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Të bashkuar për të mundur ‘atë’ që po na ndan
Procesi akademik në gjimnazet e Pogradecit 
nisi dhe vazhdoi nën kushtet e kufizimeve prej 
pandemisë dhe me një protokoll të rreptë mbrojtës, 
i cili destinohej të zbatohej me përpikmëri nga 
drejtoritë e shkollave, por jo vetëm. Për autoritetet 
e arsimit balanci ka anuar gjithmonë në vazhdimin 
e procesit mësimor në po këto kushte, sesa në 
mbyllje dhe në kalimin e po këtij proçesi online. 
Gjithsesi, sigurimi i shëndetit dhe mbrojtja 
maksimale ndaj COVID- 19 është sfida kryesore 
për t’u përballur me vazhdimin apo kalimin e 
proçesit akademik në skenarin tjetër, atë online.
Nga monitorimet e kryera nga redaksia e gazetës 
‘Letër e Hapur’ si edhe nga vëzhgimet në këto 
gjimnaze për të parë se sa të zbatueshme dhe efikase 
janë masat që po ndërmerren nga institucionet 
kompetente dhe drejtoritë e shkollave, rezulton se 
këto masa sado minimale të jenë mbeten përsëri 
“gjysmake” dhe jo mjaftueshëm të zbatueshme. 
Mospërkushtimi maksimal qoftë nga drejtoritë e 
shkollave, apo edhe moskontrolli i vazhdueshëm 
nga organet kompetente, adresoi rëndimin e 
situates dhe aplikoi kalimin e procesit akademik 
në skenarin online. Se çfarë nuk shkoj mjaft mirë 
në zbatueshmërinë e masave anti-COVID, apo 
në kontrollin e zbatueshmërisë së këtyre masave, 
mbetet akoma edhe sot një enigmë.
Në bazë të rregulloreve të vazhdueshme në lidhje 
me masat në institucionet arsimore, dalë nga 
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, theksohet 
si primare dezinfektimi i përditshëm i klasave pas 
procesit mësimor, si edhe dezinfektimi minimalisht 
2 herë në javë i ambjenteve të brendshme dhe të 
jashtme të shkollave. 
Nga komunikimi me Drejtorinë e Qendrës Arsimore 
Pogradec, për mirëmbajtjen dhe funksionimin sa 
më të mire të institucioneve arsimore, vihet re se 
sipas kësaj të fundit janë marrë masat përkatëse për 
mbrojtjen e shëndetit të të gjithë stafit mësimor, 
stafit ndihmës, si edhe veçanërisht nxënësve të 
cilët frekuentojnë këto institucione arsimore. 
Duke ju referuar protokollit nga Ministria e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, nga Qendra 
Arsimore dhe Ndërmarrja e Infrastrukturës dhe 
Punëve Publike janë kryer dezinfektimet e të gjitha 
godinave në Bashkine e Pogradecit, përfshirë këtu 
edhe 72 godina ku zhvillohet procesi akademik 
për arsimin parashkollor dhe parauniversitar. 
Këto dezinfektime janë kryer në një periudhë 
nga shtatori e deri në dhjetor, një herë në javë, 
si edhe në vazhdim deri në dy herë në javë, që 
korrenspondon me ato institucione arsimore ku 
numri i nxënësve është i lartë. Drejtoria e Qendrës 
Arsimore shprehet se nga kontrollet e kryera nga 
institucionet kompetente rezulton se gjendja në 
shkolla, dhe kryesisht në gjimnazet e Pogradecit 
ka qenë mjaft e mirë dhe e qëndrueshme. Në 

