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Përshkrim i studimit 

 Projekti, Hartimi i planit të zhvillimit të Turizmit 
për katër komunat, tashmë të njohura si zona 
e Malësisë se Dibrës1, i aplikuar nga drejtuesit 
vendorë të katër njësive: Muhurr, Arras, Selishtë, 
Luzni dhe mbështetur nga ALCDF Fondacioni 
Shqiptar për ngritjen e kapaciteteve vendore, në 
drejtimin e konsulentit të përzgjedhur, përbën një 
tjetër ndërmarrje të suksesshme të drejtuesve 
vendore për të gjetur donatorë dhe për të forcuar 
kapacitetet lokale ashtu si më parë, me ndihmën e 
SNV dhe KQ Dibër. 

 Zhvillimi i sektorit të turizmit, bazuar tek pasuritë 
natyrore dhe kulturore të qarkut të Dibrës e në 
veçanti në Zonën e Malësisë së Dibrës, është 
identifikuar si një mundësi e qartë për të rritur 
mundësitë e krijimit të burimeve të ardhurave 
për komunitetet lokale dhe për të zgjeruar një 
sektor relativisht të pazhvilluar. 

 Megjithatë, ky zhvillim mund të pengohet nga 
një mungesë serioze e mbrojtjes së mjedisit dhe 
infrastrukturës rrugore në rajon, e cila duhet të 
theksohet. Ne  planin e  veprimit për zhvillimin 
e turizmit do të paraqitet i detajuar dhe si një 
nga qëllimet kryesore, mbrojtja e mjedisit  dhe 
ndërgjegjësimi i banorëve të zonës mbi mbrojtjen 
e mjedisit, për të siguruar vazhdueshmërinë 
e burimeve natyrore në Zonën e Malësisë së 
Dibrës dhe për të rritur tërheqjen ndaj rajonit në 
përpjekje për të inkurajuar turistët që ta vizitojnë. 
Gjithashtu, do të bëhet edhe një bashkërendim i te 
gjitha aktiviteteve vendore me ato të qeverisë dhe 
donatorëve, për përmirësimin e infrastrukturës 
rrugore.

KAPitulli 1 hyrje

Kush i dha dritë kësaj  nisme?
 

 Kjo nismë për Hartimin e planit të zhvillimit të 
turizmit në trevën e Malësisë së Dibrës është 
mbështetur dhe financuar nga Fondacioni 
ALCDF.

 ALCDF është Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin 
e Kapaciteteve Lokalë që, nëpërmjet promovimit 
të iniciativave vendore, do të sjellë një frymë të re 
në realizimin e misionit të tij, duke ofruar zgjidhje 
inovative për zhvillimin e komuniteteve rurale. 

 ALCDF-ja është një mekanizëm që punon për 
përmirësimin e mjedisit të tregut të shërbimeve të 
Zhvillimit të Kapaciteteve. ALCDF punon në këtë 
mjedis shërbimesh bazuar në gjendjen aktuale si 
dhe rrethanat në të cilat ky mjedis operon dhe për 
më tepër ai është vendi ku aplikantët dhe ofruesit 
e shërbimeve ndërveprojnë me njëri-tjetrin.

 Qëllimi i Fondacionit Shqiptar për Zhvillimin e 
Kapaciteteve Lokale (ALCDF) është nxitja për një 
jetesë sa më të mirë dhe të qëndrueshme social-
ekonomike në zonat rurale, nëpërmjet artikulimit 
dhe forcimit të kërkesës, si dhe përmirësimin e 
mjedisit të shërbimeve, rritjen e përgjegjshmërisë 
dhe efektshmërisë së financimit. 

 Një element thelbësor i ALCDF është fuqizimi 
i eksperiencës së përdoruesve të shërbimeve, 
duke rritur në këtë mënyrë besimin e të gjithë 
aktorëve ruralë, për të marrë pjesë në mjedise 
tregu të hapura dhe konkuruese.

 ALCDF ka dy funksione kryesore:

- Ndërmjetësimi, që nënkupton lidhjen ndërmjet 
njerëzve për të bërë informacionin e tregut sa 
më transparent dhe të arritshëm.

- Subvencionimi për financimin e iniciativave të 
aktorëve lokalë, siç mund të jenë testimi i risive 
dhe promovimi i tyre.

ALCDF (www.alcdf.org), me qëllimin për të arritur 
këto funksione në mënyrë të duhur, ka krijuar dy 
departamente: 

 Fondin e Partneritetit për Novacione/ Risi 
(P4I) dhe  Njësinë e Ndërmjetësimit/ Portali  
PrexAlbania (www.prexalbania.com). 
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Duke krijuar mundësi pushimi për të gjithë dhe për •	
ta përdorur turizmin si një mjet të zhvillimit global 
të qëndrueshëm; për të adresuar Objektivat e 
Zhvillimit të Mijëvjeçarit (OZHM) drejt eliminimit 
të varfërisë dhe urisë, duke siguruar përmbushjen 
e Kodit të Etikës Turistike të Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara për Turizmin Botëror. 

 Mekanizmat e përshkruara për të arritur këto 
objektiva theksojnë një përqasje të plotë dhe 
të integruar ndaj zhvillimit që përfshin grupet e 
interesit, agjencitë e ndryshme të autoriteteve 
lokale dhe komunitetin e gjerë, për të punuar së 
bashku për zhvillimin, planifikimin dhe menaxhimin 
e turizmit në nivel lokal, i mbështetur nga kuadri i 
politikave kombëtare, që konsideron përmirësimin 
e burimeve ekonomike, sociale, kulturore dhe 
natyrale si prioritare në ruajtjen e kulturës dhe 
mjedisit të tyre dhe duke iu siguruar një përvojë 
cilësore vizitorëve. Grupi i Komisionit Europian 
për Qëndrueshmërinë e Turizmit rekomandon 
krijimin e Organizatave të Menaxhimit të 
Destinacionit (OMD)/autoritetet vendore për 
të siguruar liderë, për të ndihmuar koordinimin 
dhe marketingun dhe për të monitoruar punën e 
sektorit të turizmit dhe ndikimin e tij në burimet 
lokale. 

Rekomandimet e Kombeve 
të Bashkuara për zhvillimin e 
turizmit 

 

 Fondacioni për zhvillimin e kapaciteteve vendore 
ALCDF ka në fokus të vet, në bashkëpunim 
me  njësitë lokale dhe institucionet shqiptare, 
punën për arritjen dhe realizimin e Objektivave 
të Zhvillimit të Mijëvjeçarit, qoftë në nivele 
kombëtare, qoftë ne ato lokale. OZHM synojnë 
të reduktojnë varfërinë, të përmirësojnë kushtet 
e shëndetit dhe arsimit. Promovojnë paqen dhe 
të drejtat njerëzore dhe sigurojnë mbrojtjen e 
mjedisit. Organizata e Kombeve të Bashkuara për 
Turizmin Botëror (UNWTO) është një agjenci e 
Kombeve të Bashkuara, që fokusohet në sektorin 
e turizmit. Ajo ka krijuar një kod që siguron të 
drejtën e turizmit dhe lirinë e lëvizjeve turistike, 
bazuar në dëshirën e tyre për të promovuar 
një rend botëror të turizmit të barabartë, të 
përgjegjshëm e të qëndrueshëm, përfitimet 
e të cilit do të ndahen nga të gjithë sektorët e 
shoqërisë në kontekstin e një ekonomie të hapur, 
të liberalizuar dhe ndërkombëtare. 

Rekomandimet e Bashkimit 
Europian për zhvillimin e 
turizmit 

 Fokusi i politikave të BE-së ndaj zhvillimit të turizmit 
është që të promovojë aktivitetet ekonomike 
në zonat rurale, të cilat janë të privuara dhe 
vuajnë emigracionin. Ai synon të kontribuojë në 
përmirësimin e konkurrueshmërisë në industrinë 
europiane të turizmit, duke krijuar mundësi më të 
mira e më të mëdha punësimi, nëpërmjet rritjes së 
vazhdueshme të turizmit në Europë dhe në botë në 
përputhje me kuadrin ekzistues të politikave të BE-së 
për zhvillimin ekonomik, social dhe mjedisor, bazuar 
te Partneriteti për punë dhe rritja dhe strategjia e 
zhvillimit të vazhdueshëm. Për të arritur këtë, një 
grup i Komisionit Europian për Zhvillimin e Turizmit, 
ishte i vendosur për të formuluar objektivat e qarta 
për ndërhyrjet e BE-së në vendet dhe zonat që 
asiston. Këto objektiva përfshijnë: 

Rritja e kërkesave të vazhdueshme  •	

Adresimi i ndikimit të transportit në turizëm •	

Përmirësimi i cilësisë së punëve në fushën e •	
turizmit 

Ruajtja dhe përmirësimi i mirëqenies dhe cilësisë •	
së jetës së komunitetit do të sjellë ndryshime 

Zhvillimi i turizmit inkurajon strukturat e - 
mbështetura nga BE, të cilat po i largohen 
prodhimit bujqësor dhe po shkojnë drejt një 
ekonomie dhe mjedisi më të gjerë rural. 

Për t‘iu përgjigjur ndryshimit nevojitet - 
një planifikim dhe menaxhim i saktë dhe i 
kujdesshëm ndaj destinacionit.   

Minimizimi i burimeve•	 , përdorimit dhe prodhimit 
të mbetjeve; reduktimi/menaxhimi i mbetjeve 

Ruajtja dhe vlerësimi i trashëgimisë kulturore •	
dhe natyrore; rritja e ndërgjegjësimit për vlerën 
ekonomike të saj, duke inkurajuar ruajtjen e tyre.
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 Kodi Global i Etikës së Turizmit të UNWTO 
përmban dhjetë nene: 

Kontributi i turizmit në të kuptuarin dhe 	
respektin e përbashkët midis popujve dhe 
shoqërive 

Turizmi si një mjet i arritjeve personale dhe 	
të përbashkëta

Turizmi, një faktor i zhvillimit të 	
qëndrueshëm 

Turizmi, një përdorues i trashëgimisë 	
njerëzore kulturore dhe kontribues në 
përmirësimin e saj 

Turizmi, një aktivitet përfitimi për vendet dhe 	
komunitetet pritëse 

Detyrimet e grupeve të interesit në zhvillimin 	
e turizmit

E drejta për turizëm 	

Liria e lëvizjeve të turistëve 	

Të drejtat e punëtorëve dhe ndërmarrjeve në 	
industrinë e turizmit 

Zbatimi i parimeve të Kodit Global të Etikës 	
së Turizmit 

Strategjia kombëtare për 
zhvillimin e turizmit në 
Shqipëri 

 Rëndësia e turizmit në zhvillimin e strukturës 
ekonomike dhe sociale në Shqipëri është njohur 
veçanërisht në zonat e largëta rurale e malore 
dhe ky sektor është përfshirë në Strategjinë 
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 
2007-2013. Strategjia Kombëtare e Turizmit 
reflekton vizionin e drejtimit strategjik për 
zhvillim të shprehur në SKZHI. Sipas kësaj 
strategjie, qëllimi i zhvillimit të turizmit shqiptar 
është që të rritë cilësinë e jetës për shqiptarët, 
duke theksuar zhvillimin e turizmit kulturor dhe 
natyror, duke qenë të fokusuar te përfitimet e 
komuniteteve lokale, të cilët aktualisht përballen 
me mundësi të kufizuara ekonomike. Përfitimet e 
pritura nga strategjia e turizmit përfshijnë: rritje 
të mundësive të punësimit, të ardhura shtesë për 
ekonominë (bazë ose shtesë), infrastrukturë e 
përmirësuar dhe rritje të taksës mbi të ardhurat 
që do të kontribuonte në përmirësimin e kujdesit 
shëndetësor, arsimimit dhe zhvillimeve të tjera 

sociale, si dhe konfirmim të kulturës dhe traditës 
së krahinës. Krijon mundësi për t‘i mbajtur të rinjtë 
në Shqipëri dhe që të kthehen në vendlindje dhe 
shkëmbime kontaktesh me njerëz të kulturave të 
ndryshme. Veprimet e mëposhtme prezantohen 
në strategji për të bërë të mundur përfshirjen dhe 
zhvillimin e sektorit të turizmit lokal dhe rajonal: 

1 Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 
2007-2013, Republika e Shqipërisë-Këshilli i 
Ministrave, Mars 2007 

2 Strategjia e Turizmit, Ministria e Turizmit, Kulturës, 
Rinisë dhe Sporteve, Republika e Shqipërisë, Maj 
2007 

3 Zyrat e Shërbimeve Turistike do të ngrihen duke 
caktuar një person juridik publik nën mbikëqyrjen 
e ministrit të MTKRS-së, përgjegjës për turizmin 
dhe do të jenë të organizuara në degë në nivel 
rajonal (Qarku). 

Krijimi i mekanizmave që mbështesin përpjekjet 
lokale për të sjellë në treg produkte kulturore 
dhe natyrale. 

Hapi i parë në këtë proces është identifikimi i nevojës 
për sektorin e turizmit nga sektorët e qeverisjes 
lokale dhe shoqëria civile në çdo rajon. 

Hapi i dytë është hartimi i një plani mbështetës për 
të asistuar aktorët lokalë në çdo mënyrë që i 
lejojnë burimet. 

 Zhvillimi i bizneseve të vogla; mekanizmi me anë 
të cilit vizitorët kontribuojnë në ekonominë lokale 
dhe kombëtare: Duhet të organizohen trajnime 
të shumta, si dhe të ngrihen grupet e interesit 
të turizmit, të inkurajuar dhe të mbështetur nga 
qeveria vendore me qëllim që të zhvillohet ky 
mekanizëm. 

 Sigurimi i informacionit të vazhdueshëm nga 
qeveria vendore mbi zhvillimin e produkteve të 
turizmit, duke përfshirë dhe krijimin e qendrave 
të informacionit turistik. 

 Shqipëria duhet të krijojë një proces të 
përshpejtuar për hartimin e planeve të turizmit 
në një numër të caktuar zonash natyrore të 
identifikuara si zona me vlera turistike . Plani 
duhet të mbështetë mbrojtjen e mjedisit (duke 
gabuar me mbrojtjen, në mungesë të planeve të 
plota të menaxhimit) 

 Një Ligj Kombëtar i Turizmit, i miratuar formalisht 
nga Parlamenti Shqiptar në 14 maj, 2007 që 
zëvendëson ligjin e vitit 1993, me nr. 7665  për 
zhvillimin e zonave të turizmit  i hartuar për të 



rregulluar marrëdhëniet midis institucioneve 
publike dhe kombëtare me kompanitë private 
ndërkombëtare të përfshira në aktivitete turistike 
në Shqipëri dhe që përcakton të drejtat dhe 
detyrat e pjesëmarrësve në aktivitetet turistike 
në përputhje me standardet e përcaktuara me 
ligj. 

 Elementët kryesorë të këtij ligji janë: 

 Përkushtim i madh ndaj rregullimit të industrisë 
së turizmit 

 Standardizim i shërbimeve turistike 

 Tërheqje e turistëve duke prezantuar standardet 
minimale të cilësisë për shërbimet turistike 

 Institucionet kryesore të turizmit në Shqipëri janë: 

 Komiteti Ndër Ministror i Turizmit 

 Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë 

 dhe Sporteve 

 Agjencia Kombëtare e Turizmit 

 Komisioni i Standardeve të Turizmit 

 Zyra e Shërbimeve Turistike3 

 Njësitë e Qeverisjes Vendore 

Objektivat e ALCDF 

 Objektivi kryesor i ALCDF është të promovojë 
zhvillimin lokal si zgjidhje inovatore ne gjenerimin 
e të ardhurave, duke krijuar rrjedhimisht mundësi 
për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe 
përmirësim të shërbimeve publike dhe private, si 
dhe mundësi bashkëpunimi nder-komunal e ndër-
kufitar. 

 Fokusi i këtij projekti qëndron në zhvillimin 
e sektorit frytdhënës të turizmit, i cili do t‘ju 
ofrojë komuniteteve lokale mundësi me anë të 
promovimit të kulturës, historisë së veçantë të 
zonës dhe mbrojtje të mjedisit. 

 Objektiv i veçantë i projektit është zhvillimi i 
kapaciteteve lokale në planifikimin, menaxhimin 
dhe ndërmarrjen e veprimtarive turistike apo 
mjedisore në shkallë të vogël për një qasje të 
integruar në zhvillimin e turizmit të zonës dhe 
mbrojtjes së mjedisit sipas politikave kombëtare 
mbi zhvillimin rajonal. 

 Nga projekti i planifikuar që zgjat për një periudhë 
mbi 6 muaj priten pesë rezultate kryesore: 

Rezultati i parë – Hartimi i një deklarate të 
përbashkët bashkëpunimi në mes katër njësive 
vendore për ngritjen e Grupit Vendor të 
Aksionit, aprovimi i deklaratës në këshillat lokale, 
mbështetur në inciativën Europiane LEADER. 

