunimi i produkteve bujqësore është një domosdoshmëri për të ardhmen e zonës së Maliqit. 

Në veçanti të përshtatshme për zonën do të ishin prodhimi i lëngjeve të frutave, frutave të thata 

etj. Politika vendore të veçanta për nxitjen graduale të sipërmarrjes privatë në këtë sektor janë të 

rëndësishme për vitet në vazhdim.  

Maliqi ka traditë të hershme në punimet e dorës, traditë e përcjellë në mënyrë profesionale për 

disa dekada përmes fabrikës së qilimit me veprimtari deri para viteve ’90. Sot sipërmarrjet 

private në këtë drejtim mungojnë. Promovimi nga bashkia i kësaj tradite artizanale, i mbështetur 

nga specializimi profesional ekzistues, është i rëndësishëm për punësimin e grave.  

 

Turizmi është potencial për diversifikimin e burimit të të ardhurave të zonës, dhe i rëndësishëm 

gjithashtu për gjallërimit të jetës sociale të saj; sinergjia që mund të krijohet me agro-biznesit 

është e vlefshme veçanërisht për punësimin e grave dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Megjithatë, 

sektori është ende i pazhvilluar. Njohja dhe promovimi i vlerave të zonës janë të domosdoshme, 

me qëllim afrimin e sipërmarrjeve private dhe turistëve vendas e të huaj.  

 

Infrastruktura e shërbimeve publike në zonat rurale në tërësi ka shumë nevojë për ngritje dhe 

ripërtëritje. Mungesa e mirëmbajtjes së rregullt rëndon shumë gjendjen, ndërsa shpesh numri i 
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banorëve të mbetur në fshatra të thellë justifikon me vështirësi investime të madhësive të 

konsiderueshme. Jo çdo fshat ka ambulancë dhe shpesh fshatrat më të thellë izolohen nga shirat 

dhe dëbora gjatë stinës së dimrit. Fondi për mirëmbajtjen dhe administrimin e shkollave të 

zonave rurale është në shumë raste jo eficent për shkak të numrit të vogël të nxënësve. Fenomeni 

i klasave kolektive është një pasojë e rëndë e migrimit të popullatës rurale dhe izolimit të 

fshatrave; lidhja graduale në vitet në vazhdim e zonave rurale me rrugë të asfaltuara është 

thelbësore për eliminimin këtij fenomeni tejet regresiv.  

Zonat rurale më vështirësi më të mëdha në aksesin në shërbimet publike dhe në lidhjen me 

qytetin janë Moglica dhe Gora, të dyja zona malore të pjesës perëndimore dhe veriperëndimore 

të bashkisë.  

 

Shërbimi social i bashkisë është tejet i kufizuar. Zhvillimi i kapaciteteve njerëzore është 

pikënisje e nevojshme, së bashku me ngritjen e një baze të dhënash dhe treguesish socialë e 

gjinorë të cilët të përditësohen dhe vlerësohen rregullisht në vitet në vazhdim, me qëllimin për 

t’iu qasur më mirë problemeve të grupeve në nevojë, qasje e cila aktualisht mungon. Në këtë 

drejtim, bashkëpunim me organizata jofitimprurëse ose të shoqërisë civile është kyç. 

Aktivitetet kulturore dhe sportive gjithëpërfshirëse të banorëve të bashkisë, grup moshave të reja, 

djemve dhe vajzave, si dhe grupeve në nevojë janë një komponent kyç për integrimin dhe 

kohezionin e bashkisë i cili kërkon vëmendje po aq të veçantë sa infrastruktura e shërbimeve 

publike.   

 

5. Problematika operacionale afatshkurtra dhe prioritete 

 

Vizioni i përgjithshëm

Bashkia Maliq e zhvilluar në bazë të avantazheve të veta krahasuese, në mënyrë të qëndrueshme, në mënyrë të integruar

Prioritet operacional 1 Përqendrimi dhe integrimi i bazës së të dhënave të ish-komunave në bashki

Prioritet operacional 2 Plan i Përgjithshëm Vendor 

Prioritet operacional 3 Planifikim strategjik të zhvillimit vendor
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Vizioni Drejtim I

Banorët marrin shërbime publike në mënyrë të plotë dhe të integruar në të gjithë shtrirjen e bashkisë 

Objektiv afatgjatë I.1.1 Sigurim i aksesit të vazhdueshëm në furnizim me ujë të pijshëm të të gjithë banorëve

Prioritet operacional 1 Ngritja e sistemit të dokumentuar të menaxhimit të aseteve të sistemeve të ujësjellësve

Prioritet operacional 2 Adresimi i problemit teknik në furnizimin me ujë të pijshëm të fshatrave aktualisht pa shërbim

Objektiv afatgjatë I.1.2 Furnizim me ujë të pijshëm me cilësi sipas standardeve ligjore

Prioritet operacional Zëvendësimi i rrjeteve të ujësjellësit të ndërtuar me material eternit

Objektiv afatgjatë I.1.3 Mirëmbajtja e rregullt e infrastrukturaës së shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm 

Prioritet operacional Mirëmbajtja e infrastrukturës ekzistuese të shërbimit

Objektiv afatgjatë I.1.4 Furnizimi me ujë të pijshëm përmes një skeme të vetme që siguron kosto operative minimale

Prioritet operacional 1 Përmirësimi i eficencës së sistemeve të ujësjellësve 

Prioritet operacional 2
Planifikim i furnizimit të vazhdueshëm me ujë të pijshëm të popullatës së bashkisë në mënyrë të 

qëndrueshme duke siguruar kosto operative minimale

Objektiv afatgjatë I.2 Banorët e bashkisë kanë akses të plotë në kanalizimin e ujërave të zeza

Prioritet operacional 1 Ndërtimi i gropave septike sipas standardeve teknike në zonat rurale të bashkisë, pranë institucioneve 

Prioritet operacional 2 Planifikim investimesh kapitale për shërbimin e kanalizimit të ujërave të zeza në bashki

Objektiv afatgjatë I.3 Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të bardha nuk lejon përmbytje në raste kushtesh ekstreme të motit 

Prioritet operacional 1 Zëvendësimi i rrjetit të kanalizimit të ujërave të bardha në bashki që është në gjendje shumë të amortizuar

Prioritet operacional 2 Planifikim investimesh kapitale për shërbimin e kanalizimit të ujërave të bardha në të gjithë bashkinë

Objektiv afatgjatë I.4.1
Infrastruktura rrugore lehtëson lëvizjen e banorëve të çdo fshati drejt qendrës së njësisë përkatëse 

dhe me njëri-tjetrin

Prioritet operacional 
Lidhja me rrugë të asfaltuara e fshatrave me qendrat e njësive administrative, të cilat paraqesin vështirësi të 

veçantë në lëvizje gjatë stinës së dimrit

Objektiv afatgjatë I.4.2 Infrastruktura rrugore mirëmbahet rregullisht

Prioritet operacional Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore eksiztuese të bashkisë

Objektiv afatgjatë I.5 Mjediset publike të çdo fshati janë të ndriçuara me cilësi sipas standardeve bashkëkohore

Prioritet operacional Shtrirja e ndriçimit në fshatra dhe nyje rrugore të bashkisë ku mungon ndriçimi
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Objektiv afatgjatë I.6
Transporti publik lehtëson lidhjen e të gjithë fshatrave me qendrat e njësive administrative, me 

qytetin Maliq

Prioritet operacional Lidhja e fshatrave me qendrat e njësive administrative përkatëse me transport publik

Objektiv afatgjatë I.7 Shërbimi i integruar i menaxhimit të mbetjeve ofrohet në të gjithë bashkinë sipas standardeve ligjore 

Prioritet operacional Menaxhim i integruar i mbetjeve në të gjithë bashkinë, sipas standardeve dhe afateve ligjore

Objektiv afatgjatë I.8.1 Arsim parauniversitor dhe parashkollor cilësor

Prioritet operacional Eliminimi graudal i klasave kolektive në bashki

Objektiv afatgjatë I.8.2 Infrastrukturë arsimore cilësore

Prioritet operacional 
Rehabilitimi gradual i shkollave aktualisht me infrastrukturë në gjendje të rënduar, duke filluar me shkollat 

me numër më të madh nxënësish

Objektiv afatgjatë I.9.1
Ambulancat dhe qendrat shëndetësore në të gjithë bashkinë ofrojnë shërbim parësor shëndetësor 

sipas standardeve ligjore

Prioritet operacional 
Rehabilitimi gradual i ambulancave eksiztuese në gjendje shumë të rënduar, duke filluar nga fshatrat me 

numrin më të madh të popullsisë

Objektiv afatgjatë I.9.2 Çdo fshat ka akses në shërbimin parësor shëndetësor të një ambulance

Objektiv afatgjatë I.9.3 Ambulancat dhe qendrat shëndetësore në të gjithë bashkinë mirëmbahen rregullisht