masat e marra nga kjo drejtori thuhet se është 
kryer furnizimi dhe sigurimi i bazës materiale, 
dezinfektant xhel, në këto institucione arsimore.  
Nga Drejtoria e Qendrës Arsimore bëhet gjithashtu 
e ditur se baza materiale me dezinfektantë dhe 
materiale të tjera higjeno-sanitare nuk është 
kryer më për muajt janar-shkurt, por vetëm gjatë 
periudhës paraprake.
Nga ana tjetër, nga ajo çka konsistohet në bazë 
të vëzhgimeve në gjimnazet e Pogradecit dhe 
komunikimeve me drejtoritë e këtyre gjimnazeve, 
vihet re se ka mungesa në bazën materiale, higjeno- 
sanitare, dhe se në këto shkolla ka munguar qysh 
prej fillimit dezinfektimi i përditshëm i klasave, 
dhe është kryer vetëm dezinfektimi 2 herë në 
javë i ambjenteve të brendshme dhe të jashtme 
të shkollës, ashtu sikurse edhe parashtrohet në 
rregulloren e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe 
Rinisë, gjë e cila agravoi situatën ku ndodhemi dhe 
i hapi rrugë kthimit përsëri në procesin online të 
mësimdhënies.
Përveç të gjithash në këto gjimnaze është vënë re 
mungesa e infermierëve në matjen e temperaturës. 
Problem ky i ngritur jo vetëm nga nxënës, por edhe 
nga mësues, të cilët kanë insistuar për prezencën 
e një infermieri, ashtu sikurse e parashtron edhe 
rregullorja në fuqi.
Sipas regullores përkatëse parashtrohet se 
matja e temperatures si edhe kontrolli i plotë i 
nxënësve dhe mësuesve kryhet nga stafi mjekësor 
i shkollës(mjeku/ infermieri), ose personeli i 
shkollës i formuar nga drejtori dhe i trajnuar për ti 
kryer këto veprimtari si:
1. Matja e temperatures me termometër dixhital
2. Spërkatja me dezinfektant 70% alkool i duarve 
të secilit nxënës apo mësues para hyrjes në 
ambjentet e shkollës (gjë e cila nuk kryhet në asnjë 
nga gjimnazet e qytetit të Pogradecit)
3. Kontrolli për pajisjen me maskë, etj.
Gjithashtu është vënë re se në disa shkolla, matja 
e temperatures jo vetëm që nuk kryhet nga stafi 
mjekësor apo personeli i shkollës, por kjo detyrë 
i atribohet edhe rojes së shkollës, i cili i urdhëruar 
nga drejtoritë e shkollave e kryen këtë detyrë nën 
kundërshtim me rregulloren e mësipërshkruar. Por 
a mundet të vihet në këtë detyrë roja i shkollës dhe 
se a është trajnuar apo certifikuar  ky i fundit për ta 
kryer këtë detyrë? Mbetet ende një mister i cili jo 
vetëm që s’ju bën përshtypje drejtorive të shkollave 
dhe stafit mësimor, por edhe organeve kompetente 
të cilat kanë për detyrë mirëfunksionimin dhe 
mirëorganizimin e masave për të patur një 
mbrojtje maksimale. 
Përsa i përket mungesës së infermierëve, drejtuesit 
e gjimnazeve të qytetit shprehen se kanë kërkuar 
edhe zyrtarisht prezencën e këtyre të fundit, por 
Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Pogradec 