Rezultati i dytë – Krijim dhe përmirësim i kapaciteteve 
të autoriteteve, institucioneve dhe aktorëve 
të tjerë të zhvillimit lokal në programimin dhe 
menaxhimin e zhvillimit kulturor dhe ekonomik 
të zonës. 

Rezultati i tretë – Ndërgjegjësim i rritur për pasuritë 
e zonës nëpërmjet përhapjes së strukturuar dhe 
profesionale të informacionit dhe veprimtaritë 
social-kulturore që synojnë publikun, tregjet dhe 
klientët e brendshëm dhe të jashtëm. 

Rezultati i katërt – Përmirësim i infrastrukturave 
të lidhura me turizmin dhe mjedisin nëpërmjet 
synimit dhe mbështetjes së prioriteteve të 
identifikuara zonale e  rajonale. 

Rezultati i pestë – Një strategji e shkruar dhe e 
botuar, udhërrëfyese e së ardhmes.

(promovimi i vlerave turistike të zonës)

Qëllimet kryesore të projektit janë: 

Grup Vendor i Aksionit (GVA) i krijuar për •	

6



drejtimin dhe monitorimin e aktiviteteve në 
nivel të katër komunave të zonës së Malësisë së 
Dibrës. 

Studim vlerësimi të plotë mbi pasuritë kulturore •	
edhe ato eko-turistike.

Një strategji mbi promovimin e turizmit, •	
kulturës dhe mjedisit e përfunduar, e miratuar 
dhe e dorëzuar zyrtarisht në organet vendore 
dhe në Këshillat përkatës të katër njësive.

Identifikimi i të gjitha mundësive, materiale •	
promovuese të produkteve të veçanta së bashku 
me botimin e Udhëzuesit Turistik të Malësisë 
së Dibrës dhe përditësimi i tyre në faqen e 
internetit të Këshillit të Qarkut Dibër. 

Qendër Informacioni Turistik (QIT) për Zonën, •	
e krijuar nën mbështetjen e autoriteteve lokale 
që të fokusohet te promovimi dhe marketingu i 
turizmit rajonal dhe të mbështesë përcjelljen e 
informacionit. Krijimi i lidhjeve me të gjithë aktorët 
turistikë në nivel kombëtar e ndërkombëtar.

Krijimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve.•	

Krijimi i resorseve turistike në çdo njësi.•	

 Zhvillimi i aktiviteteve me këngë, valle e instrumente 
popullore,  tregime alegorike (muhabetit) të 
njohura si java e “xhilisit malësor”.

 Zhvillimi i aktiviteteve sportive, të njohur si java 
sportive.

Identifikimi dhe lidhja e të gjitha shpellave •	
prehistorike me njëra-tjetrën si dhe bërja e tyre 
të vizitueshme për të gjithë kureshtarët.

Ngritja e shtëpive muze në secilën nga njësite vendore, •	
kryesisht shtëpitë karakteristike, me mjedise që 
paraqesin etnografinë dhe kostumografinë e zonës 
si dhe mjedise me materiale historike, që dëshmojnë 
për ngjarje të rëndësishme apo personalitete të 
shquara të krahinës. 

Ngritja në institucione e të gjitha gatimeve •	
dhe recetave tradicionale, me vende gatimi të 
mirëpërcaktuara.

Përcaktimi i rrugëve të ngadalta mjedisore •	
dhe peligrinazhi i njohur si: Rruga që mbrojti 
Skënderbeun.  

Përfshirja e biznesit në rrokjen dhe menaxhimin •	
e resurseve turistike.

Projekte konkrete në infrastrukturë , mjedis, •	
kulturë të aplikueshme në të gjithë institucionet , 
donatoret apo edhe instrumentin IPA.

Procesi i formulimit të 
strategjisë do të ndahet në 
tre faza dhe do të mbështetet 
nga një fazë e mëtejshme e 
ndërtimit të kapaciteteve.

 

 Faza e parë e projektit ka të bëjë me kryerjen e 
një analize të përgjithshme të situatës; një studim 
vlerësimi, i cili paraqitet në këtë dokument. 

 Faza e dytë siguron rekomandimet strategjike 
për zhvillimin, shtrirjen dhe përmirësimin e 
sektorit të turizmit në Zonën e Malësisë së 
Dibrës dhe rritjen e ndërgjegjësimit për nevojën 
e mbrojtjes së mjedisit natyror të zonës nga 
komunitetet lokale. 

 Gjatë fazës së tretë, duhet të vihen në zbatim disa 
prej rekomandimeve të përshkruara në raportin 
e strategjisë. Formulimi i strategjisë dhe krijimi 
i kapaciteteve u krye  nga një grup ekspertësh 
lokalë në degë të ndryshme në bashkëveprim me 
ekspertin dhe përkatësisht: 

 Zhvillimi i turizmit që përfshin ndërtimin e 
institucioneve dhe marketingun e destinacionit  

 Mbrojtjen e mjedisit 
 Menaxhimin e pyjeve 
 Zhvillimin e turizmit historik , kulturor, shoqëror, 

fetar, etj 
 Zhvillimi i SME-ve dhe analiza e tregut 
 Grupi do t‘u raportojë  këshillave lokalë të 

katër njësive vendore dhe grupit që menaxhon 
projektin, ALCDF. 

7
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Nxitjen e përfshirjes së banorëve në qeverisjen d- 
vendore.
Nxitja e zhvillimit të bashkëpunimit të biznesit.e- 
Zhvillimin e cilësisë së udhëheqjes së Komunës.f- 
Sigurimin e një baze më të mirë për planifikimin g- 
dhe vendimmarrjen.
Inkurajimin e përmirësimit të punës në h- 
partneritet.
Ngritjen e nivelit te zotërimit të mundësive dhe i- 
të njohurive në fushën e turizmit.

Për realizimin e një produkti final do të bëhen një 
sërë aktivitetesh.

Objektivat e studimit të 
vlerësimit 

 Kjo analizë e situatës bën një përmbledhje të 
përgjithshme të: 

 Gjendjes aktuale të sektorit të turizmit në 
Zonën e Malësisë së Dibrës, mangësive që 
pengojnë zhvillimin e tij dhe mundësive që mund 
të shfrytëzohen në të ardhmen. Gjendjes së 
mjedisit natyror dhe pyjeve të zonës dhe masave 
të marra ose atyre që mungojnë në mbrojtjen 
dhe përmirësimin e tyre. Pasurive kulturore 
të rajonit, kushteve në të cilat ndodhen ato, 
si dhe evidentimi i atyre më pak të dukshme, 
sipërmarrjeve të vogla e të mesme që veprojnë 
në sektorin e turizmit. Pikat e forta dhe pikat 
e dobëta, planet dhe nevojat e zhvillimit të 
infrastrukturës, burimeve aktuale njerëzore dhe 
nevojave të sektorit të turizmit. Studimi do të 
sigurojë një bazë për formulimin e një strategjie 
të promovimit të turizmit dhe mjedisit të zonës 
dhe planin e veprimit në një faze të dytë.  

Metodologjia dhe përqasja 

 Hapat dhe veprimet në procesin e zhvillimit të 
Vizionit dhe Planit të Zhvillimit të Turizmit për 
katër komunat: Muhurr, Selishtë, Luzni dhe Arras  
do të kenë në konsideratë hartimin e deklaratës së 
përbashkët të tre njësive vendore për bashkimin e 
të gjitha aseteve (njerëzore, materiale e natyrore),  
për nisjen e një të ardhmeje të mirëplanifikuar e 
dobiprurëse për trevën. Përcaktimi i vizionit për 
zhvillimin e turizmit dhe shkrimi i Planit të Zhvillimit 
të Turizmit me të gjithë rubrikat e tij, do të tregojë 
qartë se si do të bëhet realitet Vizioni. 

 Vizioni specifikon qëllimet kryesore , objektivat, 
programet dhe projektet që do të mundësojnë 
arritjen e tij. Ai i referohet buxhetit, burimeve 
njerëzore dhe çështjeve ligjore që lidhen me 
zbatimin e planifikuar.

 Pritshmëritë nga vetë procesi i zhvillimit me 
sukses të Vizionit dhe Planit, janë përfitime për 
administratat e NJV dhe komunitetet përkatëse si: 

Bashkimin e komunitetit.a- 
Realizimi i vizioneve te  PZH për zhvillim të b- 
turizmit.
Identifikimin e mundësive të reja për të c- 
ardhmen. 1 Komunat Arras, Muhurr, Selishte dhe Luzni
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 Treva për të cilën është shkruar ky plan, e njohur 
si Treva e Malësisë së Dibrës, shtrihet në anën 
perëndimore e veriperëndimore të qytetit të 
Peshkopisë në një distancë 8 km. Kjo trevë ka 
një shtrirje përgjatë gjithë luginës së Drinit nga 
Ura e Topojanit e deri në fshatin Mustafe të 
komunës Arras. 90% e territorit shtrihet në anën 
perëndimore të lumit dhe një pjesë e vogël në 
anën lindore të tij. Kufizohet  me komunën Lurë 
në veri, komunën Zall Dardhë në verilindje me 
komunën Fushë-Çidhën – Kastriot  e Tomin  
në lindje, me komunën Shupenzë në jug lindje, 
komunën Fushë-Bulqizë në jug dhe me komunat 
Suç-Lis e  Macukull te ë rrethit Mat në perëndim. 
Ka një shtrirje të gjerë e harmoni shumë të 
pëlqyer të relievit. 

 Brenda këtij territori gjenden lumi Drin, lumi 
Murra dhe lumi Seta, 13 liqenj në Kacni, kanione e 
gryka mahnitëse, si dhe një sasi të konsiderueshme 
të pyjeve. Fauna e zonës është e larmishme 
dhe e gjallë. Në këtë territor kemi katër njësi 
administrative të emërtuara si komuna Arras, 
komuna Muhurr, komuna Selishtë dhe komuna 
Luzni. Qendra kryesore administrative e rrethit 
është qyteti i Peshkopisë, i cili është edhe qytet 
qendër Qarku, (prerfekturë).

 Bukuria e kësaj treve është se ka një shtrirje 
gjeografike nga 350 m deri në 2300 m mbi nivelin 
e detit. I gjithë ky disnivel pëson një ngjitje përmes 
fushave shumë pjellore, kodrave me dushqe e 
lëndina, pyje të larta  dhe kreshta shumë të ashpra, të 
cilat qëndrojnë si fortesa krah banorëve të trevës. 

 Harmonia në shtrirje dhe shumëllojshmëri ka 
bërë dhe e bën këtë trevë shumë interesante, ku 
njerëzit këtu kanë shpalosur një inteligjencë të 
lartë, me njohuri e dituri mbi jetën e rrjedhimisht 
të lirë, ku shpesh është kërcënuar. Qëndresa dhe 
pathyshmëria e kësaj treve lidhet jo vetëm me 
njerëzit, por edhe me pozitat favorizuese që ka 
relievi këtu.

Veçori specifike për secilën njësi
 

 KOMUnA E ARRASIT ndodhet në pjesën 
veriperëndimore të qarkut të Dibrës. Ajo ka 
një sipërfaqe rreth 70 km2 dhe përbëhet nga 9 
fshatra me një popullsi rreth 5600 banorë. Arrasi 
shtrihet në pjesën perëndimore të lumit Drin i Zi 
nga kuota 380 m mbi nivelin e detit deri në kuotën 
1800 m, në malet e Pllajës dhe të Rujës. Territori 
i komunës është një vendbanim i hershëm dhe i 
përket zonës së Çidhnës, emër të cilin mban edhe 
fshati më i madh i komunës. Ekzistojnë gjurmë të 
ndryshme që vërtetojnë banimin dhe shenja të 
tjera zhvillimi të konsiderueshëm në periudha të 
ndryshme të kësaj zone. Kjo zonë konsiderohet 
si qendra e Principatës së Kastriotëve dhe 
vendlindja e heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti 
(Skënderbeu). Të dhëna më të hollësishme mund 
të merren nga materialet e Muzeut Historik 
si edhe nga vepra e Marin Barletit “Historia e 
Skënderbeut”. Pozicioni gjeostrategjik, klima e 
përshtatshme, toka pjellore, ekzistenca e ujërave 
natyrore dhe gjelbërimi natyral ka bërë që 
historikisht kjo zonë ta bazojë ekonominë e saj 
në produktet bujqësore dhe blegtorale. Larmia 
e mikroklimave dhe pozicionimit të tokave në 
lartësi dhe në shtrirje ka lejuar dhe lejon kultivimin 
e gati të gjitha llojeve të produkteve bujqësore 
dhe blegtorale. Nga pikëpamja e administrimit, 
pas instalimit te regjimit totalitar, kjo zonë u 
kthye në kooperativë me drejtim bujqësor 
dhe blegtoral. Pas viteve ‘90 dhe kryerjes së 
reformave për kthimin e tokave, familjet e zonës 
filluan organizimin e mikroekonomive të tyre dhe 
administrimin e tyre në mënyrë jo të organizuar 
dhe në bashkëpunim të dobët ndërmjet tyre. 
Ndryshimet i gjetën të papërgatitur fermerët  
dhe me mundësi të vogla për kryerje investimesh. 
Tregu privat i pakonsoliduar, largësia nga qendrat 
me popullsi të dendur, infrastruktura e rënduar 
dhe emigrimi u bënë faktorë shtesë negativë 
për rënien e prodhimit të përgjithshëm duke 
shkuar drejt prodhimit kryesisht vetëm për 
nevoja familjare. Sot banorët e kësaj zone gjithnjë 
e më shumë po bëhen të ndërgjegjshëm për 
shfrytëzimin maksimal të mundësive që realisht 
ekzistojnë apo mund të aktivizohen si edhe për 

KAPitulli 2 Vendndodhja, shtrirja dhe popullsia
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shmangien e dobësive në mënyrë që aktivitetet e 
tyre ekonomike të zhvillohen në mikroferma dhe 
aktivitete prodhimi, përpunimi dhe tregtimi me 
rezultat ekonomik të favorshëm dhe me norma 
të larta fitimi.

 KOMUnA LUznI shtrihet në jug–perëndim të 
qytetit të Peshkopisë dhe ka një sipërfaqe prej 
39.8 km2, me një terren kodrinor – malor. Nga 
lindja kufizohet me komunën e Shupenzës, nga 
jugperëndimi me komunën e Selishtës dhe nga 
veriu me komunën e Muhurrit, si dhe lumi Drin 
i Zi, i cili e ndan me komunën e Tominit. Lumi 
Drin i Zi e përshkon gjithë sipërfaqen e poshtme 
të komunës, duke bërë kështu që komuna të ketë 
një sipërfaqe të mirë toke dhe shumë pjellore.

 Luznia është 6 km nga Peshkopia, që është qendra 
administrative e Qarkut të Dibrës dhe 200 km nga 
Tirana. Rruga për në Peshkopi nuk funksionon.

 Komuna e Luznisë ka një shtrirje diverse ajo 
shtrihet nga lugina e lumit Drin i Zi me 386 m mbi 
nivelin e detit deri në lartësinë e malit të Pratit 
në nivelin 2000 m mbi nivelin e detit. Ky reliev 
i thyer ndikon dhe në ekonominë dhe jetesën e 
banorëve të kësaj komune. Kështu fshatrat që 
janë në malësi merren kryesisht me pyjet dhe 
blegtori, ndërsa banorët rreth Drinit me bujqësi, 
pemëtari dhe perime.

 Luznia është një nga trevat më të dëgjuara të 
Dibrës. Ajo bën pjesë në 9 malet e Dibrës, sistem 
i qeverisjes dhe administrimit të mëparshëm të 
krahinës së Dibrës. Banorët e Luznisë shquhen në 
Dibër e më gjerë për mençurinë dhe zgjuarsinë e 
tyre, e cila është e ngritur në nivelin më të lartë 
qoftë të oratorisë, por dhe të artit të fjalës në 
Dibër. 

 Nëse Dibra njihet për “alegorinë” në Shqipëri, 
Luznia është djepi i saj në Dibër, ku shumë njerëz 
që e kanë njohur dhe kanë punuar në Luzni e 
quanin si një “Universitet“ të dytë. Pikërisht 
ndoshta dhe nga kjo vjen dhe fjala LUZNI, “të 
luash që të ndihet”. Kjo ka të bëjë me thënien në 
odat e Dibrës: “Po se nguce pak, nuk ka muhabet”. 
Kështu që shumë burra dhe familje të mençura 
kanë dalë nga kjo zonë, të cilët merreshin për 
të ndarë të drejtën ose për të qenë negociatorë 
në zbatimin e kanunit si tërësia e rregullave dhe 
ligjeve të kohës.

 Banorët e Luznisë megjithëse të varfër, gjithmonë 
janë shquar për bujarinë, mikpritjen dhe 
karakterin e fortë burrëror. Ata kanë qenë pjesë 
aktive e lëvizjeve dhe ngjarjeve historike në Dibër 
e në Shqipëri, në luftërat dhe qëndresat kundër 
pushtuesve serbë e turq.