Prioritet operacional Mirëmbajtja e rregullt e ambulancave dhe qendrave shëndetësore të bashkisë

Objektiv afatgjatë I.10 Shërbim social i zhvilluar sipas standardeve ligjore

Prioritet operacional 1 Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të Zyrës së Shërbimit Social në bashki

Prioritet operacional 2 Njohja e problematikës sociale në bashki, e disagreguar sipas gjinisë

Prioritet operacional 3 Ngritja e Mekanizmit të Koordinimit dhe Referimit të rasteve të dhunës ndaj gruas

Prioritet operacional 4 Përfshirja në fondin e ndihmës ekonomike të grave kryefamiljare 

Objektiv afatgjatë I.11 Kultura e zhvilluar, me bashkëpunim ndërvendor dhe ndërkufitar

Prioritet operacional 1 Vendosja e një bashkëpunimi kulturor me zonat ndër-kufitare fqinjë 

Prioritet operacional 2 Rehabilitimi i plotë Qendrës së Kulturës "Dhimitër Orgocka" Maliq 

Prioritet operacional 3 Shfrytëzimi i fondit artistik të Qendrës së Kulturës Maliq

Objektiv afatgjatë I.12 Sporti i zhvilluar si një nga format kryesore të integrimit dhe edukimit të grupmoshave të reja

Prioritet operacional Mjedise sportive për vajza dhe djem

Objektiv afatgjatë I.13.1 Vendosja e kontrollit mbi ruajten e administrimin e pyjeve dhe kullotave në pronësi të bashkisë

Prioritet operacional Vendosja e kontrollit mbi ruajtjen e pyjeve dhe kullotave të bashkisë

Objektiv afatgjatë I.13.2 Ripërtëritja e sipërfaqeve pyjore e kullosore në pronësi të bashkisë

Prioritet operacional 1 Planifikim i ripyllëzimit të zonës pyjore në pronësi të bashkisë në afatgjatë

Prioritet operacional 2 Rritje e kapacitetit ujëpirës për blegtorinë në kullotat e bashkisë
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 Janë përcaktuar prioritete operacionale problemet në lidhje me çdo funksion që drejtpërdrejtë 

pengojnë përmbushjen e objektivit përkatës afatgjatë.  

 Janë përcaktuar prioritete operacionale lehtësime në lidhje me çdo funksion që janë të 

domosdoshme në përmbushjen e objektivit përkatës afatgjatë.  

 Në rastet kur probleme të së njëjtës natyrë prekin disa fshatra, kriteret e përzgjedhjes mes 

fshatrave janë: numri i banorëve ose rëndësia strategjike e fshatit – potenciali turistik i tij.  

 Krijimi në vazhdimësi i fondit për mirëmbajtjen e infrastrukturës së shërbimeve publike është 

renditur për çdo rast si prioritet operacional. 

 

Në vazhdim paraqitet pema e problemeve, e cila reflekton objektivat afatgjatë të secilit funksion 

vendor të trajtuar, pasojat dhe shkaqet kryesore të tyre; prioritetet operacionale të renditura më 

sipër i përgjigjen pikërisht këtyre shkaqeve. 

Vizioni Drejtim II

Bujqësia është një nga bazat e zhvillimit të ekonomisë së zonës në afatgjatë

Objektiv afatgjatë II.1 Infrastrukturë e ujitjes dhe kullimit e rehabilituar dhe e mirëmbajtur rregullisht

Prioritet operacional 1 Mirëmbajtja e rregullt e kanaleve ujitëse dhe kulluese ekzistuese të bashkisë

Prioritet operacional 2 Planifikikim investimesh kapitale për rehabilitimin e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit të tokës bujqësore

Objektiv afatgjatë II.2 Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore

Prioritet operacional 1
Informim/trajnim i fermerëve mbi ciklin e plotë të punës në bujqësi, mbi kërkesat afatmesme të tregut, mbi 

mundësitë dhe aplikimin për fonde qëndrore

Prioritet operacional 2 Marrje masash në drejtim të një menaxhimi më të qëndrueshëm të tokës bujqësore

Objektiv afatgjatë II.3 Prodhim sipas standardeve ligjore të sigurisë ushqimore

Prioritet operacional 1
Informim/trajnim i fermerëve mbi ciklin e plotë të punës në bujqësi, mbi kërkesat afatmesme të tregut, mbi 

mundësitë dhe aplikimin për fonde qëndrore

Prioritet operacional 2 Vendosja e kontrollit vendor të cilësisë së inputeve bujqësore

Objektiv afatgjatë II.4 Përqëndrim i prodhimit bujqësor të zonës së bashkisë në kulturat tradicionale dhe konkurruese

Prioritet operacional 1 Nxitja e krijimit të grupeve të prodhuesve të kulturave tradicionale dhe konkurruese të zonës 

Prioritet operacional 2 Stimulimi i kultivimit të panxharit të sheqerit në zonë

Prioritet operacional 3 Shtim i kapacitetit të ruajtjes së prodhimit bujqësor me aftësi konkurruese më të lartë

Vizioni Drejtim III

Turizmi i zhvilluar si pjesë integrale e zonës turistike jug-lindore të vendit

Objektiv afatgjatë III Promovimi i potencialit turistik të Maliqit në bashkëpunim ndër-vendor me rajonin

Prioritet operacional 1 Vendosja e kontrollit mbi vlerat natyrore dhe kulturore të bashkisë

Prioritet operacional 2 Njohja e vlerave të zonës me potencial turistik

Prioritet operacional 3 Promovimi i potencialit turistik në zonë në bashkëpunim ndër-vendor me rajonin

Prioritet operacional 4 Rijetësimi i vlerave natyrore të mirënjohura

Vizioni Drejtim IV

Artizanati është burim i rëndësishëm i punësimit të grave në zonë

Prioritet operacional Promovimi i traditës dhe aftësive të grave të zonës në punët e dorës
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Braktisje e 

zonave rurale

Mirëqenie e 

ulët sociale, 

veçanërisht në 

zonat rurale

Nivel i pa 

mjaftueshëm 

integrimi të 

bashkisë

Burim i 

padiversifikuar 

të ardhurash

Akses jo i plotë 

në furnizim me 

ujë në zonat 

rurale/Cilësi jo 

sipas standardeve 

ligjore

Akses jo i plotë 

në kanalizime të 

ujërave të bardha 

e të zeza në 

zonat rurale

Akses jo i plotë 

në shërbime, 

tregje, shërbim 

mjekësor,  

shkolla, në zonat 

rurale

Mjedise publike 

jo cilësore

Cilësi e ulët e 

edukimit 

parauniversitar në 

zonat rurale

Cilësi e ulët e 

shërbimit 

mjekësor parësor 

në zonat rurale

Shërbim social jo i 

plotë

Infrastrukturë e 
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Burime natyrore 

dhe vlera në 
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pashfrytëzuara
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zhvilluar
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qëndrueshme, 
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operative e 

shërbimit
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infrastrukturën e 
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shëndetësore 
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shkollave në 
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amortizuar, 
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pyjor dhe kullosor
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ulët i tokës 

bujqësore

Mos shfrytëzim 

i kulturave 

tradicionale dhe 

konkurruese

Kapacitete 

ruajtëse të ulta

Vlera historike, 

kulturore dhe 

natyrore të 

panjohura e të pa 

promovuara

Specializim i 

fuqisë punëtore 

të grave në 

artizanat i 

pashfrytëzuar

Përdorim i 

materialit 

eternit/klorinimi i 

ujit të pijshëm 

ose asnjë masë 

për sigurimin e 

Gropa septike 

jashtë standardit 

teknik

Bllokim i 

segmenteve 

rrugorë në zonat 

malore gjatë 

dimrit

Frekuencë e ulët 

e shërbimit të 

menaxhimit të 

mbetjeve

Mungesë 

mjekësh 

specialistë me 

kohë të pjesshme

Mungesa e të 

dhënave dhe 

treguesve socialë 
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nevojë

Qendra e Kulturës 

në gjendje të 

amortizuar

Mos zbatim i 

planeve të 

mbarështimit të 

pyjeve

Mungesë e 

politikave 

vendore të 

përbashkëta 

të prodhimit

Treg i kufizuar i 

prodhimit 

bujqësor, 

mungesë 

marketimi

Mungesë e 

politikave 

vendore të 

përbashkëta të 

subvencionimit

Mosshfrytëzim i 

vlerave të zonës

Mungesë 

mësuesish me 

kohë të pjesshme

Mungesa e ujit në 

një pjesë të 

kullotave

Mungesë 

planifikimi 

afatgjatë, 

mungesë të 

dhënash të rrjetit 

eksistues të 

ujësjellësve të 

bashkisë

Mungesë fondesh 

investimi

Mungesë fondesh 

investimi

Mungesë fondesh 

investimi, të 

ardhura të ulta 

nga shërbimi i 

menaxhimit të 

mbetjeve

Migracion, numër 

i ulët nxënësish, 

eficiencë e ulët e 

fondit për 

edukimin

Mungesë e 

mirëmbajtjes së 

rregullt, mungesë 

personeli 

mjekësor

Mungesë fondesh 

investimi

Mungesë fondesh 

investimi dhe 

operative

Infrastrukturë 

e dobët e 

sektorit të 

bujqësisë: 

ujitja dhe 

kullimi, 

mekanizimi i 

procesit të 

punës

Inpute 

bujqësore të 

cilësisë jo të 

mirë, informim 

jo i plotë i 

fermerëve, 

mungesë 

planifikimi 

strategjik

Informim jo i 

plotë i fermerëve, 

mungesë 

planifikimi 

strategjik

Mungesë e 

planifikimit 

strategjik, 

mungesë fondesh 

investimi

Mungesë e 

politikave 

vendore 

mbështetëse e 

promovuese

Mirëqenie e ulët 

ekonomike, veçanërisht në 

zonat rurale

Të ardhura të ulta të sektorit 

të bujqësisë



28 
 

6. Plani operacional dhe investimet 

 