ju është përgjigjur duke thënë se ka mungesë të 
infermjerëve për të mbuluar të gjitha shkollat me 
një të tillë, ndërkohë e njëjta Njësi Vendore është 
shprehur në daljet mediatike se kjo gadishmëri 
me prezencë të infermierëve ka mbuluar shkollat 
me numër të lartë nxënësish, megjithatë ne 
sugjerojmë bashkërendimin më të mirë të punës 
ndërmjet Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor 
Pogradec dhe drejtorive të shkollave për të zbatuar 
protokollet dhe për të kërkuar ndihmë nëse nuk 
kanë kapacitetet e nevojshme, duke ndërmarrë 
kështu masat e duhura ndaj rrezikut e COVID-19 
nëpër shkollat dhe komunitetin tonë. Inkurajojmë 
kontrollimin e vazhdueshëm dhe të shpeshtë nga 
organet përkatëse për zbatueshmërinë e masave 
anti-COVID, si edhe rritjen e ndërgjegjësimit dhe 
përgjegjshmërisë për ndjekjen e këtyre masave 
si nga drejtoritë e shkollave ashtu edhe nga vetë 
nxënësit, per të bërë dezinfektimin e shpeshtë 
të godinave shkollore, për të kërkuar furnizim 
të pandërprerë me material higjeno-sanitare, 
sepse pavarësisht çdo angazhimi dhe dedikimi në 
perpjekje për të përballuar situaten nuk ndaluan 
COVID-19 të prekë gjimnazin “14 Engjëjt” duke 
rrezikuar mësues, nxënës dhe duke futur në 
funksion procesin mësimor online për një kohë të 
parashikuar dy javore(11-26 shkurt). 
Ashtu siç e kemi shprehur në artikujt dhe numrat 
e mëparshëm të gazetës “Letër e Hapur”  mendimi 
i përgjithshëm vlerëson se ky sistem online nuk 
është mjaftueshëm funksional, dhe ka mjaft 
problematika, të cilat shprehen si nga nxënësit 
edhe nga mësuesit. Gjithashtu mbetet ende një 
proces jo i frekuentuar nga të gjithë nxënësit, e 
sidomos ata që banojnë nëpër fshatra, ku aksesi në 
internet është i vështirë.
Pyetjes se çfarë nuk shkoj siç duhej gjatë kësaj 
periudhe, që çoi në një mbyllje tjetër, nuk mundet 
ti përgjigjet asnjë nga institucionet arsimore apo 
institucionet që kanë në pergjegjësi sigurimin e 
shëndetit tonë. Por ajo që mbetet për t’u thënë është 
se ndërgjegjësimi dhe respektimi i rregulloreve 
përkatëse  është luftëtari kryesor për ecurinë në 
kushte normale të procesit akademik. Duke pritur 
kështu për një rritje përgjegjegjësie dhe respektim 
maksimal të masave të parashtruara si edhe 
vazhdimin maksimal dhe funksional të procesit 
mësimor online, stafi i gazetës “Letër e Hapur” 
kërkon trajtimin e të gjitha problematikave të 
mësipër përmendura me një sy kritik nga organet 
kompetente, si edhe adresimin e zgjidhjeve 
përkatëse, sepse vetëm kështu mund t’ja dalim 
edhe kësaj rradhe për të përjetuar kënaqësinë e 
mësimdhënies dhe mësimmarrjes në bankat e 
shkollës.

Kryeredaktor: Mateo Yskollari

Fundi i një fillimi 
I afrohet finishi projektit “Aktivizimi dhe fuqizimi 
i të rinjve, për të qenë pjesë e vendimarrjes lokale, 
nëpërmjet fjalës së lirë dhe aksionit qytetar”, 
me mbështetjen financiare të Leviz Albania, një 
projekt i Agjencisë Zviceriane për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim, në zbatim nga SIG Foundation. 
Finish i cili plotësoi një numër prej 5 aktivitetesh 
dhe 4 trajnimesh, dhe një cikël prej 7 gazetash. Kjo 
sipërmarrje ka bërë të mundur fuqizimin e 87 të 
rinjve, ku 67 prej tyre janë trajnuar dhe janë pjesë 
aktive e redaksisë së gazetës. Ne si të rinj:
•Kemi ndërmarrë iniciativa për t’u informuar mbi 
punën e aktorëve vendimarrës lokalë ku kemi 
hasur edhe rezistenca  
•Kemi vendosur përpara përgjegjësisë 
institucionet vendimarrëse mbi çështje rinore dhe 
mirëfunksionimin e tyre

•Kemi arritur aktivizimin maksimal të të rinjve 
pogradecarë
•Kemi nxitur pjesëmarrjen qytetare në mbledhjet e 
Këshillit Bashkiak
•Kemi arritur të fitojmë njohuri, ekperienca dhe 
të ngrejmë zërin për çështje që na takojnë, duke u 
bërë kështu edhe një zë për rininë, por jo vetëm
•Stafi i të rinjve ka qenë pjesë e ngushtë dhe 
bashkëpuntore, duke kontribuar vullnetarisht dhe 
me impakt të gjerë në komunitet me 25 institucione 
(publike dhe private), të cilët janë përgjigjur për 
çdo intervistë apo kërkim informacioni nga stafi i 
redaksisë, duke reflektuar në çështjet e trajtuara 
dhe duke na ofruar të dhëna konkrete
•Kemi arritur një rritje profesionale në fushën e 
gazetarisë por jo vetëm
• Kemi transmetuar dhe përcjellë mesazhe, 