 Zona e Luznisë shquhet dhe për një traditë të 
pasur etno-kulturore, që pasqyrohet dhe sot e 
kësaj dite me kostumografinë, festat, zakonet, 
doket dhe gjuhën.

 KOMUnA MUHURR shtrihet në dy anët e 
lumit Drin, kryqëzim për komunat Selishtë, Luzni, 
Arras, Lurë, Zall Dardhë e Reç, me një distancë 
rreth 9 km nga qyteti i Peshkopisë me rrugë të 
asfaltuar, ka bërë që popullsia vendase të ndjehet 
e favorizuar dhe me një mërgim jo dhe kaq të 
lartë sa njësitë përreth.

 Territori i saj shtrihet nga një lartësi 300 m mbi 
nivelin e detit deri në 2100 m, fushat pjellore dhe 
bollëku i ujit për vaditje e bën këtë zonë shumë 
produktive për të gjitha llojet e produkteve. 

 Mendja e mprehtë, bujaria dhe pasuritë e shumta 
që ka ky territor kanë bërë dhe e bëjnë  këtë zonë 
të pëlqyshme për të gjithë vizitorët dhe atraktive 
për zhvillimin e turizmit. 

 KOMUnA SELISHTË shtrihet perëndim të 
Rrethit Dibër dhe ka një sipërfaqe prej 14506 ha 
me një terren pothuajse tërësisht malor. Në lindje 
Komuna Selishtë kufizohet me Komunën Luzni, 
në verilindje me Komunën Muhurr, në jug–lindje 
kufizohet me Komunën Shupenzë (fshatin Gjuras)
në jug kufizohet me Komunën Fushë Bulqizë, në 
jug-perëndim me fshatin Kurdari Bashkia Klos, në 
perëndim me komunën Lis të Rrethit Burrel, në 
veriperëndim me fshatin Macukull të Burrelit. E 
gjithë kjo sipërfaqe vendoset në katër gryka (ku 
në histori njihet me emrin “Katër Grykët”) dhe 
ku përfundon në rrjedhën e lumit të vetëm që 
përshkon grykën, duke u bashkuar me Drinin e 
Zi në Muhurr, ura e Drinit. 

 Sipërfaqja e përgjithshme përbëhet nga 8793 ha 
pyje dhe 2348 ha kullota, tokë bujqësore 1264 ha, 
livadhe 44 ha, inproduktive 1356 ha, shkëmbore 
462 ha, sipërfaqe e eroduar 162 ha, sipërfaqe 
ujore 26 ha, pemtore 6 ha, troje 45 ha.

   Komuna përbëhet nga gjashtë fshatra me një 
popullsi 2787 banorë dhe 670 familje. 

 Komuna Selishtë shtrihet në një pozicion strategjik 
të lëvizjeve të ndryshme mes zonës së Dibrës 
e asaj të Matit, parë kjo në shumë drejtime si 
ekonomik, strategjik, historik, demografik etj. 

 Ajo njihet me dy emra: Komuna Selishtë, por edhe 
Katërgrykët, si pasojë edhe e vetë konfiguracionit 
gjeografik ku shtrihet. Vëzhgimet e studimet e 
ndryshme arkeologjike vërtetojnë banimin e kësaj 
treve që nga shekulli i dytë p.e.s. Si urë lidhëse e 
dyndjeve të diktuara nga situata të ndryshme të 
momenteve historike, prej saj kanë prejardhjen 
shumë fise që sot jetojnë në Dibër. Kultura e saj 
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e lashtë faktohet edhe se ajo është trashëgimtarja 
e dhjetë kalave dhe e dhjetë kishave, për të cilat 
nevojitet një studim i thelluar e i kujdesshëm, pasi 
për këtë trevë ekzistojnë shumë pak dokumente. 

 Selishta ka një popullsi prej 2787 banorësh e 
vendosur në katër grykat që përbëjnë gjashtë 
fshatrat e kësaj komune. Lëvizjet demografike 
për vetë terrenin malor, dimrin e acartë dhe 
infrastrukturën e dobët kanë qenë një fenomen i 

shpejtë dhe karakteristik në fillimet e demokracisë, 
duke synuar lëvizjen drejt qendrave metropolitane 
si Tiranë e Durrës, por tani sa vjen dhe shkon 
drejt stabilizimit. 

 Këtë fenomen e tregojnë faktet ku në dy vitet e fundit 
nuk ka patur lëvizje, përkundrazi kemi dhe familje që 
kanë riardhur e janë vendosur në shtëpitë e tyre 
pasi ndjeheshin më të pasigurt në përmbushjen e 
kërkesave për jetesë në qendrat metropolitane.

POPULLSIA E KOMUnAVE ARRAS, MUHURR, LUznI DHE 
SELISHTË nË VITIn 2010 DERI 31.12.2010

 KOMUNA Nr Lagja/Fshati   Popullsia   Nr. i familjeve 

     1 Bulaç                257   75 
    2 Fush  Muhurr            736   222 
    3 Hurdh Muhurr  241   67 
    4 Muhurr            876   279 
    5 Rreth  Kale            575   158 
    6 Shqath               194   65 
    7 Vajmëdhej            585   132 
     Shuma:  3,464   998 
     1 Kacni               366   88 
    2 Lukan               290                        64 
    3 Murrë               331                        82 
    4 Qafe Murrë            249   63 
    5 Selishtë            532   127 
    6 Selishtë e Epër            255                        68 
     Shuma:  2,023   492 
    1 Arras               485   125 
    2 Gur i zi            224   59 
    3 Lazrej               547   137 
    4 Kodër  Leshaj            317                        80 
    5 Mustafe             210                        76 
    6 Sinë e Epërme            615                        151 
    7 Sinë e Poshtme 349                        94 
    8 Çidhën               837                        205 
    9 Gryk Nokë            507                        137 
     Shuma:  4,091   1,064 
    1 Katund i Ri           1,037   218 
    2 Hotesh             591   178 
    3 Lishan i Poshtëm 390   104 
    4 Lishan i Epër            448                        119 
    5 Arap i Epër            328   106 
    6 Arap i Poshtëm 342                        103 
     Shuma:  3,136   828 

   POPULLSIA     12,714  3,382 

I Muhurr

II   Selishte

III Arras

VII Luzni

Popullsia
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Karakteristikat klimatike dhe 
gjeografike. 

 Malsia e Dibres bën pjes në zonën klimatike 
mesdhetare malore dhe atë mesdhetare para-
malore meqënë se është pjes e pellgjeve të 
lumenjve të Drinit. Dallohet për ndryshime të 
dukshme nga një sektor në një tjetër sidomos 
në drejtimin vertikal.Në formim të kësaj klime 
kanë ndikuar faktore si:lartesia dhe rrelievi e 
territorit,ndikimi i madh i klimës kontinentale 
nëpërmjet erave që vijne nga grykat dhe qafat nga 
brendesia e ballkanit.si rezultat kjo klimë dallohet 
për klimë të ashpër, të gjatë dhe me reshje të 
mëdha te dëbores dhe verë te freskët por pa 
reshje Temperatura mesatare shkon nga 7 ºC  
në malin e Runjes ne 11 ºC ne afersi te luginës.
Po ta krahasojmë me temperaturen mesatare te 
vendit tone ajo leviz nga 4 -8 ºC, kuptohet që 
shkaku kryesor është lartesia mbi nivel të detit 
dhe pozicjoni i soj lindor që kushtezon një ndikim 
nga brendesia e ballkanit.Në perjudhën prill-
shtator temperatura mesatare është 16 gard.  Për 
muajin korrik temperatura mesatare shkon nga 
10 ºC ne pjesë të larta dhe 30 ºC,në afersi të 
luginës .Muaji janar është muaji me i ftohte i vitit 
ku mesatarja shkon nga 0ºC ne -3 ºC. Amplituda 
e temperatures vjetore merr vlera jo të vogla 
që shkojnë rreth 17 ºC -18 ºC.Kurse amplituda 
ditore shkon deri 10-15 ºC Data mesatare e 
fillimit te ngricave eshte 1 nendori dhe data 
mesatare është 15 marsi.Numri mesatar i diteve 
me ngrica shkon 136 dite kurse po ta krahasojme 
me zonat perendimore te vendit ajo eshte 40-45 
dite. Për sa i perket sasise së rreshjeve zona futet 
ne zonat nën masataren së vendit.Kjo vlere shkon 
nga 900 mm (në qarrishte )ky ndryshim lidhet me 
deporimin e erave te ftohta e te thata .Pjesa më 
e madhe e tyre është e përqendruar në pjesen e 
ftohte te vitit,90 %,Kurse në pjesen e ngrohte bin 
rreth 10-15%,Muaji me i laget eshte nendori me 
12% të rreshjeve afro 225 mm,kurse muaji më 
me pak reshje është korriku me 3.6% ose 46 mm 
.Maksimumi i reshjeve ne 24 ore ka qënë 127 mm 
.Per reshjet e debores mund të themi se fillojnë 
msatarisht me 1 nendor dhe data e mbarimit është 
20 mars.Numri mesatar i ditëve me borë shkon 38 
dite dhe krijon një shtrese mesatre prej 30-35 cm. 
Shtresa maksimale shkon 3.5m në shpata te malit. 
Për sa i përket dukurive negative të klimës mund 
të themi se ajo ka karakter kapriçoz ,pra ajo ka 
diktuar edhe vendosjen dhe mënyrën e ndërtimev 
në këtër treve. Po ashtu kjo klimë që është edhe 
shumë e shëndetshme por nuk lelon kultivimin e 

të gjithallojeve të bimëvë dhe me dukuri si:ngrica 
ta gjata dhe të vona,dorë të hërshmë,reshje të 
mëdha të borës dhe të breshërit, jo pak herë ka 
shkatërruar prodhimet bujqësore dhe i ka dhënë 
drejtim të gabuar zhvillimit ekonomik.por kjo 
klimë ka edhe favoret e veta pasi lejon zhvilimin 
e disa llojeve të turizmit,si edhe të disa sektorëve 
të tjerë të ekonomise.

Hidrografia
 

 Ky rreth ka një rrjet hidrografik shumë të pasur 
qe përbëhet nga lumaj,liqene përrej, burime 
nën tokesore dhe mbi tokësore. Dega kryesore 
është lumi i drinit të zi që merr me vete Murren 
e Seten. Këta degë kane karakter të vrullshëm 
dhe me prurje të mëdha në kohën e shkrirjes së 
borës.

 Gjatësia dhe pellgu janë përkatësisht

 Emri gjatësia ne KM pellgu në KM˛

 Drini zi 57 530

 Murra 19 135

 Seta 13 137

Lidhja 

 Lidhja me  zonën e Malësisë së Dibrës është 
shumë e rëndësishme për zhvillimin dhe shtrirjen 
e turizmit. Në zonën e Malësisë së Dibrës mund 
të hyhet nga të katër anët, duke filluar nga 
Peshkopia, Kukësi, Mirdita dhe Mati, në rrugë 
tokësore. Infrastruktura vlen për të dëshiruar, 
por përmirësimi i saj është futur në programet e 
qeverisë shqiptare. Rruga nga qyteti i Peshkopisë 
është sot për sot më e lehtë për hyrjen në këtë 
zonë. 

 

Rrugët kombëtare dhe rurale 
 

 Pengesa kryesore për zonën dhe mbarë rajonin 
është infrastruktura rrugore, si ajo nacionale 
edhe rurale. Në një farë mënyre  infrastruktura 
përbën një izolim relativ,  duke qenë një pengesë 
kryesore për zhvillimin e turizmit.

 Është për të theksuar se vendosja si prioritet 
kombëtar, ndërtimi i rrugës së Arbrit dhe rrugës 
Mat-Selishtë-Peshkopi, ka ngjallur shpresën në 
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shpërndarës. Gjithashtu, problem përbëjnë edhe 
pagesat në nivel të ulët dhe me shumë vonesa nga 
ana e banorëve, kjo për shkak të të ardhurave të 
pamjaftueshme.

Uji    
 

 Duke pare strategjitë e zhvillimit të secilës  njësi 
vendore, furnizimi me ujë në këtë zone është një nga 
shqetësimet kryesore, pasi prek të gjitha aspektet e 
jetës dhe ekonomisë. Megjithatë, edhe pse me burime 
të mëdha ujore, zona e Malësisë së Dibrës  duhet të 
jetë në gjendje të sigurojë furnizim të mjaftueshëm 
me ujë për te gjithë  fshatrat e secilës njësi.  Deri 
tani furnizimi për të gjithë fshatrat e zonës është bërë 
nëpërmjet burimeve natyrale dhe vetërrjedhjeve. 
Sipas të dhënave që disponohen, rezulton se 80% e 
fshatrave të tre njësive vendore në Malësinë e Dibrës 
janë me sisteme furnizimi dhe marrin ujë  mbi 15 
orë në ditë.  Rreth 20% e fshatrave të kësaj zone 
janë pa sistem të furnizimit me ujë. Zgjidhja për to 
janë bëre burimet natyrore publike.  Për sa i përket 
higjienës së ujit në këtë zone, ka rezultuar të ketë 
veti fiziko-kimike të përshtatshme për përdorim 
njerëzor. Gjithashtu, nga vetë njësitë vendore ka 
një angazhim maksimal për ruajtjen e tij nga ndotjet 
bakteriale. Sipas një raporti të marrë nga institucionet 
shëndetësore, që nga viti 1990 e deri me sot nuk ka 
asnjë problematikë me origjine nga ujësjellësi.

 Niveli i investimeve në këtë sektor në zonë, vitet 
e fundit ka pasur një intensitet të lartë dhe të 
dallueshëm nga fushat e tjera.

Telekomunikacioni 
 

 Sektori i telekomunikacionit  për zonën  që 
përfshin territorin e tre njësive vendore nuk është 
bazuar në telefoninë  fikse e cila ka munguar, por 
dukshëm ka pasur përparësi zgjerimi i valës së 
telefonisë celulare, ku thuajse të gjithë operatorët 
kombëtarë kanë hyrë me sinjalet e tyre. Interneti 
mund të përdoret vetëm nëpërmjet operatorëve 
të kompanive celulare. Në një kohë të afërt 
mendohet shtrirja e fibrave optike nga operatori 
i vetëm i telofonisë fikse që  do të mundësojë një 
shërbim më pak të kushtueshëm dhe më cilësor.  
Deri në realizimin e projektit nga operatori i 
telefonisë fikse do të nevojitet ende kohë. 

zonë dhe  gjithë rajonin për një zhvillim të jetës 
dhe aktiviteteve, kryesisht në fushën e turizmit.

 Rruga Peshkopi- Muhurr-Arras është nën 
administrimin e Drejtorisë Rajonale të Rrugëve. 
Rrugët Muhurr-Selishtë-Mat dhe rrugët Arras-
Çidhën-Lurë-Mirditë janë nën administrimin 
e ndërmarrjes së rrugëve rurale në vartësi nga 
Këshilli i Qarkut, ndërsa të gjithë rrugët që 
lidhin qendrat e komunave me fshatrat dhe ato 
që lidhin fshatrat me njëri-tjetrin janë në pronësi 
dhe administrim të vetë njësive vendore. Në 
lidhje me gjendjen e tyre mund të thuhet se vlen 
për të dëshiruar. Për secilën nga njësitë vendore 
çështja e infrastrukturës rrugore është prioriteti 
parësor. Lidhja e qendrave ndërqytetase me 
qendrat e komunave  është një prioritet i qeverisë 
shqiptare, gjë që përbën një shprese për zhvillimin 
e turizmit.

 Përgjatë rrugëve, në territorin e tre komunave 
që përbëjnë zonën e Malësisë,  shfaqen peizazhe 
natyrore dhe pamje të mrekullueshme  që zënë 
vend në kujtesën e gjithsecilit. Kjo do të bëhej 
e mundur vetëm në sajë të një infrastrukture 
rrugore të përmirësuar. Ka disa rrugë piktoreske 
që do të ishin të shkëlqyera për turizmin, por nuk 
ka buxhet të përcaktuar për përmirësimin e tyre. 
Ndërtimi i rrugës që lidh Kacninë me liqenet e  
Balgjait, një segment prej 7 km, do të krijonte 
mundësinë për të parë një nga perlat e natyrës: 
13 liqenjtë e Balgjajt, të sistemuara nga vetë natyra 
dhe që ngjajnë  si të rregulluara me dorë. 

 Lidhja e çdo fshati të zonës me qytetin e Peshkopisë 
dhe qendrat komunale bëhet nëpërmjet  stacionit 
të mikrobuzëve  në secilën komunë dhe fshatrat 
lidhen me këto qendra me furgonë. Problemi më 
i madh i është se lëvizja në dy senset nga fshati 
në qytet e anasjelltas nuk është e mundur në çdo 
orë të ditës. Lëvizja nga fshati për në qytet bëhet 
kryesisht në mëngjes dhe pasdite lëvizjet bëhen 
në drejtim të kundërt. Lëvizjet e ndërmjetme 
janë pothuaj rastësore ose duhet të operosh me 
prenotim.