Bashkia Maliq e zhvilluar në bazë të avantazheve të veta krahasuese, në mënyrë të qëndrueshme, në mënyrë të integruar

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

Inventarizimi i aseteve dhe përqendrimi e 

integrimi i të dhënave për të gjitha ish-

komunat në bashki

Administrata e bashkisë
09.2015 - 

06.2016 
Kosto administrative Bashkia Maliq 100% Bashkia Maliq / Bashkia Maliq 

Përqendrim fizik i të dhënave, grupim i të 

dhënave sipas llojit, sektorëve të punës në 

bashki 

Akses mbi të dhënat e të gjithë territorit të ri 

të bashkisë, rritje e efiçiencës së punës në 

bashki

Ngritja e bazës dixhitale të të dhënave të 

integruara të bashkisë 
Administrata e bashkisë 2018 UNDP Albania 100%

UNDP Albania / UNDP Albania 

dhe Bashkia Maliq 
Përmes Programit STAR UNDP Albania

Akses mbi të dhënat e të gjithë territorit të ri 

të bashkisë, rritje e efiçiencës së punës në 

bashki, mundësi për kryerjen e analizave të të 

dhënave

2 Plan i Përgjithshëm Vendor 
Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor të 

bashkisë
E gjithë popullata 2017

Buxheti i shtetit (MZHU) 

100%

Bashkia Maliq Zyra e Urbanistikës, 

MZHU / Bashkia Maliq Zyra e 

Urbanistikës, specialistë qëndrorë e 

vendorë

Asistencë teknike nga MZHU

Rritje e efektivitetit të punës në bashki, rritje 

e mundësisë për të përftuar fonde nga skemat 

kombëtare, donatorë të jashtëm për 

investime afatgjata, investime madhore më të 

qëndrueshme

3
Planifikim strategjik të zhvillimit 

vendor

Hartimi i një plani strategjik të zhvillimit të 

bashkisë
E gjithë popullata 2017-2018

2,000,000 - 

4,000,000 lekë

Buxheti i shtetit (Skema 

kombëtare: Politika 1/Masa 

5 e SNZHRB 2014-2020)

Bashkia Maliq Zyra e Zhvillimit 

Ekonomik / Konsulentë të jashtëm, 

Bashkia Maliq Zyra e Zhvillimit 

Ekonomik, specialistë vendorë e 

rajonalë

Nënkontraktim i shërbimit/Planifikim në dy 

faza, faza e dytë (2018): planifikim i 

investimeve kapitale të shërbimeve publike

Rritje e mundësisë për të përftuar fonde nga 

skema kombëtare, donatorë të jashtëm për 

investime afatgjata, politika vendore më 

efektive, investime madhore më të 

qëndrueshme

Vizioni i përgjithshëm

1

Përqendrimi dhe integrimi i 

bazës së të dhënave të ish-

komunave në bashki
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Banorët marrin shërbime publike në mënyrë të plotë dhe të integruar në të gjithë shtrirjen e bashkisë 

Banorët e bashkisë kanë akses në furnizim me ujë të pijshëm të vazhdueshëm

Furnizimi me ujë të pijshëm kryhet me cilësi sipas standardeve ligjore

Infrastruktura dhe shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm monitorohen rregullisht

Furnizimi me ujë të pijshëm kryhet përmes një skeme që siguron kosto operative minimale

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

I.1.1.1

Ngritja e sistemit të 

dokumentuar të menaxhimit të 

aseteve të sistemeve të 

ujësjellësve

Auditim fizik i sistemeve të ujësjellësve të të 

gjithë bashkisë: hedhja në hartë dixhitale e 

rrjetit të ujësjellësit, aseteve të tjera, dhe 

ngritja e bazës së të dhënave 

E gjithë popullata 2016 1,400,000 lekë

Buxheti  i shtetit (Skemat 

kombëtare, SKSSHFUK 

2011-2017)

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike, Sh.A Ujësjellës Korçë 

Fshat / KKRRU dhe DPUK, 

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike, Sh.A Ujësjellës Korçë 

Fshat, specialistë vendorë

Asistencë teknike nga Komisioni 

Kombëtar i Rregullimit të Ujit dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës 

Kanalizimeve

Akses i plotë në të dhënat për shëbimin 

aktual që marrin banorët, mundësi për 

planifikim të investimeve kapitale, rritje e 

mundësisë për të përftuar fonde nga skema 

kombëtare, donatorë të jashtëm për 

investime kapitale

I.1.1.2

Adresimi i problemit teknik në 

furnizimin me ujë të pijshëm të 

fshatrave aktualisht pa shërbim

Ngritja e një grupi pune për shqyrtimin e 

problemit teknik në furnizimin me ujë të 

pijshëm të fshatrave që aktualisht nuk marrin 

shërbim dhe propozimin e zgjidhjeve të 

mundshme afatmesme

Fshatrat Symiz, Gurkuq, 

Protopapë, dhe pjesërisht Gopesh, 

Zerec, Dushar, Lumaj (Kodras), 

Gurshqipe, Podgorie (pjesërisht) 

gjithsej rreth 1,400 banorë

2016 Kosto administrative Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike, Sh.A Ujësjellës Korçë 

Fshat / Bashkia Maliq Zyra e 

Shërbimeve Publike, Sh.A Ujësjellës 

Maliq, specialistë vendorë

Grup pune me speicalistë të fushës

Zgjidhje afatmesme e problemit të furnizimit 

me ujë të banorëve, rritje e cilësisë së jetës 

së grave dhe vajzave

Zëvendësim gradual i rrjetit aktual të 

ujësjellësit të ndërtuar me material eternit në 

Nj. A Pojan (rreth 30 km)

Popullsia e fshatrave Kreshpanj, 

Zëmblak, Rëmbec, gjithsej 3,770 

banorë

2017-2018

1,000 - 2,000 lekë/ml 

tubacion, 650 lekë/m
3 

gërmim dheu, 300 

lekë/m
3 

shtresë rëre

Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 

Donatorë të jashtëm

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike, Sh.A Ujësjellës Korçë 

Fshat / Sipërmarrës privat

Nënkontraktim i punimeve 

Zhdukja e rrezikut për shëndetin e banorëve 

që paraqet furnizimi me ujë të pijshëm 

përmes rrjetit prej eterniti

Zëvendësim gradual i rrjetit aktual të 

ujësjellësit të ndërtuar me material eternit në 

Nj.A Libonik (rreth 15 km)

Popullsia e fshatrave Pocestë, 

Beras, Zboq, gjithsej 1,390 

banorë

2017-2018

1,000 - 2,000 lekë/ml 

tubacion, 650 lekë/m
3 

gërmim dheu, 300 

lekë/m
3 

shtresë rëre

Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 

Donatorë të jashtëm

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike, Sh.A Ujësjellës Korçë 

Fshat / Sipërmarrës privat

Nënkontraktim i punimeve 

Zhdukja e rrezikut për shëndetin e banorëve 

që paraqet furnizimi me ujë të pijshëm 

përmes rrjetit prej eterniti

Zëvendësim i rrjetit aktual të ujësjellësit të 

ndërtuar me material eternit në Nj. A Moglicë 

(rreth 100 m)