nëpërmjet problematikave të shpalosura
•Jemi aftësuar për tu shprehur në publik, 
nëpërmjet orës televizive dhe kronikave tek SOT-7
•Integrim të të rinjve nga zonat rurale përmes 
aktiviteteve, trajnimeve dhe gazetës
•Informim të komunitetit
•Kualifikime përmes certifikatave
Gjatë publikimit të 7 numrave të gazetës “Letër e 
Hapur”, kemi trajtuar rreth 30 problematika të 
cilat kanë patur një ndikim të drejtpërdrejtë ose 
të tërthortë tek të rinjtë pogradecarë. Kemi kryer 
takime, intervista, njoftime edhe artikuj ndaj 
të cilave kemi marrë mjaft komente pozitive të 
cilat na kanë frymëzuar dhe mbështetur akoma 
më shumë pë punën tonë, por sigurisht ka patur 
edhe komente negative të cilat asnjëherë nuk na 
demoralizuan por na kanë dhënë forcën për të 
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bërë gjithmonë e më shumë dhe për të na dhënë 
një perfeksion gjithnjë rritës. Ashtu siç e kam 
përmendur edhe më lart institucionet me të cilat 
gazeta jonë ka patur bashkëpunim kanë qenë të 
shumtë, por edhe mbështetja nuk ka munguar 
asnjëherë dhe dyert e tyre kanë qenë të hapura. 
Monitorime të mbledhjeve të Këshillit Bashkiak 
gjenden në çdo numër të gazetës pasi stafi i 
redaksisë me shumë dëshirë dhe optimizëm kanë 
monitoruar me korrektësi çdo mbledhje të kryer 
deritani. 
Ndonëse “Letër e Hapur” e nisi dhe e vazhdoi këtë 
rrugëtim përmes vështirësive, nuk u ndal kurrë. 
Vështirësia kryesore ka qenë dhe mbetet pandemia 
globale, ruatja e distancave, pamundësia e 
qarkullimit të materialeve dhe ezaurimi i çdo takimi 
nëpërmjet telefonit dhe video-call. Gjithashtu 
ne si të rinj duke trajtuar artikuj të cilët kanë 
demaskuar dhe disa problematika që nënkuptojnë 
keqmenaxhimin institucional dhe fenomene të 
dëmshme për komunitetin, kemi hasur edhe mjaft 
rezistencë. Por pavarsisht gjithçkaje është për tu 
vlerësuar fakti se sa shumë të rinj na janë bashkuar 
për të realizuar qëllimin tonë, duke i dhënë një 
frymë të re gazetës por edhe duke rritur numrin e 
“zërit rinor”. Sistemi rotacional  gjithashtu për të 

diasatën herë dëshmoi sukses duke na motivuar 
të gjithëve për t’u përfshirë, por edhe duke na 
shpërblyer për punën e denjë dhe të palodhur. 
Mark Tuein thotë: “Sekreti i ecjes përpara qëndron 
tek nisja.” Ne e kemi bërë një nisje të sigurt dhe të 
qëndrushme, me vullnet, punë dhe durim që do na 
çojë drejt një rruge të hapur me dije, shpresë dhe 
sukses. Gjithë ky rrugëtim disa mujor finalizohet 
tani me këtë numër gazete, numrin e 7. Për ne ky 
është vetëm starti, duke synuar që aktivitetet të 

kthehen në traditë dhe gazeta të vijojë rrugëtimin 
e saj pavarsisht kushteve dhe rrethanave aktuale. 
Shikojeni “Letër e Hapur” si një portë të madhe 
mundësie dhe shprese për të gjithë ju të rinj që doni 
që zëri juaj t’iu dëgjohet, dhe të ketë një impakt në 
komunitet. Mos i ndrydhni dëshirat dhe ëndërrat 
tuaja, por bëjini ato realitet, ashtu siç edhe ne po i 
bëjmë. Le të jetë kjo gazete fundi i një fillimi!