Energjia elektrike 
 

 Që prej vitit 2007 është bërë një furnizim pa 
ndërprerje me energji elektrike, me përjashtim 
të rasteve të avarive.  Kjo përbën një element të 
rëndësishëm për zhvillimin e turizmit. Gjithsesi, 
është shumë problematike gjendja teknike e rrjetit 
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Ekonomia e zonës 
së Malësisë së Dibrës

 

 Zona e Malësisë së Dibrës është një pjesë e 
Qarkut të Dibrës dhe si e tillë, nga të gjitha të 
dhënat dhe statistikat është cilësuar si pjesa me e 
varfër e Shqipërisë. Të katër njësitë vendore janë 
përcaktur nga Ministria e Punës dhe Çështjeve 
Sociale si komuna me të ardhura nën nivelin 
minimal dhe që kanë nevojë për mbështetje të 
cilësuar. Kjo ka ardhur nga politikat e gabuara 
dhe shumë të dobëta për 45 vite të sistemit 
komunist. 

 Në vitet e para të pluralizmit pati një migrim 
masiv te banorëve të këtyre komunave për shkak 
të nivelit të ulët ekonomik. Kjo solli dhe një ulje 
të ndjeshme të numrit të popullsisë. Lëvizjet  
migratore që nga viti 1990 e deri më sot sipas  
zyrave te gjendjes civile rezulton të jenë rreth 
50% . 

 Burimet kryesore të të ardhurave për të gjitha 
këto zona janë: bujqësia, blegtoria, shfrytëzimi 
i pyjeve, emigrimi, ndihma ekonomike, tregtia 
dhe raste sporadike të zhvillimit te bizneseve 
prodhuese. Shkalla e papunësisë është shumë 
e lartë. Ajo arrin deri në 55 %. Mundësitë dhe 
resurset e zonës janë të mëdha, duke parë një 
terren të shkëlqyer dhe të harmonizuar, duke 
filluar nga lugina e Drinit të Zi në një lartësi 350 
mbi nivelin e detit e duke u ngjitur luginave të 
Setës e Murrës përmes një peizazhi turistik, deri 
në vargmalin e Runjës në 2047 m. 

 Liqenet e Balgjajt janë një mrekulli e vërtetë e 
natyrës. Fushat pjellore, burimet e shumta ujore, 
pasuritë minerale, flora dhe fauna e pasur e shumë 
pasuri të tjera natyrore e bëjnë këtë zonë një nga 
zonat me mundësi të mëdha për krijimin e një 
pavarësie ekonomike. Mbi bazën e gjithë këtyre 
resurseve, turizmi do të jetë një nga sektorët e 
ekonomisë lokale, që do të zërë më shumë se 15% 
të prodhimit të përgjithshëm bruto të zonës.

Strategjia e zhvillimit 
të turizmit të zonës 

 

 Strategjia e Zhvillimit të turizmit të zonës 
është një nga prioritetet e planeve të zhvillimit 
ekonomik lokal  të katër njësive. 

 Për rritjen e zhvillimin ekonomik të tyre, njësitë 
vendore kanë përcaktuar turizmin si një sektor 
që do  të lëvrohet dhe do të jetë frytdhënës. 

 Strategjia e zhvillimit të turizmit për zonën e 
Malësisë së Dibrës nxori një sërë objektivash që 
duhet të arrihen për një periudhe pesëvjeçare. 
Ata janë përkatësisht: 

- Zbulimi dhe promovimi i linjave të zhvillimit të 
turizmit në zonë.

- Sigurimi i mjedisit të qëndrueshëm për zhvillimin e 
turizmit.

- Krijimi dhe përmirësimi i kapaciteteve të autoriteteve, 
institucioneve dhe aktorëve të tjerë të zhvillimit 
lokal në programimin dhe menaxhimin e zhvillimit 
kulturor dhe ekonomik të zonës. 

- Ndërgjegjësim i rritur për pasuritë e zonës, nëpërmjet 
përhapjes së strukturuar dhe profesionale të 
informacionit dhe veprimtaritë social-kulturore 
që synojnë publikun, tregjet dhe klientët e 
brendshëm dhe të jashtëm. 

- Përmirësim i infrastrukturave të lidhura me turizmin 
dhe mjedisin nëpërmjet synimit dhe mbështetjes së 
prioriteteve të identifikuara zonale e  rajonale. 

- Një strategji të shkruar dhe botuar udhërrëfyese e 
së ardhmes.
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KAPitulli 3 tërheqja turistike dhe pasuritë e 
zonës së Malësisë së Dibrës 

 Lugina e Drinit

 Kjo është zona më e njohur natyrore në territorin 
e këtyre komunave  që tërheq një numër në 
rritje të turistëve vendas dhe të huaj. Lugina, e 
cila gjendet 9 deri në 11 km në veriperëndim 
të qytetit të Peshkopisë, ka një sipërfaqe prej 
2500 ha dhe dominohet nga shkurret e larta dhe 
rëra e nxehte  që ofrojnë pamje fantastike dhe 
panorama stinore plot ngjyra e gjallëri. Drini i Zi 
buron nga Shën Naumit dhe rrjedha e tij kalon 
mes për mes Liqenit të Ohrit deri në qytetin e 
Strugës, të cilin lumi e ndan në dy pjesë. Lugina 
ofron këto përparësi në zhvillimin e turizmit: 

-Vlera klimatike, mjekësore 

-Një biodiversitet të pasur të rëndësisë 
ndërkombëtare. 

-Shkurre me llojshmëri pemësh që krijojnë një peizazh 
tërheqës. 

-Mundësi të peshkimit në lumin e Drinit 

-Çlodhje dhe mundësi për të shijuar një sërë 
aktivitetesh në një natyrë të bukur 

Burimet natyrore të turizmit, 
ekoturizmi dhe tërheqja nga 
turizmi aventurë 

 Zona e Malësisë së Dibrës është një zonë në 
zemrën e rajonit të Dibrës, me një harmoni të 
përsosur të burimeve natyrore dhe bukurive të 
saj. Pasuritë e shumta që mbart kjo zonë janë 
edhe pikënisja për zhvillimin e turizmit. Mjedise 
natyrore të mirëharmonizuara nga vetë natyra, 
që fillon me lugina lumore, ara pjellore, kodra e 
gërxhe, male të larta  dhe pllaja plot gjallëri e të 
pasura me bimë medicinale dhe kurative. Në stinën 
e verës këto bjeshkë bëhen mjaft interesante për 
shumë grupe vizitorësh. 

 Një numër shumë i madh i shpellave dhe vendeve 
historike si dhe një terren mjaft i thyer, me pasuri 
ujore të bollshme. Një florë e faunë e pasur dhe 
një mjedis piktoresk e bëjnë këtë zonë potencial 
të zhvillimit të eko-turizmit, turizmit aventurë, 
historik, turizmit të ecjes, familjar e kulinar. Pllaja 
nga liqenet e Lurës e deri tek liqenet e Balgjajt 
përshkohet nga një rrugë relativisht e gjatë, por 
bukuritë e liqeneve dhe mjedisi piktoresk e i pasur 
me oksigjen, një mrekulli e vërtetë e natyrës, 
nuk e bëjnë aspak të lodhshme për këdo që e 
ndërmerr. 

 Kalaja e Skënderbeut, kalaja e Stelushit në 
Varosh si dhe kalaja e Qytetit në Selishtë, një seri 
rrënojash të vendbanimeve të hershme dhe një 
seri objektesh kulti e mbrojtjeje  e bëjnë gjithë 
territorin interesant për këdo që shikon dhe 
viziton këtë mjedis. Lugina e Drinit, Setës dhe 
Murrës janë dhurata natyrore të paçmuara për 
popullin e kësaj treve dhe për vizitorët. 

 Mundësia për verim dhe zhvillimin e sporteve të 
shumta e bëjnë këtë zonë vërtet tërheqëse për të 
gjitha grupmoshat. Një rëndësi shumë të madhe 
ka kultura dhe historia e popullit të kësaj treve. 
Bujaria dhe mprehtësia e mendjes së vendasve 
nxisin dhe mbajnë gjallë kureshtjen e gjithsecilit.

 Lugina e Drinit, Murrës dhe Setës 
kanë pamje fantastike në mes të 
shumëllojshmërisë së florës  dhe faunës 
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Mundësitë për të zgjeruar apo zhvilluar prodhimet 
turistike në rajon përfshijnë: 

-Sportin e skive 

-Kalërimin 

-Sportin e kajakëve 

-Ngjitjen në mal me biçikleta 

-Përshkimin e vendit me motoçikleta 

-Kampingjet 

-Udhëtimet e vështira 

-Gara me makina e motoçikleta te tipit “Rreli”.

Pasuritë dhe burimet e 
turizmit kulturor 

 Treva  është shumë e pasur në burime kulturore të 
cilat janë vlera të jashtëzakonshme për zhvillimin 
e turizmit kulturor. 

Pikat arkeologjike dhe 
kështjellat 

 Ekspeditat arkeologjike të kryera kane  gjetur 
prova në formën e gjurmëve që tregojnë se Rajoni 
i Malësisë ka qenë i banuar që nga epoka e neolitit 
të hershëm. Janë shumë elemente, ndonëse jo të 
promovuara dhe ruajtura mirë që tregojnë për këtë 
realitet.  Të gjitha këto prova duhen promovuar e 
ruajtur, pasi tregojnë për një histori të hershme të 
njerëzimit në këto zona.

 

Monumente historike 

 Historia e kësaj treve është   mjaft e pasur me 
ngjarje të rëndësishme dhe personalitete të shquara  
jo vetëm për krahinën po për  gjithë kombin, pare 
kjo në dritën e ngjarjeve historike të rajonit dhe 
mbarë Shqipërisë. Treva dhe banorët e saj  kanë 
pasur ndikim të fortë në historinë e vendit. 

 Historia e zonës së Malësisë së Dibrës është 
sa e lavdishme, kaq edhe e dhimbshme. E parë 
në atë se çfarë dhanë njerëz të shquar të zonës 
për vendin, është shumë  e që kurrë nuk pati një 
llogari. 



 E parë se cili qe trajtimi në rrafshin historik, 
përbaltje dhe mbulim me hi të të gjithë veprimtarisë. 
Periudha e komunizmit ishte ashtu si dhe periudha 
osmane pas vdekjes së Skenderbeut, për njohjen 
e vlerave dhe kontributit në histori të trevës së 
malësisë se Dibrës. 

 Është botërisht e ditur se patriotë nga malësia e 
Dibrës kanë luftuar në të gjithë territoret shqiptare, 
duke ju ardhur në ndihmë bashkëkombasve të 
vetë. 

 Monumentet më të rëndësishme historike të 
lidhura me këta patriotë që mund të vizitohen janë 
kullat e ku lindën e u rritën patriotë të shquar.

Monumentet kulturore dhe 
arkitekturore 

 Nga pikëpamja kulturore, treva  është shumë e 
njohur për arkitekturën karakteristike të shtëpive 
të Shqipërisë së Veriut që quhen “kulla” dhe 
mullinjve të gurit, të cilët mund të gjenden  duke 
filluar qe nga koha e Skënderbeut e deri në ditët 
tona.  Nga kullat që janë deri në ditët tona, në 
lidhje me to duhet të mblidhen materiale dhe  në 
një nga kullat për çdo komunë të vendosen këto 
materiale duke i shndërruar kështu në qendra 
muzeale.

 “Oda e Burrave” nuk duhet lënë pa u parë; 
ajo është dhoma më e rëndësishme në shtëpitë 
tipike tradicionale. Familjet e mirëmbajnë atë në 
mënyrën më të mirë të mundshme me qëllim që t‘i 
respektojnë mysafirët dhe ajo konsiderohet si:

 Institucioni më i rëndësishëm në jetën sociale të 
fshatit. 

Monumentet fetare dhe vendet 
e shenjta 

 Pothuajse ne 60% të fshatrave të tre komunave ka 
një xhami, 20 % e fshatrave kanë teqe (ndërtesë e 
besimit bektashi) ose një vend i shenjtë gjendet në 
çdo fshat në këtë zonë, çka paraqet një shembull 
të mirë të bashkëjetesës dhe tolerancës. Vendet 
e shenjta tërheqin një numër të konsiderueshëm  
pelegrinësh shqiptarë nga i gjithë vendi. Vendet e 
shenjta të rajonit përfshijnë: 

 Teqeja e  Sharakanit
 Teqja e Çikut
 Teqja e Dobit 

17
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Kastriotit. Ndërsa në komunën Selishtë me datë 
20 maj organizohet  “Dita e Shënkollit”. Fshatra të 
komunes Selishtë organizojnë shfaqje folklorike, 
festivale të ushqimit, kampe zjarri, gara me kuaj 
dhe aktivitete sportive, motivet e kësaj feste janë 
të njëjta me ato të Shen Gjergjit. 

 Këto festa janë të njohura si festa familjare dhe 
tradicionale ku, migratorët e kësaj treve kanë nostalgji 
dhe janë prezent në festimet që organizohen. Kjo 
përbën bazën e turizmit familjar dhe që e ka një 
traditë tashmë.

Kultura popullore 

 Zona përbëhet prej tre komunash, që në lidhje 
me kulturën popullore, nuk ka ndonjë ndryshim, 
por ngjashmëri deri në përputhje të plotë.

 Duke parë gjeografinë e zonës, fshatrat kanë 
zhvilluar tradita dalluese kulturore që reflektohen 
më së miri në shumë nën-dialekte, në ritualet 
e ndryshme (martesat dhe festat fetare) dhe 
kostumet tradicionale. 

 Këngët dhe vallet tradicionale të zonës janë 
shumë të njohura në të gjithë vendin dhe janë 
vlerësuar në Festivalet Folklorike të Gjirokastrës. 
Këngët shoqërohen me çifteli, dhe fyell. Kërcimet 
interpretohen kryesisht me lodra, cule, dhe 
çifteli.

 Vallja e plakave dhe valle dyshe burrash  janë 
unike. 

 Këto këngë dhe kërcime kanë qenë interpretuar 
për dekada për publikun shqiptar prej artistëve të 
njohur dibranë.

 Ili more ili
 Në odë na raka dilli
 Ku këndon bilbili
	 Ka	çel	tranafili

Festat tradicionale 

 Festat tradicionale të disa fshatrave demonstrojnë 
në mënyrë të shkëlqyer pasurinë e gjallë kulturore 
të rajonit, në të gjitha aspektet. Shumica e tyre 
janë festa pagane dhe lidhen direkt me rrënjët e 
lashta të popullsisë së zonës. Të gjithë banorët e 
fshatrave marrin pjesë në ngjarjet që mbajnë gjallë 
traditat e vjetra shekullore. Më poshtë gjendet një 
listë e festave më interesante: 

 “Dita e Shën Gjergjit” kjo ditë festohet në të 
gjithë fshatrat e trevës, gjatë gjysmës së parë 
të majit. Në fshatrat e komunës Arras, Muhurr 
dhe Luzni festohet me 6 maj, me aktivitete të 
ndryshme fëminore , kampe zjarri dhe aktivitete 
sportive. Kjo është një festë pagane, e cila 
njofton ardhjen e verës, gjelbërimit të të gjithë 
bimëve dhe shpëtimi i bagëtive prej mungesës 
së ushqimit. Për këtë ditë nga të gjithë familjarët 
ruhet qengji më i mirë për ta therur. Gojëdhëna 
nga këto treva janë se ka një koicidencë data 6 
maj jo vetëm si dita e Shën Gjergjit, por edhe 
si ditëlindja e heroit tonë kombëtar Gjergj 



19

 Dita e Verës, në të gjithë rajonin festohet me 
14 mars. Është një festë pagane që festohet në 
të gjithë Shqipërinë, por që në këtë zonë ka 
karakteristikat e veta. Festimet nisin rreth dhjetë 
ditë më parë me mbushjen e ujit të ri në orët e 
para të mëngjesit dhe lagien e pragut të shtëpisë, 
ndezjen e zjarreve etj.

 Një ditë më parë amvisat përgatisin kuleçët e 
ziejnë vezë, duke i ngjyrosur me lëvoret e qepëve. 
Fëmijët dalin në kodrat e fshatit dhe luajnë lojëra 
të ndryshme popullore si: kala dibrançe, pula-

pula-gardhi, kërcim me litar, top a djegas, loja me 
shami etj. Zënia e vezëve është një ndër pjesët 
më interesante, ku fituesi është ai që me vezën 
e tij thyen më shumë të tilla. Fëmijët, me lëvoret 
e vezëve patkojnë (zënë) lulet e verës, të cilat I 
këpusin të nesërmen me 14 mars. Lulet i vendosin 
në portat e shtëpive për të lajmëruar ardhjen e 
pranverës. Gjithashtu, një natë më parë ndizen 
mullarët për të larguar dimrin. Fëmijët hanë 
rreth zjarrit, kërcejnë e këndojnë këngë për të, 
duke shprehur dëshirën që të kenë zjarrin më të 
madh.