Popullsia e fshatit Zerec, 257 

banorë
2017

1,000 - 2,000 lekë/ml 

tubacion, 650 lekë/m
3 

gërmim dheu, 300 

lekë/m
3 

shtresë rëre

Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike, Sh.A Ujësjellës Korçë 

Fshat / Sipërmarrës privat

Nënkontraktim i punimeve 

Zhdukja e rrezikut për shëndetin e banorëve 

që paraqet furnizimi me ujë të pijshëm 

përmes rrjetit prej eterniti

I.1.3.1
Mirëmbajtja e infrastrukturës 

ekzistuese të shërbimit

Parashikimi i një fondi vjetor të vazhdueshëm 

për monitorimin dhe mirëmbajtjen e rregullt të 

infrastrukturës së shërbimit 

E gjithë popullata 2017 Bashkia Maliq 100% Bashkia Maliq / Bashkia Maliq

Reduktimi i rasteve të dëmtimeve në sistemin 

e ujësjellësve, qëndrueshmëri e 

infrastrukturës së shërbimit, rritje e cilësisë së 

shërbimit ndaj banorëve

I.1.4.1
Përmirësimi i eficencës së 

sistemeve të ujësjellësve 

Vendosja e ujëmatësve në sistemet e 

ujësjellësve ku sasia e ujit të pijshëm pa të 

ardhura vlerësohet të jetë më e madhe

Popullsia e fshatrave përkatës 2017-2018

140,000 lekë/lidhje / 

4,000 lekë/vendosje 

matës uji

Bashkia Maliq, Buxheti  i 

shtetit (Skemat kombëtare, 

SKSSHFUK 2011-2017)

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike / Bashkia Maliq Zyra e 

Shërbimeve Publike, Sh.A Ujësjellës 

Korçë

Ndërhyrje teknike në pajisje

Reduktim i konsumit të ujit të pijshëm që nuk 

gjeneron të ardhura, mundësi furnizimi me ujë 

të pishëm të zonave të tjera

I.1.4.2

Planifikim i furnizimit të 

vazhdueshëm me ujë të 

pijshëm të popullatës së 

bashkisë në mënyrë të 

qëndrueshme duke siguruar 

kosto operative minimale

Hartimi i një plani afatgjatë investimesh 

kapitale për sigurimin e aksesit në furnizim me 

ujë të pijshëm të vazhdueshëm sipas një 

skeme që siguron kosto operative minimale

E gjithë popullata 2018 Faza II e PSZH Faza II e PSZH

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike, Sh.A Ujësjellës Korçë 

Fshat / Bashkia Maliq Zyra e 

Shërbimeve Publike, Sh.A Ujësjellës 

Korçë Fshat , specialistë vendorë 

Grup pune me speicalistë të fushës 

Rritje e mundësisë për të përftuar fonde nga 

skema kombëtare, donatorë të jashtëm për 

investime afatgjata, investime të qëndrueshme 

në infrastrukturën e shërbimit

Vizioni Drejtim I

Objektiv afatgjatë I.1.1

Objektiv afatgjatë I.1.2

Objektiv afatgjatë I.1.3

Objektiv afatgjatë I.1.4

I.1.2.1

Zëvendësimi i rrjeteve të 

ujësjellësit të ndërtuar me 

material eternit
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Banorët e bashkisë kanë akses të plotë në kanalizimin e ujërave të zeza

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

I.2.1

Ndërtimi i gropave septike 

sipas standardeve teknike në 

zonat rurale të bashkisë, pranë 

institucioneve 

Mbyllja e gropës septike ekzistuese në 

shkollën e fshatit Pirg, Nj. A Pirg, dhe 

ndërtimi i një grope septike brenda 

stardardeve teknike jashtë territorit të 

shkollës

Banorët e fshatit Pirg, 1,916 

banorë, nxënësit dhe mësuesit e 

shkollës së fshatit 

2016 300,000 lekë
Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 

Bashkia Maliq 

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike / Bashkia Maliq Zyra e 

Shërbimeve Publike

Ndërhyrje teknike

Rritja e cilësisë së shërbimit të kanalizimit të 

ujërave të zeza në fshat, përmirësimi i cilësisë 

së mjedisit shkollor

I.2.2

Planifikim investimesh kapitale 

për shërbimin e kanalizimit të 

ujërave të zeza në bashki

Hartimi i një plani afatgjatë investimesh 

kapitale për sigurimin gradual të aksesit të 

plotë në kanalizimin e ujërave të zeza në 

bashki (përmes gropave septike ose rrjetit të 

kanalizimeve)

E gjithë popullata 2018 Faza II e PSZH Faza II e PSZH

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike / Konsulent i jashtëm, 

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike, specialistë vendorë

Nënkontraktim i shërbimit / Grup pune me 

speicalistë të fushës 

Rritje e mundësisë për të përftuar fonde nga 

skema kombëtare, donatorë të jashtëm për 

investime afatgjata, investime të qëndrueshme 

në infrastrukturën e shërbimit

Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të bardha nuk lejon përmbytje në raste kushtesh ekstreme të motit 

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

I.3.1

Zëvendësimi i rrjetit të 

kanalizimit të ujërave të bardha 

në bashki që është në gjendje 

shumë të amortizuar

Zëvendësimi i 500 m rrjet të kanalizimit të 

ujërave të bardha në fshatin Kolanec, Nj.A 

Maliq

Banorët e fshatit Kolanec, 477 

banorë
2016 1,000,000 lekë Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike / Bashkia Maliq Zyra e 

Shërbimeve Publike

Ndërhyrje teknike
Përmirësim i shërbimit, përmirësim i cilësisë 

së ujit të pijshëm

I.3.2

Planifikim investimesh kapitale 

për shërbimin e kanalizimit të 

ujërave të bardha në të gjithë 

bashkinë

Hartimi i një plani afatgjatë investimesh 

kapitale për ndërtimin gradual të 

infrastrukturës së kanalizimit të ujërave të 

bardha në bashki

E gjithë popullata 2018 Faza II e PSZH Faza II e PSZH

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike / Konsulent i jashtëm, 

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike, specialistë vendorë

Nënkontraktim i shërbimit / Grup pune me 

speicalistë të fushës 

Rritje e mundësisë për të përftuar fonde nga 

skema kombëtare, donatorë të jashtëm për 

investime afatgjata, investime të qëndrueshme 

në infrastrukturën e shërbimit

Objektiv afatgjatë I.2

Objektiv afatgjatë I.3 
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Infrastruktura rrugore lehtëson lëvizjen e banorëve të çdo fshati drejt qendrës së njësisë përkatëse dhe me njëri-tjetrin

Infrastruktura rrugore mirëmbahet rregullisht

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

Rindërtimi i segmentit rrugor Moglicë - Zerec 

- Dushar, Nj.A Moglicë, 17 km (kanalet 

anësorë, asfaltimi)

Banorët e fshatrave Zerec, Dushar, 

gjithsej 475 banorë
2017-2018 90,000,000 lekë Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike / Sipërmarrës privat 
Nënkontraktim i punimeve

Lehtësim i lëvizjes së banorëve të zonave të 

thella të bashkisë, integrim i bashkisë së re

Rindërtimi i segmentit rrugor Mesmal - 

Lozhan i Ri, Nj.A Gorë, 18 km

Banorët e fshatit Mesmal, 300 

banorë 
2017-2018 95,000,000 lekë Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike / Sipërmarrës privat 
Nënkontraktim i punimeve

Lehtësim i lëvizjes së banorëve të zonave të 

thella të bashkisë, integrim i bashkisë së re

I.4.2.1
Mirëmbajtja e infrastrukturës 

rrugore eksiztuese të bashkisë

Parashikim i një fondi vjetor të vazhdueshëm 

për mirëmbajtjen e rrugëve ekzistuese të 

bashkisë

E gjithë popullata Në vazhdimësi Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike / Bashkia Maliq Zyra e 

Shërbimeve Publike

Infrastrukturë rrugore vazhdimisht lehtësuese 

e lëvizjes, reduktim i rasteve të akseve të 

dëmtuar rrugorë që bllokojnë lëvizjen, 

qëndrueshmëri e infrastrukturës rrugore, rritje 

e cilësisë së shërbimit ndaj banorëve

Mjediset publike të çdo fshati janë të ndriçuara me cilësi sipas standardeve bashkëkohore

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

Plotësimi me ndriçues i fshatrave të Nj.A 

Pojan

Banorët e fshatrave pa ndriçim 

publik, gratë dhe vajzat
2017-2018

Fondi Shqiptari i Zhvillimit, 

Bashkia Maliq 

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike / Bashkia Maliq Zyra e 

Shërbimeve Publike

Ndërhyrje teknike

Lehtësim i lëvizjes së banorëve në orët e 

mbrëmjes ose në orët e para të mëngjesit, 

lehtësim i lëvizjes për gratë dhe vajzat

Plotësimi me ndriçues i fshatrave dhe qendrës 

së Nj.A Vreshtas

Banorët e fshatrave pa ndriçim 

publik, gratë dhe vajzat
2017-2019

Fondi Shqiptari i Zhvillimit, 

Bashkia Maliq 

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike / Bashkia Maliq Zyra e 

Shërbimeve Publike

Ndërhyrje teknike

Lehtësim i lëvizjes së banorëve në orët e 

mbrëmjes ose në orët e para të mëngjesit, 

lehtësim i lëvizjes për gratë dhe vajzat

Objektiv afatgjatë I.4.1

Objektiv afatgjatë I.4.2

I.4.1.1

Lidhja me rrugë të asfaltuara e 

fshatrave me qendrat e njësive 

administrative, të cilat 

paraqesin vështirësi të veçantë 

në lëvizje gjatë stinës së dimrit

I.5.1

Shtrirja e ndriçimit në fshatra 

dhe nyje rrugore të bashkisë 

ku mungon ndriçimi

Objektiv afatgjatë I.5

Transporti publik lehtëson lidhjen e të gjithë fshatrave me qendrat e njësive administrative, me qytetin Maliq