Kryeredaktore: Joana Yskollari
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Censusi i shpendëve dimërues në Liqenin e Ohrid (Janar 2021)

Ky vit, pra viti 2021, shënon 55- vjetorin e Censusit 
Ndërkombëtar të Shpendëve të Ujit. Organizohet 
në 146 vende për të numëruar shpendët nëpër 
mijëra ligatina të botës. 
Përpjekjet e para për të zbatuar Censusin në 
vendin tonë datojnë që në vitin 1993. Megjithëse, 
në atë periudhë kishte mungesa të theksuara në 
burime njerëzore përsa i përket njohjeve në fushën 
e Ornitologjisë, e bënte të pamundur zbatimin 
e metodikës së Censusit, por rezultatet janë të 
pranueshme nga ekspertët në trajtën e monitorimit 
të shpendëve dimërues. Që prej vitit 2016, prej 
6 vitesh, ky aktivitet organizohet nga AKZM 
(Agjenësia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura) 
në bashkëpunim me Administratat Rajonale të 
Zonave të Mbrojtura, si dhe në bashkëpunim me 
shoqata të ndryshme të cilat kanë fokus kryesor 
mjedisin.
Censusi është një aktivitet mjaft i rëndësishem për 
të kuptuar situatën e përgjithshme të liqenit, sepse 
shpendët në mjaft raste janë indikatorë shumë 
të mirë: mund të tregojnë efektet e ndryshimeve 
klimaterike në zonë, mungesën e habitateve dhe 
prezenca e disa llojeve tregon cilësinë e ujrave.
Qëllimi i numërimit dimëror të shpendëve është të 
studiojë:
1-Shpërndarjen, numrin dhe habitatet e shpendëve 
dimërues.                                                                     
2-Ndryshimet  në popullatat e tyre gjatë dimrit, 
midis viteve në vijim dhe në terma afatgjatë.                 
3-Faktorët përgjegjës për luhatjet në praninë 
vjetore, mortalitetin dimëror dhe ndryshimet 
afatgjata të popullatave. 
Përmes Censusit dimëror të shpendëve është 

e mundur që të fitohen të dhëna të besueshme 
në lidhje me shpërndarjen e përgjithshme të 
shpendëve në të gjithë vendin (dhe rajonin në 
rastin e Liqenit të Ohrit) si dhe e habitateve të tyre.     
Numërimi përfshin gjithë vijën bregliqenore: nga 
Tushemishti në drejtim të Linit, gjithësej janë 
përcaktuar 10 pika vrojtimi në të gjithë bregun, 
pika në të cilat kryhet numërimi çdo vit, pra 
janë pika të njohura tashmë. Numërimi bëhet 
njëkohësisht dhe në pjesën maqedonase të liqenit.                                                                                                            
Ky vit për shkak dhe të rënies së temperaturave 
kishte prani shumë të madhe të shpendëve 
dimërues në liqenin e Ohrit, në një numër total 
prej rreth 18 mijë individësh dhe 24 lloje. Në qoftë 
se e krahasojmë me një vit më parë kemi një rritje 
prej rreth 7 mijë individësh.
 Llojet kryesore të konstatuar janë: Bajza (Fulica 
atra), Pulëbardha(Croicocephalus ridibundus), 
Karabullakët (Phalacrocorax sp.), Kredharakët 
(Podiceps sp.), Mjelma (Cygnus olor) dhe Çafka 
(Egretta garzetta). Vlen të përmendet se kemi 
një shtim të numrit të Rosave gjatë këtij viti në 
krahasim me vitet e kaluara: Kryekuqe e mjeme 
(Aythya ferina), Rosa laramane me çafkë (Aythya 
fuligula), Kuqla qafëgjelbër (Anas platyrhynchos), 
Kryekuqja e madhe (Anas penelope) etj. 
Vlen gjithashtu të përmendet një aksident (le të 
themi): prania e Flamingos në liqen gjatë muajve 
te verës, rreth 16 individë të rritur dhe juvenil. Një 
aksident pasi Flamingot nuk kanë habitatin e tyre 
në liqen, por parapëlqejnë zonat ujore të gjëra, të 
cekta, kripore, në disa raste mund të shihen në 
brigje baltore dhe plazhe. Në vendin tonë i gjejmë 
në lagunat e Nartës dhe Karavastasë. 
Një faktor tjetër mjaft i rëndësishëm i cili ka 