 Festivali “xhilisi malësor”

 Një festival i tillë ka të bëjë me aktivitete 
folklorike me këngë e instrumente popullore 
tradicionale nga më të mirët e zonës, të nisë 
mes katër komunave dhe të marrë një shtrirje 
rajonale e  mbarëkombëtare. 

 Festa e Drinit është një festë që shënon hapjen 
e sezonit turistik në komunën Muhurr. Kjo festë 
ka nisur rreth 6 vjet më parë dhe nga viti në vit ka 
njohur një rritje të numrit të turistëve vendas dhe 
atyre të huaj. 

 Kjo festë ka si qëllim të saj jo vetëm hapjen e 
sezonit turistik, por edhe promovimin e turizmit 
në këtë zonë. Festimet në këtë ditë janë të shumta: 
muzikë, këngë, valle, aktivitete të ndryshme 
sportive, gara noti, shfaqje cirku, etj. 

 Ka një numër të madh vizitorësh përgjatë gjithë 
bregut të lumit Drin, të cilët përveç të tjerash 
kanë mundësi të shijojnë dhe gatimet tradicionale 
të zonës.

Kuzhina tradicionale 
 

 Rajoni  i malësisë së Dibrës është një rajon shumë 
i varfër, por bujaria  dhe larmia e gatimeve i bën 
këta njerëz shumë fisnikë e mjaft socialë. Banorët 
vendas krenohen me prodhimet unike që iu 
ofrojnë mysafirëve, siç janë;

 fli, laknur, byrek, çorbë, koronajk, pulë me qull, 
pulë me qepë, pulë me jufka, bukë e norme 
(vale), djathë dhie, mjaltë akacie, mjaltë mali, 
petë misri me hithra, pras e lakra, petulla 
malësie, qengj në hell, mish i pjekur në prush, 
kos, gjizë me tlynë e vezë, turshi, pastërma, 
fasule me pastërma, sarmë me gjethe rrushi 



20

e lakre, raki rrushi, raki kumbulle, raki thane, 
raki manaferre, lëng thanash, turshi, speca me 
gjizë, peshk Drini, trofte Murre e Sete, hallvë, 
hasude, revani, sultjash, bungur, etj.

 Këto gatime gjenden në shtëpitë e banorëve të 
zonës, në pikat e shërbimit të zonës në raste të 
porositura mund të gjesh ndonjërën prej tyre. 

Punimet artizanale 

 Punime me dorë

 Rajoni është shumë i njohur për kostumet 
tradicionale të komunave të ndryshme, qilimat e 
punuar me dorë dhe sixhadet, mbulesat e leshta, 
punën me shtiza, qëndisjet,  mjetet e punës dhe 
instrumentet muzikore si çiftelia, dajre ,fyelli, 
daullja, cula, bilbili, kavalli etj.

 Sipas traditës, nuset e reja përgatitnin pajën e 
tyre. Për këtë arsye, në shumicën e fshatrave 
mund të gjenden kostumet tradicionale të bëra 
me dorë, qilimat dhe qëndismat. Tani, nuk ka 
vende ku turistët mund të shohin apo të blejnë 
të tilla prodhime artizanale. Kërkohet energji e 
madhe për  rigjallërim të muzeve etnografikë dhe 
zhvillimit të pikave tregtare, ku turistët te mund 
të shohin dhe të blejnë prodhimet artizanale. 

 Është e rëndësishme që të hartohet një program 
në bashkëpunim me shkollat për njohjen e 
instrumenteve tona tradicionale. Çelja e kurseve 
për përvetësimin e tyre, në mënyrë që të ketë 
një ringjallje të këtyre vlerave. Hedhja e të gjithë 
këngëve të dasmave, kurbetit, vajit, hedhja e 
valleve në një broshurë të botuar dhe punimi i 
tyre me nxënës do të rrisë vlerat e zonës dhe 
do të ngjallë interes nga banorët e zonës dhe më 
gjerë. Kjo do të bëjë që të ruhen traditat dhe 
këto të rinj të kthehen në një vlerë turistike në 
të ardhmen, duke shpalosur gurrën popullore 
përpara të gjithë atyre që shumë janë larguar nga 
këto vlera.

20
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KAPitulli 4 Analiza sWOt

AVAntAzhet (turistiKe)

Avantazhet janë elementet pozitive që përbëjnë përparësitë e zonës dhe përgjegjësia për 
vitalitetin e saj dhe esenciale për zhvillimin e tij.

zona: Arras – Muhurr – selishtë - luzni

Planifikimi

Ç
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Pozita gjeografike, klimë me stinë të plota.

Popullsi e stabilizuar dhe me qendra rurale, me hapësira të bollshme

Identifikimi i elementeve të avantazheve pozitive në përparësi me qëllim prioritar.

1    Popullsi shumë bujare dhe mikpritëse.

2    Inteligjenca e lartë dhe tradita e trajtimit të fjalës dhe komunikimit.

3    Lidhja e lartë në mes gjinisë.

4    Folklori i pasur. (Tregime alegorike, këngë e valle dasmash, ninulla, vajet etj).
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1    Lumi Drin

2    Lumi Seta

3    Lumi Murra

4    Kanionet e shumta

5    Liqenet e Balgjajt

6    Sasi e madhe e pyjeve në zone. Pyje natyrale.

7    Shpellat e shumta

8    Flora dhe fauna e pasur

9    Destinacion i ri

1    Bashkëpunim i mirë ndërkomunal.

2    Fshatra e territore të përbashkëta.

3    Ndërgjegjësim i lartë i drejtuesve vendorë për zhvillimin e turizmit.
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1    Buxhetim nga NJV (ujdia për buxhetim tani e pas)

2    Prioritet i qeverise shqiptare.

3    Biznese të ndërgjegjësuara me kapitale solide (me tendencë)

4    Zonë ende e virgjër.
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DObësitë (turistiKe)

Dobësitë janë elementet negativë që pengojnë zhvillimin e zonës apo bërjen atraktive të saj 
dhe konkurrencës.

zona: Arras – Muhurr – selishtë - luzni

Planifikimi
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Urbanizim i dobët

Mungesë e planeve të investimeve afatgjata (shumëvjeçare) në lidhje me planin e 
zhvillimit urban

Identifikimi i elementeve të avantazheve negative,  me qëllim prioritar.

1    Mungesa e ambienteve shoqërore-sociale.

2    Shkëmbim i pakët i kulturave të trevës nëpërmjet aktiviteteve të përbashkëta.

3    Planifikim i bizneseve, planeve të deritashme, pa pjesëmarrje të komuniteteve   
      përkatëse.

4    Akses i vështirë nga Tirana

5    Mungesë vizioni të qartë për turizmin, si nxitës i ekonomisë.

Tu
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1    Infrastrukturë rrugore e dobët

2    Punime arkeologjike të pakta.

3    Eksplorim i dobët i natyrës së trevës.

4    Nivel i ulët i përhapjes së kulturës së gatimeve të traditës.

5    Mungesa e infrastrukturës së hoteleve.

6    Akses i ulët ndaj korridoreve kombëtare, porteve, aeroporteve.

7    Mungesa e kapaciteteve njerëzore për shërbim.

8    Larmia e ulët e shërbimeve turistike në zonë.

1    Politizimi i këshillave lokalë

2    Decentralizimi i ngadalte i pyjeve dhe kullotave nga qeveria Qendrore.

3    Investime të ulëta nga qeveria qendrore për çeljen e të gjitha resurseve turistike      
      në trevë.Q
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1    Mungesa e hartës së plotë të tokës dhe ndarjes së saj

2    Mungesa e titujve të pronësisë mbi çdo sipërfaqe toke.

3    Mungesë plani rregullues

4    Biodiversitet i pambrojtur.
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MunDësitë (turistiKe)
Mundësitë janë element pozitiv, të cilat ekzistojnë, por jo të shfrytëzuara apo të papërdorura  
dhe që kanë nevojë për t’u shfrytëzuar për të përforcuar zhvillimin  e trevës dhe të krijimit 

të një imazhi tërheqës.

zona: Arras – Muhurr – selishtë - luzni
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Identifikimi i mundësive të forta pozitive (projekte, projekt ide, etj.,)  në të apo në rang 
rajonal, të cilat mund të ndikojnë në  zhvillim (kryesoret).

1    Shkëmbim i kulturës ndërrajonale e më gjerë (ekzistenca e modeleve pozitive     
      në rajon).
2    Bashkim i ideve-kapitaleve-burimeve njerëzore dhe energjitë.
3    Lidhja e brezave me njëri-tjetrin nëpërmjet traditës dhe kulturës së hershme.
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1    Treg i ri
2    Avantazh konkurrues me çmime të mira e peizazh të pacenuar.
3    Krijimi i imazhit të një turizmi të larmishëm, jo vetëm det, por restaurimi dhe  
      promovimi i aseteve natyrore e kulturore.
4    Turizmi rural/agroturizmi (Përmbysje).
5    Realizimi i rikonstruksionit dhe asfaltimi i akseve kryesore rrugore si rruga Mat- 
      Selishtë-Peshkopi, Peshkopi-Lurë etj.

1    Ruajtja dhe mbrojtja e mjedisit, si masë shumë e vlefshme për zhvillimin e     
      ekonomisë.
2    Afrimi i investitorëve strategjikë, aset i veçantë për zhvillimin e turizmit.
3    Programet mbështetëse qeveritare dhe të huaja.
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rreziqet (turistiKe)
Rreziqet janë element ekzistues negativ, të cilët janë vështirë për t’u kontrolluar,               

por efekti i tyre mund të reduktohet apo minimizohet nëpërmjet marrjes së masave 
të duhura kontrolluese.

zona: Arras – Muhurr – selishtë - luzni
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Identifikimi i efekteve negative në vendndodhje (aktivitete ekzistuese, elemente të rreziqeve 
natyrore, ndërhyrja e njeriut në degradim, etj.,) që mund të ndikojnë në zhvillimin në perspektivë.

1    Zhvillim i paorientuar, që nuk sjell asnjë avantazh konkurrues.

2    Mungesa e sistemit të adresave për qendrat urbane.
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1    Dëmtimi i vazhduar i kurorës së gjelbër dhe mosmarrja e masave.

2    Kriza financiare zvogëlon financimet në turizëm.

1    Mbytje nga ndërtimet pa leje.

2    Planifikim i dobët në lidhje me hartimin e projekteve më jetike të zonave apo  
      komuniteteve të ndryshme.

3    Mungesë e zbatimit të ligjit. Konkurrenca e pandershme.
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reKOMAnDiMe 
Ndjekja e të gjithë aktiviteteve të planifikuara nga 	
katër njësitë vendore të përfshira, përbën çelësin 
e realizimit të objektivave  të përcaktuara në 
këtë hark kohor. Drejtuesit lokalë dhe këshillat 
përkatës duhet të familjarizohen me nevojën 
për zbatimin e këtij plani si dhe me mbështetjen 
financiare që duhet të japin në vazhdimësi.

Duhet punuar më mirë për planifikim të projekteve, 	
në mënyrë që buxhetimi të jetë nga të gjitha njësitë 
sipas projekteve të analizuar deri në detaje me qëllim 
realizimin e projekteve në kohë dhe pa dështime.

Ngritja e kapaciteteve turistike për çdo njësi 	
vendore duhet vazhduar për çdo resurs turistik e 
kryesisht  në krijim in e njerëzve guidë.

T’u jepet përparësi e veçantë projekteve 	
ndërkomunale e rajonale nëpërmjet bashkëpunimit 
më të ngushtë midis NJV, Qarkut Dibër, si dhe 
aktorëve të tjerë. Duhet të informohen njësitë 
për prioritete ndërkomunale e rajonale afatgjatë.

Nxitjen dhe stimulimin e rolit të Grupit të 	
Aksionit Vendor me qëllim lehtësimin e procesit 
të zbatimit të planit, hartimit të projekteve dhe 
aplikimit të tyre në organizma donatore.

 Në punën e gjatë dhe analizën e zhvilluar mbi 
cekjen e te gjitha mundësive për turizëm, që treva e 
Malësisë së Dibrës  mbart, nga ana ime si konsulent, 
më rezulton se kemi të bëjmë me një të ardhme 
të shkëlqyer turistike të zonës, me të ardhura të 
konsiderueshme për popullatën vendase.

 Rritja e numrit të të punësuarve në këtë sektor do 
të jetë ana më e dukshme e ndikimeve që do të japë 
zhvillimi i turizmit.  Një vend shumë të rëndësishëm 
do të ketë edhe rritja e cilësisë së mjedisit dhe 
masave mbrojtëse.  Ato që për mua zotëruesit e 
këtij plani duhet të mbajnë në kujtesë janë:

Mbajtja në qendër të mendimit e veprimit të secilit 	
aktor dhe faktor në këtë fushë është mbajtja në 
koherencë në mënyrë të vazhdueshme të secilës 
linjë të matricës logjike, ndonëse në projekte  e 
programe në dukje jo shumë të vështirë apo tepër 
të lehtë, që bëjnë fjalë për gjëra krejt normale 
e të përditshme. Me këtë dua të them se koha 
afatmesme e parashikuar për realizimin e këtyre 
qëllimeve është e mbushur  aq sa nuk jep mundësi 
për të harxhuar kohë me projekte a programe të 
tjera jashtë kësaj matrice.
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Nr  Nipti  Subjekti  Pronësia        Adresa kryesore     Administratori    Forma Ligjore           Aktiviteti

BizNeSet e kAtër komuNAve: muhurr, ArrAS, SeLiShtë, LuzNi

1    K46908723m Komuna Arras Shqip.Private Arras  Diber Sali Tershalla Ent publik Akt. Te Admin.Pub.

2    K66309740o	 Fadil	Pashnjari	 	P.Fizik	 	 Arras		Diber	 Fadil	Pashnjari	 Person	fizik								 Trans.Rrugor	I	Mallrave

3    K76619717R	 Xhafer	Koltraka						P.Fizik	 	 Arras		Diber	 Xhafer	Koltraka	 Person	fizik	 Transporti	Rrugor	I	Mallrave

4    K76619716j	 Miftar	Cerri	 P.Fizik	 	 Arras		Diber	 Miftar	Cerri	 Person	fizik	 Transp.	në	linja	të	rregullta

5    K46908724u Komuna Selishte Shqip.Private Selishte  Diber Xhemal Delishi Ent publik Aktivitete te Adm.Publik

6    K67206731w Qendra Shendet.  Selisht  Shqip.Priv.Diber Artur Alimani Ent publik Aktivitete  te sherbimeve Spit

7    K97213791K	 Shoq.e	Pyj.	dhe	Kull.Shqip.Private	 Selishte		Diber	 Ramazan	Loca	 Ojf	 	 Silvikultura	dhe	shfrytëzimi	

8    K36314783T	 Arif	Cemenja	 P.Fizik	 	 Selishte		Diber	 Arif	Cemenja	 Peson	fizik	 Transporti	ne	linja	te	rregullta

9    K36315763K	 Fiqiri			Muca	 P.Fizik	 	 Selishte		Diber	 Fiqiri	Muca	 Peson	fizik	 Tregtia	me	pakice	ne	dyqane

10 K77114701Q	 Shefki	Bruçi	 Shqip.Private	 Komuna	Selishte		Fshati	Lukan	Diber	Person	fizik	 Transport	mallr.	dhe	pasagj.