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

I.6.1

Lidhja e fshatrave me qendrat 

e njësive administrative 

përkatëse me transport publik

Vlerësimi i nevojës për transport publik mes 

fshatrave me qendrat e njësive administrative, 

dhe rregullimi gradual i shërbimit: linjat, 

oraret, liçensimi i mjeteve e shoferëve, 

llogaritja e kostove, vendosja e tarifave të 

shërbimit

Popullsia e fshatrave ku nuk 

mbërrin transporti publik
2016-2017 Kosto administrative Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike dhe Zyra e Financës/ 

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike, specialistë vendorë

Grup pune me speicalistë të 

fushës

Lehtësim i lëvizjes së banorëve, integrim i 

bashkisë së re, lehtësim i lëvizjes së grave, 

vajzave, dhe të moshuarëve, rritje e aksesit 

në shërbimin arsimor cilësor të fshatrave në 

shkollat e të cilëve është i përhapur fenomeni 

i  klasave kolektive

Shërbimi i integruar i menaxhimit të mbetjeve ofrohet në të gjithë bashkinë sipas standardeve ligjore 

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

I.7.1

Menaxhim i integruar i 

mbetjeve në të gjithë bashkinë, 

sipas standardeve dhe afateve 

ligjore

Hartimi i planit të menaxhimit të integruar të 

mbetjeve të bashkisë: vlerësim i llojit dhe 

volumit të mbetjeve të gjeneruara në bashki, 

vlerësim i reduktimit të këtij volumi në sajë të 

kompostimit, vlerësim i integrimit të 

komunitetit rom në shërbimin e riciklimit 

E gjithë popullata e bashkisë
Deri në 

31.12.2018
2,500,000 lekë REC Albania, dldp

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike / Konsulentë të jashtëm, 

specialistë vendorë

Nënkontraktim i shërbimit

Mjedis i pastër, cilësi më e lartë e jetesës së 

banorëve, zhvillim i praktikës së kompostimit 

ndër fermerët, me rëndësi të veçantë për 

arsye të karakterit bujqësor të zonës, 

punësim ligjor i komunitetit rom të bashkisë

Objektiv afatgjatë I.6

Objektiv afatgjatë I.7
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Arsim parauniversitor dhe parashkollor cilësor

Infrastrukturë arsimore cilësore

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

Mbështetja e projektit për përqendrimin e 

shkollave të hartuar nga Drejtoria Rajonale 

Arsimimore me ndërtimin gradual të 

infrastrukturës rrugore të nevojshme për ndër 

lidhjen e fshatrave që janë pjesë e këtij plani

Nxënësit e shkollave ku është i 

përhapur fenomeni i klasave 

kolektive

2016-2018

Sipas kostos për 

ndërtimin e 

infrastrukturës rrugore 

përkatëse

Sipas burimeve për 

ndërtimin e infrastrukturës 

rrugore përkatëse

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike, Zyra e Arsimit, DR 

Arsimore / Bashkia Maliq Zyra e 

Shërbimeve Publike

Grup pune me speicalistë të 

fushës

Eliminimi i fenomenit të klasave kolektive, 

rritje e cilësisë së arsimimit të nxënësve

Përllogaritja e fondit të nevojshëm për 

transportin publik pa pagesë të nxënësve që, 

me zbatimin e planit, do të gjenden në largësi 

më të vogël se 2 km  nga shkolla qendër

Nxënësit e shkollave ku është i 

përhapur fenomeni i klasave 

kolektive, vajzat

2016 Kosto administrative Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Financës dhe 

Zyra e Arsimit / Bashkia Maliq Zyra 

e Financës 

Eliminimi i fenomenit të klasave kolektive, 

rritje e cilësisë së arsimimit të nxënësve, 

përmirësim i mundësive për arsimim të 

rregullt të vajzave

Rindërtim i çatisë dhe tualeteve të shkollës së 

fshatit Podgorie NJ.A Vreshtas

Nxënësit e shkollave dhe 

personeli, 366 nxënës
2016 7,000,000 lekë Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike dhe Zyra e Arsimit / 

Sipërmarrës privat 

Nënkontraktim i punimeve
Rritje e cilësisë së mjedisit mësimor të 

nxënësve

Rindërtim i tualeteve së shkollës së fshatit 

Zvirinë NJ.A Pirg

Nxënësit e shkollave dhe 

personeli, 125 nxënës
2016 1,000,000 lekë Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike dhe Zyra e Arsimit / 

Sipërmarrës privat 

Nënkontraktim i punimeve
Rritje e cilësisë së mjedisit mësimor të 

nxënësve

Rindërtim i çatisë së shkollës së fshatit (?) 

NJ.A Gorë

Nxënësit e shkollave dhe 

personeli, ... nxënës
2016 1,000,000 lekë Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike dhe Zyra e Arsimit / 

Sipërmarrës privat 

Nënkontraktim i punimeve
Rritje e cilësisë së mjedisit mësimor të 

nxënësve

Rindërtim i shkollës së fshatit Rëmbec NJ.A 

Pojan

Nxënësit e shkollave dhe 

personeli,  244 nxënës
2017 7,000,000 lekë

Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 

Bashkia Maliq 

Bashkia Maliq Zyra e Shërbimeve 

Publike dhe Zyra e Arsimit / 

Sipërmarrës privat 

Nënkontraktim i punimeve
Rritje e cilësisë së mjedisit mësimor të 

nxënësve

I.8.2.1

Rehabilitimi gradual i shkollave 

aktualisht me infrastrukturë në 

gjendje të rënduar, duke filluar 

me shkollat me numër më të 

madh nxënësish

Objektiv afatgjatë I.8.1

I.8.1.1

Objektiv afatgjatë I.8.2

Eliminimi graudal i klasave 

kolektive në bashki
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Ambulancat dhe qendrat shëndetësore në të gjithë bashkinë ofrojnë shërbim parësor shëndetësor sipas standardeve ligjore

Çdo fshat ka akses në shërbimin parësor shëndetësor të një ambulance

Ambulancat dhe qendrat shëndetësore në të gjithë bashkinë mirëmbahen rregullisht

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

Rindërtimi i qendrës shëndetësore në fshatin 

Drithas, Nj.A Libonik

Banorët e fshatit Drithas, 3,563 

banorë
2017-2018

1,000,000 lekë / 

33,000 lekë/m
2

Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 

Gjysmëhëna e Kuqe 

Shqiptare

Bashkia Maliq, qendra shëndetësore 

/ Sipërmarrës privat

Nënkontraktim i 

punimeve/Projektet tip A1 dhe 

A2 të ndërtimit të ambulancave 

miratuar nga MSH, standardet 

ligjore të shërbimit dhe pajisjeve

Rritja e aksesit në shërbimin shëndetësor të 

banorëve

Rindërtimi i ambulancës në fshatin Sovjan, 

Nj.A Pirg

Banorët e fshatit Sovjan, 1,930 

banorë
2017-2018

600,000 lekë / 33,000 

lekë/m
2

Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 

Gjysmëhëna e Kuqe 

Shqiptare

Bashkia Maliq, ambulanca / 

Sipërmarrës privat

Nënkontraktim i 

punimeve/Projektet tip A1 dhe 

A2 të ndërtimit të ambulancave 

miratuar nga MSH, standardet 

ligjore të shërbimit dhe pajisjeve

Rritja e aksesit në shërbimin shëndetësor të 

banorëve

Rindërtimi i ambulancës në fshatin Bregas, 

Nj.A Vreshtas

Banorët e fshatit Bregas, 1,687 

banorë
2017-2018

600,000 lekë / 33,000 

lekë/m
2

Fondi Shqiptar i Zhvillimit, 

Gjysmëhëna e Kuqe 

Shqiptare

Bashkia Maliq, ambulanca / 

Sipërmarrës privat

Nënkontraktim i 

punimeve/Projektet tip A1 dhe 

A2 të ndërtimit të ambulancave 

miratuar nga MSH, standardet 

ligjore të shërbimit dhe pajisjeve

Rritja e aksesit në shërbimin shëndetësor të 

banorëve

Zëvendësimi i pajisjeve të amortizuara 

mjekësore në QSH Maliq: aparat 

radiologjisë, aparat ekografik 

E gjithë popullata 2017-2018
Buxheti i shtetit (MSH) 

100%

Ministria e Shëndetësisë, Drejtoria 

Rajonale e Shëndetit Publik / 

Ministria e Shëndetësisë, Drejtoria 

Rajonale e Shëndetit Publik

Kërkesë MSH, DRSHP

Përmirësim i cilësisë së shërbimit shëndetësor 

në qendrën kryesore shëndetësore të 

bashkisë

Vendosja në shërbim e një autoambulance 

pranë QSH Maliq që i përgjigjet urgjencave 

nga e gjithë bashkia

E gjithë popullata 2017-2018
Buxheti i shtetit (MSH) 

100%

Ministria e Shëndetësisë, Drejtoria 

Rajonale e Shëndetit Publik / 

Ministria e Shëndetësisë, Drejtoria 

Rajonale e Shëndetit Publik

Kërkesë MSH, DRSHP

Shtrirje e shërbimit shëndetësor të urgjencës, 

përmirësim i cilësisë së shërbimit shëndetësor 

të bashkisë

I.9.3.1

Mirëmbajtja e rregullt e 

ambulancave dhe qendrave 

shëndetësore të bashkisë

Parashikimi i një fondi vjetor të vazhdueshëm 

për mirëmbajtjen e rregullt të ambulancave 

dhe qendrave shëndetësore të bashkisë

E gjithë popullata Në vazhdimësi Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq / Bashkia Maliq, 

ambulancat dhe qendrat 

shëndetësore

Qëndrueshmëri e infrastrukturës së shërbimit, 

rritje e cilësisë së shërbimit ndaj banorëve

Objektiv afatgjatë I.9.3

I.9.1.1

Rehabilitimi gradual i 

ambulancave eksiztuese në 

gjendje shumë të rënduar, 

duke filluar nga fshatrat me 

numrin më të madh të 

popullsisë

Objektiv afatgjatë I.9.1

Objektiv afatgjatë I.9.2
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Shërbim social i zhvilluar sipas standardeve ligjore

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

Trajnim profesional për specialistë të 

çështjeve sociale në bashki dhe/ose në njësitë 

administrative

Personeli i bashkisë 2016
90,000 lekë /punonjës 

të trajnuar

Buxheti i shtetit (MMSR), 

World Vision

Bashkia Maliq / Ministria e 

Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, OJQ

Asistencë profesionale nga 

MMSR, OJQ

Zhvillim i kapacitetit të personelit të bashkisë 

për analizën e problematikave sociale e dhe 

gjinore në zonë, efektivitet më i lartë i punës, 

bashkëpunim në më shumë projekte me 

natyrë sociale 

Trajnim profesional për PBGJ në bashki 

dhe/ose në njësitë administrative 
Personeli i bashkisë 2016

90,000 lekë /punonjës 

të trajnuar

Buxheti i shtetit (MMSR), 

World Vision

Bashkia Maliq / Ministria e 

Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, OJQ

Asistencë profesionale nga 

MMSR, OJQ

Zhvillim i kapacitetit të personelit të bashkisë 

për analizën e problematikave sociale e dhe 

gjinore në zonë, efektivitet më i lartë i punës, 

bashkëpunim në më shumë projekte me 

natyrë sociale 

Ngritja e një baze të dhënash dhe 

indikatorësh socialë dhe gjinorë për të gjithë 

bashkinë, analizë sociale dhe e elementit 

gjinor, në bashkëpunim me shoqërinë civile

Shtresat në nevojë, gratë dhe 

vajzat
2017 500,000 lekë World Vision

Bashkia Maliq Zyra e Çështjeve 

Sociale / Bashkia Maliq Zyra e 

Çështjeve Sociale, OJQ

Marrëveshje partneriteti me 

OJQ/Anketimi DAP

Njohje më e thellë e problematikës sociale 

dhe gjinore në zonë, rritje e cilësisë dhe 

zgjerim i llojit të shërbimeve sociale dhe 

gjinore që mundëson bashkia

Hartim i rregullt i raporteve të progresit të 

problematikës sociale dhe gjinore dhe 

treguesve përkatës

Shtresat në nevojë, gratë dhe 

vajzat
2018 300,000 lekë

Bashkia Maliq, World 

Vision

Bashkia Maliq Zyra e Çështjeve 

Sociale / Bashkia Maliq Zyra e 

Çështjeve Sociale, World Vision

Asistencë profesionale nga 

World Vision

Vlerësimi dhe adresimi i vazhdueshëm i 

problematikës sociale dhe gjinore në bashki, 

rritje e cilësisë dhe zgjerim i llojit të 

shërbimeve sociale dhe gjinore që mundëson 

bashkia

I.10.3

Ngritja e Mekanizmit të 

Koordinimit dhe Referimit të 

rasteve të dhunës ndaj gruas

Bashkëpunim me USAID për ngritjen e 

MKR të rasteve të dhunës ndaj gruas
Gratë dhe vajzat 2017 500,000 lekë USAID 100%

Bashkia Maliq Zyra e Çështjeve 

Sociale / Bashkia Maliq Zyra e 

Çështjeve Sociale, USAID

Në zbatim të Ligjit nr. 9669, 

datë 18.12.2006 "Për masa ndaj 

dhunës në marrëdhëniet 

familjare"

Rritje e adresimit të problemeve të grave në 

nevojë, rritje e cilësisë së shërbimit gjinor që 

mundëson bashkia

I.10.4

Përfshirja në fondin e ndihmës 

ekonomike të grave 

kryefamiljare 

Ngritja e një baze të dhënash mbi numrin e 

grave kryefamiljare në bashki dhe parashikimi 

i një fondi vjetor të ndihmës ekonomike

Gratë kryefamiljare 2016-2017 Kosto administrative Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Çështjeve 

Sociale / Bashkia Maliq Zyra e 

Çështjeve Sociale

Përmirësim i shërbimit social kundrejt grave 

kryefamiljare

I.10.1

Ngritja dhe zhvillimi i 

kapaciteteve të Zyrës së 

Shërbimit Social në bashki

I.10.2

Njohja e problematikës sociale 

në bashki, e disagreguar sipas 

gjinisë

Objektiv afatgjatë I.10
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Kultura e zhvilluar, me bashkëpunim ndërvendor dhe ndërkufitar

Sporti i zhvilluar si një nga format kryesore të integrimit dhe edukimit të grupmoshave të reja

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

I.11.1

Vendosja e një bashkëpunimi 

kulturor me zonat ndër-kufitare 

fqinjë 

Organizimi i trajnimeve profesionale nga 

ekspertë të jashtëm mbi programet dhe 

procedurat e aplikimit për përfitimin e 

fondeve IPA CB

Personeli  i bashkisë 2017
120,000 lekë 

/punonjës të trajnuar

Buxheti i shtetit (MK), 

OJQ

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës / 

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës, 

Ministria e Kulturës, OJQ 

Asistence profesionale nga MK, 

OJQ

Përfitimi i fondeve IPA Cross Border 

Progamme mbi kulturën

I.11.2

Rehabilitimi i plotë Qendrës së 

Kulturës "Dhimitër Orgocka" 

Maliq 

Rehabilitimi sistemit të ngrohjes dhe fonisë të 

Qendrës së Kulturës "Dhimitër Orgocka" 

Maliq 

E gjithë popullata 2017
10,000,000 lekë - 

50,000,000 lekë
Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës / 

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës, 

Sipërmarrës privat

Nënkontraktim i punimeve

Rritje e cilësisë së jetës kulturore për 

banorët, shfrytëzim më i plotë i potencialit të 

Qendrës së Kulturës

I.11.3
Shfrytëzimi i fondit artistik të 

Qendrës së Kulturës Maliq

Shtimi i personelit mësimor me kohë të 

pjesshme pranë Qendrës së Kulturës Maliq
Grupmoshat e reja 2016 Kosto administrative

Buxheti i shtetit (MA) 

100%

Ministria e Arsimit, DR Arsimit / 

Ministria e Arsimit, DR Arsimit
Kërkesë MA, DRA

Shfrytëzim më i plotë i fondit artistik të 

Qendrës së Kulturës për edukimin e 

grupmoshave të reja

I.12.1
Mjedise sportive për vajza dhe 

djem

Rehabilitimi i palestrës së shkollave në Maliq: 

fusha basketbolli dhe volejbolli
Grupmoshat e reja, vajzat 2017

3,000,000 - 

6,000,000 lekë
Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Bashkia Maliq Zyra e Arsimit dhe 

Kulturës / Bashkia Maliq Zyra e 

Arsimit dhe Kulturës, Sipërmarrës 

privat

Nënkontraktim i punimeve
Rritje e cilësisë së arsimit të grupmoshave të 

reja

Vendosja e kontrollit mbi ruajten e administrimin e pyjeve dhe kullotave në pronësi të bashkisë