11   K86921702n	 Selishte	 Shqip.		 Private	 	 Banese	Private				Qender	Selish	Diber	Ramazan	Biba	Shpk	Nderti.	Hidrocentralesh	

12			K46908725f	 Komuna	Luzni	 Shqip.Private	 Luzni		Diber	 Haxhi	Damzi	 Ent	publik	 Aktivitete	te	Administrimit

13			K67206730o	 Qendra	Shendetsore	Luzni	 Shqip.Private		Diber	 Afrim	Brahimi	 Ent	publik	 Aktivitete	te	Sherbim.Spit

14			K96809791g	 Shoq.E	Pyjeve,Kullotave	Shqip.Shtet.Luzni		Diber	 Tahir	Damzi	 Ojf	 	 Silvikultura	dhe	shfrytzimi	

15			K36315767t	 Safet	Jova	 P.Fizik	 	 Luzni		Diber	 Safet	Jova	 Person	fizik	 Transporti	ne	linja	te	rregull.

16			K36315779t	 Sakip	Drenova	 P.Fizik	 	 Luzni		Diber	 Sakip	Drenova	 Person	fizik	 Transporti	ne	linja	te	rregull.

17			K76619742v	 Medi		Cani	 P.Fizik	 						Kom.	Luzni		Diber	 Medi	Cani	 Personfizik	 Transporti	ne	linja	te	rregull.

18			K86716701u	 Osman	Murrja	 Shqip.Priv.					Lishan	I	Siperm,	Luzni,		Diber	Osman	Murrja	Person	fizik	 Transport	udhëtaresh

19			K86702702e	 Islam	Nikolli	 Shqip.Private	Katund	I	Ri,		Luzni,	Diber	Islam	Nikolli	 Personfizik	 Transport	udhëtaresh

20   K46908722e Komuna muhurr Shqip.Private muhurr  Diber Shkelzen Qoka Ent publik Aktivitete te Adm.Publik

21   K67206729k Qendra Shend. muhurr Shqip.Private   Diber Valbona Bellini Ent publik Aktivitete  te Sherbime.Spit

22			K36314713q	 Dilaver		Hoxha	 P.Fizik	 Muhurr		Diber	 	 Dilaver		Hoxha	 Person	fizik	 Transporti	ne	linja	te	rregull.

23		K36314738b	 Kumrie	Dida	 P.Fizik	 Muhurr		Diber	 	 Kumrie	Dida	 Person	fizik	 Tregtia	me	pakice		e	produk.

24		K66708749b	 Vebi	Rina	 P.Fizik	 Komuna	Muhurr		Diber	 Vebi	Rina	 Person	fizik	 Germimet	dhe	sondazhet

25		K36313788i	 Ruzhdi	Tanushi	 P.Fizik	 Muhurr		Diber	 	 Ruzhdi	Tanushi	 Person	fizik	 Transporti	rrugor	i	mallrave

26		K36314773m	 Liman	Rina	 P.Fizik	 Muhurr		Diber	 	 Liman	Rina	 Person	fizik	 Transporti	ne	linja	te	rregullt

27		K36315729h	 Emin	Rina	 P.Fizik	 Muhurr		Diber	 	 Emin	Rina	 Person	fizik	 Transporti	ne	linja	te	rregullt

28  K36314702b Beqir mikli P.Fizik muhurr  Diber  Beqir mikli Person	fizik	 Transporti	ne	linja	te	rregullt

29		K66708736q	 Ismet	Sina	 P.Fizik	 Komuna	Muhurr		Diber	 Ismet	Sina	 Person	fizik	 Nxjerrja	e	zallit	dhe	e	reres

30  K46908785b Pellumb Sina P.Fizik muhurr  Diber  Pellumb Sina Person	fizik	 Fabrikimi	i	beton.	te	gatsh.

31  K36313791f Zyber Ciku P.Fizik Fushe muhurr  Diber Zyber Ciku Person	fizik Transporti	ne	linja	te	rregullt

32		K36314728R	 Mehmet	Balla	 P.Fizik	 Muhurr		Diber	 	 Mehmet	Balla	 Person	fizik Transporti	ne	linja	te	rregullt

33		K76619701i	 Hashim	Qoka	 P.Fizik	 Fushe	Muhurr		Diber	 Hashim	Qoka	 Person	fizik	 Thyerja	e	gurit,	dhenia	e	formës

34  j87311735o Xhani Shpk Shqip.Private muhurr  Diber nazmi Xhani Shpk  ndertimi

35		K86907701e	 Kisi-Bio-Energji	 Shqip.Private	 Fshati	Muhurr,	Banesë	Private,		Diber	Ylle	Lala	Shpk	 Projektim,	Zbatim,	Ndërtim,

36		K47129718n	 Adidas	-	One	 Shqip.Private	 Komuna	Muhurr		Diber	 Ridjan	Hoxha	 Shpk	 Import	-	Eksport,Tregtim.

37		K86618703u	 End	&	Erblin	 Shqip.Private	 Muhurr		Diber	 Maksim	Prençi	 Shpk	 	 Studime,	Projektime,	Zbatime	

38		K96321701l	 New	Time	Constr.	 Shqip.Private	 Fshati	Vajmdhej,	Muhurr		Diber		Fatjon	Doda	Shpk	 Aktiv.	Ndertimore,	Ndertim.
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vizioNi:
treva e malësisë së Dibrës, qendër me vlera historike, natyrore dhe kulturore, atraktive për zhvillimin e formave të 
ndryshme të turizmit (historik, malor, shtigjeve, lumor, rural, shëndetësor, kulturor dhe religjoz), një nga kolonat e 

ekonomisë së trevës me 15% të PBB deri në vitin 2020.
    
Qëllimi     objektivat        Programet            kodi i Projektit      titulli i Projektit

Qëllimi	1:	Grup	
Vendor i Aksionit 
(GVA)i	krijuar	
për	drejtimin	dhe	
monitorimin e 
aktiviteteve	në	nivel	
të	zones	së	malësisë	
së	Dibrës.	

Qëllimi	2:			Studim	
vlerësimi	të	plotë	mbi	
pasuritë	kulturore	
edhe ato eko-
turistike

Q1:O1:	Struktura	në	
përputhje	me	kërkesat	
e mekanizmave 
financiarë	europianë	

Q1:O2:	Vendosja	e	
lidhjeve	me	organizatat	
simotra	në	rajone	apo	
vende	të	tjera.

Q1:O3:			Aplikim	
të	projektve	në	
fushën	e	turizmit	në	
kudër	të	fondeve	
IPA-3,	Programi	
i	Bashkëpunimit	
Ndërkufitar.

Q2:O1:	Treva	e	
poziconuar	në	
treg	vendas	dhe	
ndërkombetar	si	
një	destinacion	
pushimi me çmim 
të	konsideruar	me	
leverdi,		konkurrues	në	
Shqipëri	dhe	rajon

Q1:O1:PG1:	Përzgjedhja	e	një	
mekanizmi	nga	drejtuesit	vendor	

Q1:O1:PG2:	Mbjedhja	e	GVA	dhe	
zgjedhja	e	strukturave,	informim	
të	strukturave	dhe	publikut	për	
nisjen	e	punës	së	GVA-së.

Q1:O2:PG1:	Shpërndarje	e	
informacionit	mbi	krijimin	e	
grupit.

Q1:O2:PG2:	Gjetja	e	
organizatave	apo	grupeve	me	
të	njëjtin	qëllim	në	rajone	e	më	
gjerë.

Q1:O2:PG3:	Lidhja	dhe	njohja	
me	programet	e	bashkimit	
europian.

Q1:O3:PG1:	Hartimi	i	projekteve	
mbi	zhvillimin	turistik	të	Rajonit	
të	Malësisë	së	Dibrës.

Q1:O3:PG2:	Aplikim	i	projekteve	
konkrete.

Q2:O1:PG1:	Organizimi	i	Java	
Sportive

Q2:O1:PG2:	Organizimi	i	Java	
kulturore

Q1:O1:PG1:p1

Q1:O1:PG1:p2

Q1:O1:PG1:p3
Q1:O1:PG2:p1
Q1:O1:PG2:p2
Q1:O1:PG2:p3

Q1:O2:PG1:p1
Q1:O2:PG1:p2

Q1:O2:PG1:p3

Q1:O2:PG1:p4

Q1:O2:PG2:p1

Q1:O2:PG2:p2

Q1:O3:PG1:p1
Q1:O3:PG1:p2
Q1:O3:PG1:p3

Q1:O3:PG1:p4

Q1:O4:PG1:p1
Q1:O4:PG1:p2

Q1:O4:PG1:p3

Q1:O4:PG1:p4
Q1:O4:PG1:p5

Q1:O5:PG1:p1
Q1:O5:PG1:p2

Q1:O5:PG1:p3

Q1:O5:PG1:p4

Q1:O5:PG1:p5

Q1:O1:PG1:p1
Q1:O1:PG1:p2
Q1:O1:PG1:p3
Q1:O1:PG1:p4

Q1:O1:PG2:p1
Q1:O1:PG2:p2
Q1:O1:PG2:p3
Q1:O1:PG2:p4

Q1:O1:PG2:p5
Q1:O1:PG2:p6
Q1:O1:PG2:p7
Q1:O1:PG2:p8

Q1:O1:PG3:p1

Hartimi	i	një	deklarate	marrëveshje	në	mes	kryetarëve	të	NJV	për	një	bashkëpunim	
në	fushën	e	turizmit.
Propozim	 i	 këshillit	 të	 komunës	 për	 ngritjen	 e	 një	 strukture,	 e	 njohur	 si	 Grupi	
Vendor i Aksionit.
Miratim	në	këshillat	përkatëse	të	secilës	njësi	vendore	të	strukturës	dhe	detyrave	të	GVA.
Thirrja	e	mbledhjes	së	parë	të	GVA-së	dhe	zgjedhja	e	strukturave	drejtuese.
Njohja	me	detyrat	e	grupit	dhe	përcaktimi	i	planit	vjetor	të	veprimit	të	grupit.
Njohja	e	këshillave	lokalë	me	vendimet	dhe	vendosja	e	afisheve	për	publikun	mbi	
aktivitetin	e	grupit.
Vendosja	e	informacionit	në	faqen	e	Internetit	të	Qarkut	Dibër.
Dërgim	të	informacionit	për	të	gjithë	Qarqet	e	Shqipërisë	për	ngritjen	e	GVA-së	
dhe	detyrat	përkatëse.
Informimin	 e	 të	 gjithë	 donatorëve	 që	 operojnë	 në	Shqipëri	 si	 dhe	Ministrinë	 e	
Integrimit.
Organizimi	i	një	dite	mbi	informimin	e	donatorëve	dhe	mbarë	rajonet	mbi	aktivitetin	
dhe	ekzistencën	e	një	grupi	vendor	të	aksionit	dhe	parashtrimi	i	kërkesave	dhe	
nevojave.
Kërkim	në	internet	mbi	ekspozimin	e	organizatave	apo	grupeve	të	tilla	dhe	njohja	
me	eksperiencën	e	tyre.
Kërkesë	drejtuar	donatorëve	për	gjetjen	e	organizatave	apo	grupeve	homologe	
që	kanë	mbështetur	në	iniciativa	lokale.
Vendosja	e	një	standarti	komunikimi	me	Ministrinë	e	Integrimit	
Përcaktimi	i	faqeve	të	punës	të	BE-së	dhe	mekanizmave	financiarë	aty.
Lidhja	 me	 komitetin	 e	 rajoneve	 nëpëmjet	 përfaqësuesve	 të	 vendit	 tonë	 apo	
drejtuesve	të	shoqatës	së	rajoneve	në	Bruksel.
Vendosja	e	lidhjeve	me	shoqata	të	Njësive	Vendore	apo	rajoneve	të	vendeve	të	
BE-së	për	të	siguruar	lobim	mbi	fonde	të	ndryshme.
Hartim	i	projektit	mbi	zbulimin	e	vendeve	historike	dhe	etiketimi	i	tyre.
Hartimi	 i	projektit	mbi	ngritjen	e	një	pike	malore	pushimi	në	territorin	e	Balgjajt,	
me	orientim	gjithëvjetor.
Hartimi	 i	 një	 projekti	 mbi	 rishkrimin	 e	 Historisë	 së	 Skënderbeut	 në	mënyrë	 të	
koncentruar,	si	bir	i	kësaj	treve	dhe	eksplorimi	i	toponimise	dhe	arkeologjisë	mbi	
këtë	periudhë	historike.
Hartimi	i	një	projekti	për	ruajtjen	dhe	shtimin	e	florës	dhe	faunës	së	egër	në	këtë	trevë.
Hartimi	 i	 një	 projekti	 mbi	 zhvillimin	 e	 resorteve	 turistike	 lumore	 në	 zonën	 e	
Malësisë.
Implementim	i	projektit	mbi	zbulimin	e	vendeve	historike	dhe	etiketimi	i	tyre.
Implementim	 i	 projektit	 mbi	 ngritjen	 e	 pikës	malore	 të	 pushimit	 në	 territorin	 e	
Balgjajt,	me	orientim	gjithëvjetor.
Implementim	i		projektit	mbi	rishkrimin	e	Historisë	së	Skënderbeut	në	mënyrë	të	
koncentruar	si	bir	i	kësaj	treve	dhe	eksplorimi	i	toponimisë	dhe	arkeologjisë	mbi	
këtë	periudhë	historike.
Implementim	i		projekti	për	ruajtjen	dhe	shtimin	e	florës	dhe	faunës	së	egër	në	
këtë	trevë.
Implementim	 i	 	 projekti	mbi	 zhvillimin	 e	 resorteve	 turistike	 lumore	 ne	 zonen	 e	
malesise.
Ngritja	e	ekipeve	shumëgarësh	për	secilën	njësi	vendore.
Ngritja	e	një	ekipi	futbolli	të	trevës	së	malësisë	së	Dibrës.
Ngritja	e	një	kompleksi	sportive.
Përcaktim	i	javës	së	zhvillimit	të	aktivitetit	me	emrin	“Java	Sportive”	dhe	zhvillimi	
i	aktivitetit	me	të	gjithë	ekipet	si	dhe	përcaktimi	i	të	gjithë	masave	për	zhvillimin	
e aktivitetit.
Ngritja	e	grupit	të	instrumenteve,	këngëve,	valleve	dhe	lojërave	popullore
Ngritja	e	grupit	të	punimeve	artizanale.
Ngritja	e	grupit	të	amvisave	të	gatimit	tradicional
Hartimi	i	një	broshure	mbi	gatimet	tradicionale	të	trevës	së	malësisë	së	Dibrës	së	
bashku	me	recetat	për	secilin	gatim.
Ngritja	e	grupit	të	etnografisë	dhe	kostumografisë.
Ngritja	e	qendrës	kulturore	të	trevës	së	Malësisë	së	Dibrës.
Hartimi	i	një	doracaku	me	fjalë	të	urta	e	muhabete	nga	malësia	e	Dibrës.
Përcaktim	i	javës	së	zhvillimit	të	aktivitetit	me	emrin	“Java	Kulturore”		dhe	zhvillimi	
i	aktivitetit	me	të	gjithë	grupet	si	dhe	përcaktimi	i	të	gjithë	masave	për	zhvillimin	
e aktivitetit.
Work	shop	në	secilën	njësi	për	rëndësinë	e	identifikimit	të	shpellave.	
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Qëllimi	3:			Një	strategji	
mbi promovimin e 
turizmit,	kulturës	dhe	
mjedisit	e	përfunduar,	e	
miratuar	dhe	e	dorëzuar	
zyrtarisht	në	organet	
vendore	dhe	në	Keshillat	
përkatës	të	katër	njësive.

Qëllimi	4:			Identifikimi	i	të	
gjitha	mundësive,	materiale	
promovuese	të	produkteve	
të	veçanta	së	bashku	
me	botimin	e	Udhëzuesit	
Turistik	të	Malsisë	së	
Dibrës	dhe	përditësimi	i	
tyre	në	faqen	e	internetit	të	
Këshillit	të	Qarkut	Dibër.	
Qëllimi	5:			Qendër	Informacioni	
Turistik	(QIT)	për	Zonën,	
e	krijuar	nën	mbështetjen	
e	autoriteteve	lokale	që	të	
fokusohet te promovimi dhe 
marketingu	i	turizmit	rajonal	
dhe	të	mbështesë	përcjelljen	e	
informacionit.	Krijimi	i	lidhjeve	
me	të	gjithë	aktorët	turistik	në	
nivel	kombëtar	e	ndërkombëtar
Qëllimi	6:			Krijimi	i	
kalendarit	vjetor	të	
aktiviteteve.

Qëllimi	7:		Krijimi	i	
resorteve	turistike	në	
çdo	njësi.

Q2:O2:	Një	trevë	e	cila	
është	destinacion	i	fundit	
i	pazbuluar	dhe	i	paparë	
në	Shqipëri,	në	të	cilën	
akoma	mund	të	zbulohen	
sekrete	të	çmuara	dhe	
të	rralla	të	natyrës	dhe	
trashëgimisë	kulturore

Q2:O3:	Mbi	80%	e	
mjedisit turistik.

Q3:O2:	Një	strategji	e	
shkruar dhe e detajuar 
në	lidhje	me	zhvillimin	e	
turizmit	për	katër	njësitë	
vendore.

Q4:O1:	Resurese	
me	përmasa	të	mirë	
përcaktuara

Q4:O2:Materiale	
promovuese	të	botuara	
dhe	shpërndara	në	
të	gjithë	qendrat	e	
informacionit	turistik.

Q5:O1:	Një	zyrë	e	
informacionit	turistik	për	
trevën	e	malësisë	së	
Dibrës.

Q6:O1:	Kalendari	i	festave	
për	trevën	e	malësisë	së	
Dibrës	dhe	kalendari	i	
festave	për	secilën	njësi.

Q7:O1:	Krijimi	resortesh	
lumore

Q7:O1:	Krijimi	resortesh	
malore

Q2:O1:PG3:	Identifikimi	
i	të	gjithë	shpellave	të	
trevës	dhe	etiketim	i	tyre.