Ripërtëritja e sipërfaqeve pyjore e kullosore në pronësi të bashkisë

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit dhe zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

I.13.1.1

Vendosja e kontrollit mbi 

ruajtjen e pyjeve dhe kullotave 

të bashkisë

Trajnim i grupit të inspektorëve të pyjeve 

pranë bashkisë mbi administrimin e 

pyjeve/mbi zbatimin e planeve operacionalë 

ekzistues të mbarështimit të pyjeve

Personeli i bashkisë 2016
170,000 lekë 

/punonjës të trajnuar
Buxhet i shtetit (MM)

Bashkia Maliq / Bashkia Maliq, 

Ministria e Mjedisit, DR Shërbimit 

Pyjor Korçë

Asistencë teknike nga MM, DR 

SHP Korçë

Përmirësim i shërbimit pyjor nga personeli i 

bashkisë, kapacitet më i lartë i burimeve 

njerëzore për ruajtjen dhe administrimin e 

fondit pyjor

I.13.2.1

Planifikim i ripyllëzimit të zonës 

pyjore në pronësi të bashkisë 

në afatgjatë

Hartimi i planit të integruar të mbarështimit të 

pyjeve në pronësi të bashkisë
E gjithë popullata 2018

500 lekë / ha 

sipërfaqe pyje e 

kullota

Buxheti i shtetit (Skema 

kombëtare Politika 2/Masa 

7 e SNZHRB)

Bashkia Maliq / Bashkia Maliq, DR 

Shërbimit Pyjor Korçë

Grup pune me speicalistë të 

fushës 

Fillimi i ripërtëritjes së fondit pyjor të 

bashkisë

I.13.2.2

Rritje e kapacitetit ujëpirës për 

blegtorinë në kullotat e 

bashkisë

Investime në lera ose vende të burimeve 

ujore me qëllim ripërtëritjen e kullotave në 

Nj.A Vreshtas/Moglicë

Fermerët 2018
400,000 lekë/lerë me 

plastmas

Buxheti i shtetit (Skema 

kombëtare Politika 2/Masa 

7 e SNZHRB)

Ripërtëritje e fondit kullosor të bashkisë, 

shfrytëzim për të ardhura të fermerëve 

(blegtorëve) i fondit kullosor 

Objektiv afatgjatë I.11

Objektiv afatgjatë 13.1 

Objektiv afatgjatë 13.2

Objektiv afatgjatë I.12
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Bujqësia është një nga bazat e zhvillimit të ekonomisë së zonës në afatgjatë

Infrastrukturë e ujitjes dhe kullimit e rehabilituar dhe e mirëmbajtur rregullisht

Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore

Prodhim sipas standardeve ligjore të sigurisë ushqimore

Përqëndrim i prodhimit bujqësor të zonës së bashkisë në kulturat tradicionale dhe konkurruese

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

II.1.1

Mirëmbajtja e rregullt e 

kanaleve ujitëse dhe kulluese 

ekzistuese të bashkisë

Parashikim i një fondi vjetor të vazhdueshëm 

për mirëmbajtjen e kanaleve ujitëse dhe 

kulluese ekzistuese të bashkisë

Fermerët Në vazhdimësi Bashkia Maliq 100%
Bashkia Maliq Zyra e Bujqësisë / 

Bashkia Maliq Zyra e Bujqësisë 

Shmangie e amortizimit të mëtjeshëm të 

infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, 

qëndrueshmëri e infrastrukturës së re

II.1.2

Planifikikim investimesh 

kapitale për rehabilitimin e 

infrastrukturës së ujitjes dhe 

kullimit të tokës bujqësore

Hartimi i një plani investimesh kapitale për 

rehabilitimin/ngritjen e infrastrukturës së 

ujitjes dhe kullimit të tokës bujqësore

Fermerët 2018 Faza II e PSZH Faza II e PSZH

Bashkia Maliq / Bashkia Maliq, DR 

Bujqësisë Korçë, specialistë 

qëndrorë, rajonalë dhe vendorë 

Asistencë teknike nga 

MBZHRAU dhe DRB Korçë / 

Grup pune me speicalistë të 

fushës 

Përftimi i fondeve financiare nga programet 

mbështetëse të BE-së dhe skemat kombëtare

II.2.1                

II.3.1

Informim/trajnim i fermerëve 

mbi ciklin e plotë të punës në 

bujqësi, mbi kërkesat 

afatmesme të tregut, mbi 

mundësitë dhe aplikimin për 

fonde qëndrore

Ngritja në Maliq e Qendrës së Informacionit 

Bujqësor të mbështetur nga Shërbimi 

Këshillimor pranë DR Bujqësisë Korçë dhe 

nga Sektori i Këshillimit dhe Kooperimit 

Bujqësor pranë MBZHRAU

Fermerët 2017

2,500,000 lekë 

investim fillestar / 

1,500,000 lekë/vit

Buxheti i shtetit 

(MBZHRAU) 100% 

Bashkia Maliq, MBZHRAU / 

Bashkia Maliq, DR Bujqësisë 

Korçë, MBZHVAU

Asistencë teknike nga 

MBZHRAU 

Fermerë të informuar mbi skemat kombëtare, 

IPARD e të tjera të financimit në bujqësi, 

menaxhim më i mirë i tokës bujqësore, 

prodhim më cilësor i fermerëve

II.2.2              

Marrje masash në drejtim të 

një menaxhimi më të 

qëndrueshëm të tokës 

bujqësore

Sensibilizimi i fermerëve për rimbjelljen e 

brezave pyjorë mbrojtës të tokës, fushatë 

sensibilizimi dhe trajnim në QIB Maliq

Fermerët 2017
50,000 lekë / fermer 

të trajnuar

Buxheti i shtetit 

(MBZHRAU) 100% 

Bashkia Maliq Zyra e Bujqësisë, 

Zyra për administrimit pyjeve / 

Bashkia Maliq Zyra e Bujqësisë, 

Zyra për administrimit pyjeve

Asistencë teknike nga  DR 

Shërbimit Pyjor Korçë

II.3.2
Vendosja e kontrollit vendor të 

cilësisë së inputeve bujqësore

Ngritja pranë Zyrës së Bujqësisë në Bashki 

të një zyre të kontrollit të cilësisë së inputeve 

bujqësore në pikat e shitjes

Fermerët 2017 1,500,000 lekë/vit Bashkia Maliq 100%
Bashkia Maliq Zyra e Bujqësisë / 

Bashkia Maliq Zyra e Bujqësisë 

Grup pune me speicalistë të 

fushës (fermerë)

Rritja e cilësisë së inputeve bujqësore të 

përdorur nga fermerët, prodhim bujqësor më 

cilësor, rritje prodhimit të shitur/vit

II.4.1

Nxitja e krijimit të grupeve të 

prodhuesve të kulturave 

tradicionale dhe konkurruese 

të zonës 

Hartimi i një skeme mbështetjeje për fermerë 

që bashkohen në grupe prodhuesish të 

kulturave tradicionale të zonës dhe që 

paraqesin potencial çertifikimi 

Fermerët 2017-2018
Subvencionim 

1,000,000 lekë/vit
Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Bujqësisë / 

Bashkia Maliq Zyra e Bujqësisë, DR 

Bujqësisë Korçë 

Grup pune me speicalistë të 

fushës (fermerë)

Më shumë fermerë bashkohen në grupe 

prodhuesish, më shumë fermerë përfitojnë 

fondet përkatëse IPARD, nisma të 

speicializimit të prodhimit sipas avantazheve 

konkurruese të zonës

II.4.2
Stimulimi i kultivimit të 

panxharit të sheqerit në zonë

Subvencionim i importit të farës elitë të 

panxharit të sheqerit
Fermerët 2018

Buxheti i shtetit 

(MBZHRAU) 

Bashkia Maliq Zyra e Bujqësisë, 

MBZHRAU / Bashkia Maliq Zyra e 

Bujqësisë, MBZHRAU 

Nisma për kultivimin për shitje të panxharit të 

sheqerit nga fermerët, si avantazh konkurrues 

i zonës

II.4.3

Shtim i kapacitetit të ruajtjes së 

prodhimit bujqësor me aftësi 

konkurruese më të lartë

Shtim i kapacitetit të ruajtjes së prodhimit 

bujqësor të prodhimit të patates dhe/ose 

perimeve të tjera tradicionale të zonës, në 

masën e kërkesës së vlerësuar të tregut

Fermerët 2018 Fonde të BE (IPARD)

Bashkia Maliq Zyra e Bujqësisë / 

Bashkia Maliq Zyra e Bujqësisë, DR 

Bujqësisë Korçë 

Sasi më e madhe e prodhimit e ruajtur dhe e 

shitur, rritje e të ardhurave të fermerëve

Objektiv afatgjatë II.4

Objektiv afatgjatë II.3

Objektiv afatgjatë II.2

Vizioni Drejtim II

Objektiv afatgjatë II.1 
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Turizmi i zhvilluar si pjesë integrale e zonës turistike jug-lindore të vendit