Q2:O2:PG1:	Përcaktimi	i	
shtëpive	karakteristike	dhe	
hapja e muzeve historik e 
kulturor 

Q2:O2:PG2:	Kthimi	në	
identitet i objekteve 
historike 

Q2:O3:PG1:		Ruatja	e	
mjedisit 

Q3:O1:PG1:	Miratimi	
në	formën	ligjore	e	
marrëveshjes	në	mes	
katër	komunave	për	të	
gjithë	aktivitetet	e	kësaj	
strategjie.

Q3:O2:PG1:	Publikimi	
i	marrëveshjeve	dhe	
strategjive.	
Q4:O1:PG1:	Vendosja	e	
lidhjes	së	GVA-s	me	të	
gjithë	aktorët	lokalë	për	
evidentimin	e	mundësive	
turistike.
Q4:O2:PG1:		Botim	i	
materialeve turistike

Q4:O2:PG2:	
Q5:O1:PG1:	Ndërtimi	i	
zyrës.

Q5:O1:PG2:	Mbledhja	e	
materialeve mbi turizmin 
në	zonë,	rajon	e	më	gjerë.

Q6:O1:PG1:	Hartimi	i	
listës	së	festave	i	të	gjitha	
llojeve.
Q7:O1:	PG1:	Hartimi	i	
projekteve mbi resortet 
lumore
Q7:O1:	PG2:	Aplikim	për	
ndërtimin	e	resorteve	lumore
Q7:O2:	PG1:	Hartimi	i	
projekteve mbi resortet malore
Q7:O2:	PG1:	Aplikim	për	
ndërtimin	e	resorteve	
malore

Q1:O1:PG3:p2

Q1:O1:PG3:p3

Q1:O1:PG3:p4
Q1:O1:PG3:p5

Q1:O1:PG3:p6
Q1:O2:PG1:p1

Q1:O2:PG1:p2

Q1:O2:PG1:p3

Q1:O2:PG1:p4
Q1:O2:PG1:p5
Q1:O2:PG2:p1

Q1:O2:PG2:p2
Q1:O2:PG2:p3

Q1:O2:PG2:p4
Q1:O2:PG2:p5

Q1:O2:PG2:p6
Q1:O3:PG1:p1
Q1:O3:PG1:p2

Q1:O3:PG1:p3

Q1:O3:PG1:p4

Q2:O1:PG1:p1
Q2:O2:PG1:p1
Q2:O2:PG1:p2

Q2:O2:PG1:p3

Q2:O2:PG1:p4
Q2:O2:PG1:p5
Q2:O2:PG1:p6
Q4:O1:PG1:p1

Q4:O1:PG2:p1

Q4:O2:PG1:p1

Q4:O2:PG2:p1	

Q3:O2:PG3:p2

Q4:O1:PG1:p1
Q4:O1:PG1:p2
Q4:O1:PG1:p3
Q4:O1:PG2:p1
Q4:O1:PG2:p2
Q4:O1:PG2:p3

Q6:O1:PG1:p1	

Q6:O1:PG1:p2
Q6:O1:PG1:p3
Q7:O1:	PG1:	p1

Q7:O1:	PG1:	p2
Q7:O1:	PG1:	p1

Q7:O2:	PG1:p1
Q7:O2:	PG1:p2

Q7:O2:	PG1:	p1
Q7:O2:	PG1:	p2

Ngritje	 e	 grupeve	 për	 secilën	 njësi	 për	 shkrimin	 e	 historisë	 dhe	 mbledhjen	 e	
gojëdhënave	për	secilën	nga	shpellat	e	konstatuara.
Punim	për	zbulimin	dhe	ekspozimin	e	 të	gjithë	shpellave	në	secilën	prej	njësive	
vendore.
Hartimi	i	etiketave	për	secilën	nga	shpellat	dhe	vendosja	e	tabelave	përkatëse.
Hartimi	i	një	guide	mbi	shpellat	e	e	trevës	së	malësisë	së	Dibrës	së	bashku	me	një	
hartë	të	shtigjeve	të	tyre.

Ngritja	e	minimuzeve	historikë	e	kulturorë	në	secilën	nga	njësitë	vendore.

Përcaktim	i	objekteve	me	vlera	historike	si	objekte	nën	ruajtje	dhe	përkujdesje	të	
veçantë	nga	njësitë	vendore.
Përcaktimi	 i	kalendarit	historik	të	festave	dhe	ngjarjeve	dhe	ndjekja	e		zhvillimit	 i	
tyre.

Përcaktimi	i	rrugës	për	në	Kalanë	e	Skëndebeut	Çidhën	dhe	eksplorim	e	rindërtim	
të	rrënojave	të	kalasë.
Rindërtim	i	rrënojave	të	kalasë	së	Qytetit	në	Selishtë.
Përcaktimi	i	rrugës	për	në	Kala	e	Stelushit	në	Varosh	dhe	eksplorim	e	rindërtim	të	
rrënojave	të	kalasë.
Eksplorim	i	rrënojave	të	kalasë	së	qytetit	në	Hurdhë	Muhurr.
Eksplorim	i	rrënojave	të	Kishave	dhe	vendeve	historike	përcaktimi	i	një	liste	të	tyre	
dhe	hartimi	i	një	harte	guidë.

Hartimi	i	një	fletëpalosje	efektet	e	shkatërrimit	të	pyjeve.
Hartim	 i	 një	 fletëpalosje	 mbi	 efektin	 e	 hedhjes	 së	 plehrave	 në	 mënyrë	 të	
pakontrolluar.
Përcaktimi	i	zonave	të	mbrojtura	dhe	publikimi	i	të	gjithë	masave	të	marra,	ngritja	e	
një	grupi	taks-force	për	mbrojtjen	e	tyre.
Hartimi	 i	 një	 plani	 me	 bazë	 ndarjen	 e	 mbetjevedhe	 ndërtimi	 i	 një	 Landfilli	 të	
përbashkët	po	mbi	këtë	bazë.
Miratimi	dhe	zgjedhja	e	Strukturave	të	GVA-së.
Miratimi	i	marrëveshjes	së	bashkëpunimit	mbi	mbrojtjen	e	mjedisit.
Miratim	 i	 marrëveshjes	 për	 ndërhyrjen	 financiare	 për	 objekte	 mbi	 turizmin.
(Minimumin	dy	projekte	në	vite).
Miratimi	 i	 strukturës	 taks-forcë	 mbi	 mbrojtjen	 dhe	 vjeljen	 e	 taksave	 të	
përbashkëta.

Hedhja	e	të	gjithë	dokumenteve	në	portalin	e	Këshillit	të	Qarkut.
Botim	i	broshurave	mbi	marrëveshjen	dhe	elementet	e	strategjisë	mbi	promovimin.
Krijimi	i	nje	grupi	kërkimi	në	bashkëpunim	me	shkollat	për	eksplorimin	e	të	gjitha	
mundësive	turistike.
Ditë	e	informimit		me	të	gjithë	aktorët	e	turizmit	për	prezantimin	e	resurseve	turistike	
dhe prezantimi i nevojave.
Lobimi	për	krijimin	e	fondeve	për	botim	të	të	gjithë	materialeve	turistike.

Shpërndarja	e	materialeve	dhe	shkëmbimi	me	rajonet	dhe	pikat	inform.	mbi	turizmin.
Vendosja	 e	 materialeve	 promovuese	 turistike	 si	 dhe	 të	 gjithë	 resuresve	 në	
faqen	 e	 internetit	 të	 Këshillit	 të	Qarkut	 Dibër	 dhe	 freskimi	 	 i	 tyre	 në	mënyrë	 të	
vazhdueshme.
Ngritja	e	zyrës	së	informimit		turistik.
Pajisja	me	të	gjitha	materialet	e	nevojshme	dhe	mjetet	e	komunikimit.
Vendosja	e	sinjalistikës	për	identifikimin	e	kësaj	qendre.
Mbledhja	e	të	gjithë	materialeve	të	shkruara	mbi	turizmin	e	zonës.
Mbledhja	e	të	dhënave	mbi	turizmin	në	rajon.
Vendosja	 e	 këndit	 të	 informimit	 për	 publikun	 në	 afërsi	 të	 zyrës	 së	 Informacionit	
turistik.
Miratim	i	listës	së	festave	nga	secila	njësi	vendore	dhe	shpallja	e	tyre	si	festa	të	
trevës.
Miratimi	i	datave	dhe	shkrimi	i	një	historiku	të	shkurtër	mbi	secilën	festë.

Hartim	i	Studimit	të	luginës	së	Drinit	dhe	lumenjve	Murra	e	Seta	mbi		kapacitetin	
mbajtës	të	resorteve	për	pushim.	
Hartim	i	projekteve	për	këto	pika	turistike	lumore.
Aplikim	për	ndërtimin	e	resorteve	turistike	lumore.

Hartimi	i	projektit	për	ngritjen	e	një	resorti	turistik	malore.
Hartimi	i	projektit	për	ngritjen	e	një	pike	pushimi	malore.

Aplikim	për	ndërtimin	e	resortit	malor.
Organizimi	i	një	dite	kontakti	me	biznesin	për	ngritjen	e	një	pike	pushimi	malore.

Qëllimi  objektivat        Programet          kodi i Projektit   titulli i Projektit
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Qëllimi  objektivat        Programet           kodi i Projektit   titulli i Projektit

Objektivi	8:		Zhvillimi	
i aktiviteteve 
me	këngë,	valle	
e instrumente 
popullore,	tregimeve	
alegorike	(muhabetit)	
të	njohura	si	java	e	
“xhilisit	malësor”.

Objektivi	9:				
Zhvillimi i aktiviteteve 
sportive	të	njohur	si	
java sportive.

Objektivi	10:		
Identifikimin	dhe	
lidhjen	me	njëra-
tjetrën	të	gjithë	
shpellave prehistorike 
si	dhe	bërja	e	tyre	të	
vizitueshme	për	të	
gjithë	kureshtarët.

Objektivi	11:	Ngritja	
e	shtëpive	muze	në	
secilën	nga	njësitë	
vendore,	kryesisht	në	
ato	shtëpi	karakteristike,	
me	ambiente	që	të	
japin	etnografinë	dhe	
kostumografinë	e	zonës	
si dhe ambiente me 
materiale	dhe	histori,	
dokumentarë	e	të	tjera.
Qellimi	12:		Ngritja	në	
institucion	e	të	gjithë	
gatimeve	tradiconale,	
me	receta	dhe	
vende	gatime	të	mirë	
përcaktuara.

Qëllimi:	13		
Përcaktimi	i	
rrugëve	të	ngadalta	
mjedisore dhe 
pelikrinazhi e njohur 
si:	Rruga	që	mbrojti	
Skënderbeun		

Qellimi	14:	Përfshirja	
e	biznesit	në	rrokjen	
e	menaxhimit	të	
resurseve turistike.

Qëllimi	15:	
Projekte konkrete 
në	infrastrukturë,	
mjedis,	kulturë	të	
aplikueshme	në	të	
gjithë	institucionet,	
donatorët	apo	edhe	
instrumentin	IPA.

Q8:O1:		Krijimi	i	një	
Qendre Kulturore dhe 
grupeve	të	këngëve	e	
valleve	dhe	fjalës	së	
trevës.

Q9:O1:		Sport	i	
zhvilluar dhe aplikant 
në	garat	kombetare.

Q10:O1:		Shpella	
të	vizitueshme	dhe	
me	histori	të	shkruar	
mbi to.

Q11:O1:	Shtëpi		të	
vizitueshme	të	pajisura	
dhe	që	reflektojnë	
kulturën	dhe	traditën	e	
zonës.

Q12:O1:Gatime	
tradicionale	me	
receta	dhe	pika	
të	identifikuara	si	
prodhuese	të	këtyre	
gatimeve.	

Q13:O1:Një	rrugë	e	
ngadaltë	që	nis	në	
zonat urbane dhe kalon 
në	shumë	vende	të	
virgjra	e	piktoreske	që	
mbart	shumë	histori.

Q14:O1:	Biznese	për	
çdo resurs

Q15:O1:	Projekte	
konkrete	të	gatshme	
për	të	gjitha	fushat	e	
turizmit

Q15:O1:	Mbi	60%	
të	projekteve	të	
zbatuara me fonde 
të	biznesit,	grandeve	
tew Qeverisew dhe 
donatorëve.

Q8:O1:PG1:		Ngritja	e	
godinës	së	Qendrës	
kulturore 

Q8:O1:PG2:	Ngritja	e	
grupeve	të	këngëve,	
valleve dhe instrumentave 
popullor.	Përcaktimi	i	
datës	së	zhvillimit	të	
aktivitetit.

Q9:O1:PG1:	Organizimi	i	
java Sportive

Q10:O1:PG1:	Identifikimi	
i	të	gjithë	shpellave	të	
trevës	dhe	etiketim	i	tyre.

Q11:O1:PG1:	Përcaktimi	i	
shtëpive	të	cilat	do	të	jenë	
muze	i	njësisë	përkatëse.

Q11:O1:PG2:	Mbledhja	e	
të	gjithë	materialeve	për	
ekspozim	në	muze.
Q12:O1:PG1:	Mbledhja	
e	të	gjithe	recetave	të	
gatimeve	tradicionale.
Q12:O1:PG1:Identifikimi	
dhe	përcaktimi	i	pikave	të	
gatimeve	tradicionale.

Q13:O1:PG1:	Vendosja	
e	sinjalistikës	mbi	këtë	
rrugë	dhe	përcaktimi	i	
vendshërbimeve	mbi	të.
Q13:O1:PG1:	Mjedisi,	
resurset	natyrore	në	këtë	
rrugë	rrisin	rëndësinë	e	
rrugëve	të	ngadalta.

Q14:O1:PG:1:	Lidhja	
e biznesit me resurset 
turistike

Q15:O1:PG1:	Hartimi	i	
projekteve	për	zhvillimin	
e turizmit

Q15:O1:PG1:	Lobimi	dhe	
gjetja	e	donatoreëve	për	
realizimin	e	projekteve	në		
turizëm.

Q8:O1:PG1:p1		
Q8:O1:PG1:p2
Q8:O1:PG1:p3
Q8:O1:PG2:p1		
Q8:O1:PG2:p2
Q8:O1:PG2:p3
Q8:O1:PG2:p4

Q8:O1:PG2:p5
Q8:O1:PG2:p6
Q8:O1:PG2:p7

Q9:O1:PG1:p1
Q9:O1:PG1:p2
Q9:O1:PG1:p3
Q9:O1:PG1:p4

Q10:O1:PG3:p1
Q10:O1:PG3:p2

Q10:O1:PG3:p3

Q10:O1:PG3:p4
Q10:O1:PG3:p5

Q1:O1:PG3:p6
Q11:O1:PG1:p1	
Q11:O1:PG1:p2
Q11:O1:PG1:p3
Q11:O1:PG1:p4

Q11:O1:PG1:p1	
Q11:O1:PG1:p2
Q11:O1:PG1:p3

Q12:O1:PG2:p1
Q12:O1:PG2:p2
Q12:O1:PG2:p3
Q12:O1:PG2:p1
Q12:O1:PG2:p2

Q13:O1:PG1:p1

Q13:O1:PG1:p2
Q13:O1:PG1:p3
Q13:O1:PG1:p4
Q13:O1:PG1:p5
Q13:O1:PG1:p6
Q13:O1:PG1:p1	
Q13:O1:PG1:p2

Q14:O1:PG:1:p1

Q14:O1:PG:1:p2

Q14:O1:PG:1:p3

Q14:O1:PG:1:p4
Q14:O1:PG:1:p5
Q15:O1:PG1:p1
Q15:O1:PG1:p2
Q15:O1:PG1:p3
Q15:O1:PG1:p4
Q15:O1:PG1:p5
Q15:O1:PG1:p6
Q15:O1:PG1:p7
Q15:O1:PG1:p8
Q15:O1:PG1:p9
Q15:O1:PG1:p10
Q15:O1:PG2:p1
Q15:O1:PG2:p2
Q15:O1:PG2:p3
Q15:O1:PG2:p4
Q15:O1:PG2:p5

Q15:O1:PG2:p5
Q15:O1:PG2:p6
Q15:O1:PG2:p7
Q15:O1:PG2:p8
Q15:O1:PG2:p9
Q15:O1:PG2:p10

Përcaktimi	i	vendit	të	ndërtimit	të	Qendrës.
Hartimi i projektit.
Ndërtimi	i	godinës	së	Qendrës	Kulturore	Malësia	e	Dibrës.
Ngritja	e	grupit	të	instrumenteve,	këngëve,	valleve	dhe	lojërave	popullore
Ngritja	e	grupit	të	punimeve	artizanale.
Ngritja	e	grupit	të	amvisave	të	gatimit	tradicional.
Hartimi	i	një	broshure	mbi	gatimet	tradicionale	të	trevës	së	malësisë	së	Dibrës	së	
bashku	me	recetat	për	secilin	gatim.
Ngritja	e	grupit	të	etnografisë	dhe	kostumografisë.
Ngritja	e	qendrës	kulturore	të	trevës	së	Malësisë	së	Dibrës.
Përcaktim	i	javës	së	zhvillimit	të	aktivitetit	me	emrin	“Java	Kulturore”		dhe	zhvillimi	
i	aktivitetit	me	të	gjithë	grupet	si	dhe	përcaktimi	i	të	gjithë	masave	për	zhvillimin	e	
aktivitetit.
Ngritja	e	ekipeve	shumëgarësh	për	secilën	njësi	vendore
Ngritja	e	një	ekipi	futbolli	të	trevës	së	malësisë	së	Dibrës.
Ngritja	e	një	kompleksi	sportiv.
Përcaktim	i	javës	së	zhvillimit	të	aktivitetit	me	emrin	“Java	Sportive”		dhe	zhvillimi	i	aktivitetit	
me	të	gjithë	ekipet	si	dhe	përcaktimi	i	të	gjithë	masave	për	zhvillimin	e	aktivitetit.
Work	shop	në	secilën	njësi	për	rëndësinë	e	identifikimit	të	shpellave	
Ngritje	 e	 grupeve	 për	 secilën	 njësi	 për	 shkrimin	 e	 historisë	 dhe	 mbledhjen	 e	
gojëdhënave	për	secilën	nga	shpellat	e	konstatuara.
Punim	për	zbulimin	dhe	ekspozimin	e	 të	gjithë	shpellave	në	secilën	prej	njësive	
vendore.
Hartimi	i	etiketave	për	secilën	nga	shpellat	dhe	vendosja	e	tabelave	përkatëse.
Hartimi	i	një	guide	mbi	shpellat	e	e	trevës	së	malësisë	së	Dibrës	së	bashku	me	një	
hartë	të	shtigjeve	të	tyre.