Promovimi i potencialit turistik të Maliqit në bashkëpunim ndër-vendor me rajonin

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

III.1

Vendosja e kontrollit mbi 

vlerat natyrore dhe kulturore të 

bashkisë

Rrethimi mbrojtës i pikave turistike me 

potencial të zhvillimit të turizmit
E gjithë popullata 2016 Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës / 

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës

Ruajtja e vlerave natyrore dhe kulturore të 

zonës nga rreziku i dëmtimit dhe humbjes

III.2
Njohja e vlerave të zonës me 

potencial turistik

Hartëzimi i vlerave natyrore dhe kulturore të 

zonës me potencial zhvillimi të turizmit në 

bashkëpunim me QK "Dhimitër Orgocka"

E gjithë popullata 2016 1,000,000 lekë Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës / 

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës, 

intelektualë të zonës

Përmirësim i mundësive për tërheqjen 

fondesh, për kontroll dhe ruajtje të 

vazhdueshme të vlerave turistike, për 

shfrytëzimin e potencialit të tyre , informim i 

turistëve 

Vendosja e sinjalistikës në pikat me potencial 

turistik të zonës
Turistët vendas dhe të huaj 2017 Bashkia Maliq 100%

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës / 

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës
Informimi i turistëve vendas e të huaj

Hartimi i guidave turistike të integruara në 

guidat turistike të mirënjohura të rajonit, sipas 

një marrëveshje ndërvendore

Turistët vendas dhe të huaj, gratë 2017 600,000 lekë

Buxheti i shtetit 

(MZHETTS), Bashkia 

Maliq

Bashkia Maliq / Bashkia Maliq dhe 

Bashkia Pogradec ose Korçë, 

Konsulentë të jashtëm

Nënkontraktim i 

shërbimit/Marrëveshje për 

bashkëpunim ndërvendor

Tërheqja e turistëve vendas dhe të huaj, 

zhvillim i agro-biznesit, mbështetje e 

punësimit të gruas

Krijimi pranë bashkisë të një pike të 

informacionit mbi turizmin në zonë 
Turistët vendas dhe të huaj 2018

300,000 lekë investimi 

fillestar 400,000 

lekë/vit

Buxheti i shtetit 

(MZHETTS), Bashkia 

Maliq 

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës / 

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës
Informimi i turistëve vendas e të huaj

III.4
Rijetësimi i vlerave natyrore të 

mirënjohura

Rijetësimi i Parkut të Fazanëve në Drithas, 

Nj.A Libonik: mbarështimi i faunës dhe 

florës, nxitja e gjuetisë sportive

Banorët e bashkisë, turistët vendas 

dhe të huaj, gratë
2018

2,500,000 - 

5,000,000 lekë

Buxheti i Shtetit (MK), 

Donatorë të jashtëm

Bashkia Maliq Zyra e Kulturës, 

Ministria e Kulturës / Bashkia Maliq 

Zyra e Kulturës, Ministria e Kulturës

Asistencë teknike nga Ministria 

e Kulturës

Tërheqja e turistëve vendas dhe të huaj, 

zhvillim i agro-biznesit, mbështetje e 

punësimit të gruas

Artizanati është burim i rëndësishëm i punësimit të grave në zonë

Nr. Prioriteti operacional Projekt ide Grupi i synuar Koha e zbatimit Kosto e vlerësuar Burimet financiare % Përgjegjësit / Zbatuesit Metoda e zbatimit Ndikimi i pritur

IV.1

Promovimi i traditës dhe 

aftësive të grave të zonës në 

punët e dorës

Marrja pjesë në paraire kombëtare ose ndër-

kufitare me traditën e zonës së Gorës ose 

zonave të tjera në punimet e dorës (të leshit)

Gratë 2017 500,000 lekë Bashkia Maliq 100%
Bashkia Maliq / Zyre a Kulturës dhe 

Zyra e Zhvillimit Ekonomik

Investitorëve të vendas ose të huaj të 

interesuar në artizanat, mbështetje e 

punësimit të gruas

Vizioni Drejtim IV

Objektiv afatgjatë III

III.3

Promovimi i potencialit turistik 

në zonë në bashkëpunim ndër-

vendor me rajonin

Vizioni Drejtim III
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7. POZHV në kuadër të planifikimit strategjik dhe planifikimit të territorit 

Bashkia Maliq nuk ka hartuar një plan të përgjithshëm vendor të territorit, të cilin ndërkohë, ajo e 

rendit ndër prioritetet operacionale kryesore për 2-3 vitet në vazhdim. Gjithashtu, Bashkia nuk ka 

një plan strategjik të zhvillimit, një dokument i tillë nuk ka ekzistuar më parë për asnjë nga 

njësitë administrative (ish-komunat) përbërëse.  

Nga ana tjetër, janë përkufizuar disa karakteristika të zhvillimit afatgjatë të zonës së Maliqit, të 

cilat janë:  

 shfrytëzimi i avantazheve të veta konkurruese, 

 zhvillimi i qëndrueshëm,  

 zhvillim i integruar 

Këto karakteristika janë bazë për përkufizimin e objektivave afatgjatë të çdo fushe të 

funksioneve vendore si dhe për identifikimin e prioriteteve operacionale të POZHV. Kështu,  

1. Në lidhje me zhvillimin e ekonomisë prioritet i jepet përmirësimit të kushteve të zhvillimit 

të bujqësisë nxitjes së bashkimit të fermerëve të cilët kultivojnë produkte tradicionale të 

zonës dhe me potencial për t’u certifikuar. Zona e Maliqit është zonë bujqësore, bujqësia 

ka qenë dhe është burimi kryesor i të ardhurave të banorëve dhe mendimi i specialistëve 

vendorë është njëzëri se ky do të jetë drejtimi afatgjatë i saj. Agro-industria është një 

drejtim tjetër afatgjatë i zonës, e cila është vlerësuar hershëm si shumë e përshtatshme për 

kultivimin e panxharit të sheqerit. 

2. Në lidhje me shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm  kanalizimit të ujërave të bardha 

dhe të zeza, dhe menaxhimit të mbetjeve, prioritet i jepet hartimit të planeve afatgjatë të 

investimeve kapitale me qëllim ndërmarrjen e investimeve të qëndrueshme në 

infrastrukturën e nevojshme; 

3. Në lidhje me shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, planifikimi i një skeme të integruar 

për dhënien e këtij shërbimi gjithashtu është identifikuar si prioritet për vitet në vazhdim.  

4. Në lidhje me shërbimin e arsimit, eliminimi gradual i klasave kolektive në zonë përmes 

përqendrimit të shkollave është përcaktuar si objektiv afatgjatë me rëndësi të veçantë për 

rritjen e cilësisë së edukimit dhe arsimimit të brezave të nxënësve në zonën e Maliqit.  

5. Mirëmbajtja e infrastrukturës së shërbimeve publike në tërësi është cilësuar si veprimtari 

bazë  në të ardhmen për çdonjërin nga shërbimet publike, krahas shtrirjes së tyre.  

Karakteristikat e mësipërme të zhvillimit afatgjatë të zonës së Maliqit, dhe drejtimet e vizionit të 

zhvillimit, të identifikuar në POZHV do të jenë pikënisje e planifikimit strategjik që Bashkia pret 

të ndërmarrë në vitet në vazhdim, për rrjedhojë, veprimet dhe investimet e POZHV përbëjnë një 

fazë fillestare të hartimit dhe zbatimit të planit strategjik të bashkisë.  

Për sa i përket planifikimit të territorit, studimet për investime kapitale në furnizimin me ujë të 

pijshëm, dhe kanalizimin e ujërave të bardha e të zeza në të gjithë zonën janë ndërmarrje që do të 

vlejnë gjithashtu për studimin urbanistik të Zyrës së Urbanistikës. Në Planin e Përgjithshëm 

Kombëtar, zona e Maliqit cilësohet zonë me potencial zhvillimi ndërkufitar, që rrjedh nga 

pozicioni i saj gjeografik afër kufirit me Maqedoninë dhe Greqinë. Në këtë kuadër, fondet IPA 

Cross Border përbëjnë një fond të rëndësishëm financiar i cili është prioritet të shfrytëzohet nga 

Bashkia sipas tematikave që ai ofron.  
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8. Harta  

Harta 1: Shpërndarja e popullsisë 

Burimi: Gjendja Civile 2015 Bashkia Maliq 
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Harta 2: Sistemi shkollor parauniversitar 

Burimi: Ministria e Arsimit dhe Bashkia Maliq 
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Harta 3: Shërbimi parësor shëndetësor 

Burimi: Bashkia Maliq 
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