Hartimi	i	studimit	nga	secila	njësi	për	përcaktimin	e	shtëpisë	muze.
Hartimi	i	projekt-vendimit	dhe	miratimi	në	këshillin	përkatës	të	shtëpisë	muze.
Rikonstruksioni	i	banesave	në	NJV	sipas	ndërtimit	të	mëparshëm	të	tyre.
Krijimi	 i	 ambienteve	 mbrojtëse	 dhe	 vendosja	 e	 tabelave	 përkatëse	 që	 tregojnë	
vendndodhjen	e	shtëpisë.
Mbledhja	e	të	gjithë	materialeve	etnografike	dhe	kostumografinë	e	zonës.
Mbledhja	e	të	gjithë	dorëshkrimeve,	historive		dhe	shprehjeve	më	të	spikatura	të	zonës.	
Futja	e	të	dhënave	historike	e	kulturore	të	zonës	në	lëndën	e	vendlindjes	në	shkollat	
nëntëvjeçare	të	njësisë.
Takim	i	zgjeruar	me	amvisa	për	hartimin	e	recetave	për	gatimet	tradicionale.
Mbledhje	e	informacionit	nëpërmjet	shkollave	mbi	gatimet	tradicionale.
Botimi	i	listës	së	gatimeve	së	bashku	me	recetat	e	gatimit	tradicional	
Identifikimi	i	të	gjithë	amvisave	dhe	shtëpive	ku	gatuhen	gatime	tradicionale.
Trajnim	i	16	personave	nga	katër	njësitë	vendore	për	gatimet	tradicionale.

Hartimi	 i	projektit	mbi	përcaktimin	e	pikave	 të	pushimit	dhe	marrjes	së	shërbimit	
nga	vizitorët.
Takim	me	biznesin	e	zonës	për	ngritjen	e	këtyre	pikave	të	shërbimeve.
Trajnim	të	50	guiderve	për	shoqërim	të	vizitorëve	në	këtë	rrugë.
Vendosja	e	sinjalistikës	në	gjithë	gjatësinë	e	rrugës.
Hartimi	i	një	fletëpalosje	vetëm	për	këtë	rrugë	dhe	publikimi	i	saj.
Promovim	i	kësaj	rruge	nëpërmjet	videoklipeve	të	publikuara	në	mediat	vizive.
Sistemimi	i	të	gjithë	ambienteve	nëpër	të	cilat	kalon	kjo	rrugë.
Përshkrim	i	bukurisë	dhe	resurseve	natyrore	që	hasen	në	këtë	rrugë	dhe	publikimi	
i	tyre.	Cilësimi	i	vlerave	kurative.

Takim	pune	me	biznesin	dhe	të	gjithë	aktorët	 lokalë	për	prezantimin	e	resurseve	
turistike.
Hartimi	i	planeve	të	biznesit	për	secilin	resures	në	mënyrë	që	të	përthithen	më	lehtë	
nga	biznesi.
Organizimi	 i	një	dite	 informimi	mbi	 resureset	me	biznesmen	vendas	e	 të	huaj	 si	
dhe donator.
Ngritja	e	aktiviteteve	turistike	në	bashkëpunim	Njësi	vendore-Biznes.

Hartimi	i	ndërtimit	sistemim	asfaltim		të	rrugës	Peshkopi-Lurë
Hartimi	i	Projektit	Ndërtim	sistemim	të	rrugës	Lunar-Liqenet	e	Balgjait(Kacnisë)
Hartimi	i	projektit	për	Rikonstruksionin	e	Muzeut	Historik	të	Skënderbeut.
Hartimi	i	projektit	sistemim	asfaltim	i	rrugës	Peshkopi-Muzeu	i	Skënderbeut	Sinë.
Hartim	i	projektit	për	ndërtimin	e	shtëpive	minimuze.
Hartim	i	projektit	për	mbrojtjen	e	florës	dhe	faunës	së	zonës.
Hartimi	i	projektit	të	KUZ,	për	mbrojtjen	e	pastërtisë	së	ujit	të	lumenjve.
Hartimi	i	projektit	për	mbrojtjen	e	pyjeve.
Hartimin	e	projektit	për	ndërtimin	e	resorteve	lumore.
Hartimin	e	projektit	për	ndërtimin	e	resorteve	malore.
Realizim	i	projektit	për	sistemim	asfaltim	të	rrugës	Peshkopi-Lurë.
Realizim	i	Projektit	Ndërtim	sistemim	të	rrugës	Lunar-Liqenet	e	Balgjait(Kacnisë)
Realizim	i	projektit	për	Ruikonstruksionin	e	Muzeut	Historik	të	Skënderbeut.
Realizim	i	projektit	sistemim	asfaltim	i	rrugës	Peshkopi-Muzeu	i	Skënderbeut	Sinë.
Realizim	i	projektit	për	ndërtimin	e	Teleferikut,	Kanioni	Çidhën-Kodra	e	Kalasë	së	
Skënderbeut
Realizim	i	projektit	për	ndërtimin	e	shtëpive	minimuze.
Realizim	i	projektit	për	mbrojtjen	e	florews	dhe	faunës	së	zonës.
Realizim	i	projektit	të	KUZ,	për	mbrojtjen	e	pastërtisë	së	ujit	të	lumenjve.
Realizim	i	projektit	për	mbrojtjen	e	pyjeve.
Realizim	i	projektit	për	ndërtimin	e	resorteve	lumore.
Realizim	i	projektit	për	ndërtimin	e	resorteve	malore.



2929

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KOMUNA ____

PROJEKT-VENDIM
Nr. ___ Date ___/___/2011

Mbi miratimin e Deklaratës për ngritjen e Grupit Vendor të Aksionit në zonën e 
Malësisë së Dibrës mes komunave Arras, Muhurr, Luzni dhe Selishtë.

 Në përthithje të iniciativës së Komitetit Europian për Lidhje mes Aksioneve për Zhvillimin e Ekonomisë Rurale 
LEADER, për ngritjen e strukturave të nevojshme për përthithje asistence dhe mbështetje financiare në Komitetin 
Europian,  Ne drejtuesit e njësive vendore të komunës Arras, komunës Muhurr, komunës Luzni dhe komunës Selishtë 
u propozojmë këshillave të komunave respektive, miratimin e Grupit Vendor të Aksionit (GVA).

 Këshilli i njësisë vendore është organi që në bazë të ligjit 8652 datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e 
Qeverisjes Vendore” i ndryshuar, neni 8 pika , kreu I germa “a” e “c” , neni 32, detyrat dhe kompetencat e këshillit 
komunal ose bashkiak, germa “gj” vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të qeverisjes 
vendore, përfshi subjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë.

 Ne drejtuesit  e njësive propozojmë:
Miratimin e Grupit Vendor të Aksionit.(GVA)1. 
Miratimin e strukturës së Grupit Vendor të aksionit sipas aneksit 12. 
Miratimin e aneksin 2, me detyrat dhe përgjegjësitë funksionale te ë GVA-së.3. 
Ky vendim hyn në fuqi me miratimin nga katër këshillat lokalë.4. 

Kryetari i Komunës

Komuna ______________

ANEKS 1

Struktura e Grupit Vendor te Aksionit (GVA), përbëhet nga 12 anëtarë, nga tre përfaqësues për secilën komunë, 1. 
miratimi bëhet me 2/3 e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve.
Miratimi i strukturës së përgjithshme u bë me 2/3 e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve.2. 
Përfaqësues të komunës _________________ do të jenë përfaqësuesit sipas tabelës së mëposhtme.3. 

Anekse

Nr  Emri dhe mbiemri Njësia vendore  Afati i mandatit Institucioni që bën zgjedhjen

1 Kryetari i 
Komunës ose i 
dërguari i tij.

Nga dita e 
përfitimit te 

mandatit e deri në 
dorëzimin e tij.

Zgjedhur sipas ligjit 
zgjedhor si kryetar 
dhe i kouptuar ne 

GVA. 

2 Anëtar  i këshillit 
të Komunës

Mandat katër 
vjeçar nga data e 

zgjedhjes. 

Këshilli i Komunës

3 Përfaqësues nga 
shoqëria civile,  

OJF apo shoqëri 
konsulence.

Mandat katër 
vjeçar nga data e 

zgjedhjes. 

Këshilli i Komunës
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Detyrat
1. Propozon një strategji lokale zhvillimi të integruar 

2. Miraton me 2/3 e anëtarëve të përgjithshëm njësinë udhëheqëse për projekte të përbashkëta.

3. Përzgjedh një koordinator drejtues.
4. Përfshihet në hartimin e projekteve,  përzgjedhjen e projekteve dhe  verifikon nëse projektet e 

dorëzuara janë konsistente me strategjinë lokale të zhvillimit 

5. Zhvillim  projekti, ofron mbështetje tek përfituesit 

6. Mblidhet jo më pak se një herë në tre muaj dhe për çfarë diskutohet ju njoftohet këshillave të 
komunës të secilës komunë dhe bëhet publike nëpërmjet broshurave.

7. Nuk ka funksione paguese.

Komuna ______________

ANEKS 2

 Struktura e Grupit Vendor të Aksionit do të jetë sipas Aneksit Nr. 1, Mbledhja e parë e GVA do të bëhet 
brenda muajit të parë të zgjedhjes së strukturave. GVA vazhdon aktivitetin e tij deri në mbledhjen e 
parë të grupit të zgjedhur, por jo më vonë se një muaj pas zgjedhjes së personave të rinj nga strukturat 
përkatëse. 

 Mbledhjen e Parë të GVA-së e thërret kryetari i njësisë vendore më i vjetër në moshë dhe drejton 
mbledhjen, në mungesë të tij kryetari me moshë më të madhe i radhës. GVA mblidhet edhe me 1/3 e 
anëtarëve dhe drejtohet nga personi me moshë më të madhe. Asnjë mbledhje e GVA nuk mund të zhvillohet 
në rast se nuk marrin pjesë më shumë se 50%+1 të anëtarëve dhe asnjë vendim i tyre nuk është i 
vlefshëm në rast se nuk ka 50%+1  të votave të anëtarëve të përgjithshëm, me përjashtim të rasteve 
kur përcaktohet ndryshe. 

 Anëtarët e GVA-së zgjedhin nga përbërja e tyre strukturën drejtuese që përbëhet nga Koordinatori, Zv/
Koordinatori dhe një Sekretar.

 Shkrirja e GVA-së bëhet me vendim të këshillave përkatës me 2/3 e votave të numrit të përgjithshëm të 
anëtarëve.



31

zhvillimi i turizmit familjar 
në malësinë e Dibrës

Qëllimi:

 Qëllimi është që nëpërmjet trajnimeve, 
ekspozesë, fletëpalosjeve, të rritet cilësia e pritjes, 
akomodimit, shërbimit, gastronomisë dhe larmisë 
së aktiviteteve të kohës së lirë e  trajtimit të 
turistëve familjarë, të rritet edhe numri i turistëve 
në perspektivë.

Objektivat e përgjithshme:  

1. Të krijohen bindje tek fermerët se rritja e cilësisë 
së pritjes, shërbimit e ushqimit tradicional, do 
ta bëjë turizmin familjar një aktivitet shumë 
ekonomik.

2. Mbi përvojën e fituar të rritet numri i familjeve që 
presin turistë familjarë deri në 10 për çdo njësi 
vendore, të harmonizohet ky aktivitet edhe me 
njësitë e tjera vendore në rajon.

3.  Të rritet numri i të punësuarve deri 100-120 
persona.

Aktivitetet që do të zhvillohen 
nëpërmjet miniprojektit:

1. Identifikimi i familjeve që do të trajnohen për 
turizmin familjar (lista).

2. Takimi njohës me Projektin.

3. Fletëpalosja.

4.  Organizimi i trajnimit të 30 personave për 
elementet bazë të hotelerisë, për kulturën e 
gatimit dhe  shërbimit, për angazhimin në kohën 
e lirë të turistëve në kushtet konkrete të fshatit, 
në përputhje me interesat e tyre për objektet 
natyrore, fetare, historike, etj.

5. Demonstrim model në tri familje fshatare.

6. Organizimi i një ekspozite (panair) të prodhimeve 
gastronomike tradicionale.

7.  Pasqyrimi me fotografi dhe video të aktiviteteve 
të kryera të projektit.

Rezultatet e pritshme të 
Projektit 

1. Krijimi i kushteve optimale të akomodimit, 
higjienës, për turizmin familjar.

2. Rritje në nivele më të larta cilësia, llojshmëria e 
gatimeve tradicionale familjare.

3. Krijimi i kushteve edhe për turizmin dimëror, 
të krijohen kushte ngrohjeje, të rritet gama e 
zahireve dimërore (fruta e perime të konservuara 
e të thata, trahana, peta, pastërma, raki shtëpie, 
etj).

4. Rritja sipërfaqja e mbjellë me perime, 
shumëllojshmëria e tyre.

5. Rritja e kualifikimit dhe shkalla e etikës së 
mikpritësve ndaj turistëve.

6. Rezultat logjik i gjithë këtyre është rritja e numrit 
të turistëve e, për rrjedhojë, edhe rritja e punësimit 
dhe të ardhurave ekonomike të familjeve që do i 
trajtojnë ata.
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Shpella e Gurit të Kuq
 Burimi dhe shpella e Sopanikës

 Liqenet e Kacnisë
 Gryka e Setës 

(pjesa më e ngushtë 
dhe më e thellë)

MONUMENTET E NATyRËS TË TË KATËR NJËSIVE
 Shpella e Rusit (Grykë Nokë)

 Shpella e Akullit – Bulaç
 Fusha e Pelave - Lurë

 Lisi i Dobit
 Vakufi i Sinës së Sipërme

 Rrapi  i Çidhnës

Etj.

 

ZBULIMI I MALESISE SE DIBRES , PJESE E 
RENDESISHME  PER NJOHJEN E SHQIPERISE. 

Produkti Qendror i Turizmit

a Pëllazgët f Nacionalistët a Malet a Folklori

b Ilirët g – Diktatura b Lumenjt b Zakonet

c Romakët h Pas vitit 1991 c Shpella c Guzhina

d Bizantinët d Kanione d Jeta rurale

e Osmanët e Flora &Fauna e Besa&Oda e Malesise

d Bujqesia

Produktet e specializuara te turizmit.

Histori e Pellazgeve

Historia dhe

arkeologjia bizantine

Arkeologjia klasike

Historia dhe arkitektura ne

periudhen e Skenderbeut

HISTORI ARKEOLOGJI NATYRA KULTURA

Ecje ne kembeLevizje me kafsh

Flora dhe Fauna

Alpinism dhe Ski

Agroturizem

Gjuetise dhe peshkimi

Festivale
Folklorike

Gastronomia

Stili rural i jeteses

Festat ne fshat
(Fetare e Jo)

Kullat dhe
minimuzet
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Plani i zhvillimit të turizmit 
për trevën e Malësisë së Dibrës

Muhurr, ArrAs
selishtë, luzni

Plani u realizua nën drejtimin e konsulentit z. Shkëlzen Qoka 