ndikuar në rritjen e numrit të shpendëve është dhe 
ndalimi i gjuetisë, pra moratoriumi i gjuetisë, i cili 
ka rreth 7 vite që është në fuqi në vendin tonë që 
nga viti 2014 dhe përfundon këtë vit. Ligji i Zonave 
të Mbrojtura i vitit 2017 nuk e lejon aktivitetin e 
gjuetisë edhe mbas përfundimit të moratoriumit. 
Një fakt që mbështet efektet e ndalimit të gjuetisë 
është dhe prania e shpendëve shumë afër bregut 
të liqenit dhe të pashqetësuara nga njeriu, një gjë 
e tillë nuk vihej re disa vite më parë. Pra shtimi i 
shpendëve në liqen tashmë është një fakt lehtësisht 
i verifikueshëm nga një vëzhgim i thjeshtë në liqen.                                                                                                                                          
Nuk mund të themi se nuk ka ekzistuar fare si 
fenomen gjuetia gjatë këtyre viteve të moratoriumit, 
pasi do të jem i pavërtetë dhe jashtë realitetit, por 
mund të ketë patur dhe raste sporadike të ushtrimit 
te saj në mënyrë të jashtëligjshme. 
Tashmë zona është dhe pjesë e UNESCO-s si 
trashëgimi natyrore-kulturore botërore, ku liqeni 
së bashku me gadishullin e Linit si dhe burimet 
e Drilonit janë shpallur zonë qendrore dhe pjesa 
tjetër e pellgut ujëmbledhës është zonë buferike, 
pra duhet një mbrojtje më e madhe dhe një 
ndërgjegjësim nga banorët për rëndësinë që ka ky 
rajon. 
-Përfitoj dhe nga rasti tju bëj një thirrje të 
gjithë personave të apasionuar mbas gjuetisë, 
të shmangin zonat e mbrojtura pasi masat 
administrative dhe penale janë shumë të ashpra 
për personat që konstatohen duke kryer aktivitetin 
e gjuetisë brenda territorit të Zonave të Mbrojtura.  

Gani BEGO
Specilaist Menaxhimi 
i Zonave të Mbrojtura

Foto gjatë vrojtimit të shpendëve dimërorë në liqen

Gani Bego, AKZM

Një mori shpendësh mbi liqenin e Ohrit
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Edukimi për median dhe informacionin
Më 17 Dhjetor 2020, të rinjtë e gjimnazit 
“Muharrem Çollaku” kanë zhvilluar një takim 
mbi Edukimin për median dhe informacionin, një 
projekt ky nga “Balkans Expressions”, i financuar 
nga Ministria Franceze për Evropën dhe Punët e 
Jashtme.
Diskutime mjaft interesante u hodhën në tryezë 
duke krijuar një mjedis në të cilin çdo pjesëmarrës 
mund të shprehte mendimin e lirë. Vetë qëllimi 
i këtij seminari ishte të aftësonte të rinjtë për të 
zhvilluar mendimin kritik lidhur me median dhe 
informacionin dhe për t’i bërë ata të vëmendshëm 
mbi lajmet e rrema, dezinformimin,  por dhe 
imazhet e manipuluara, objektiv i cili u arrit 
nëpërmjet informacionit dhe prezantimit të 
dhënë nga drejtuesi z.Arian Leka së bashku me 
ndihmën e znj. Miriam Neziri Angoni. Akoma 

më mbresëlënëse ishin punët dhe detyrat në grup 
të të rinjve të cilat u zhvilluan për kuptimin e 
mëtejshëm të temës së takimit. 
Përmbajtja dhe metodologjia e këtij seminari 
bazohej në platformen edukative online TALMIL 
(www.talmil.org), e krijuar në kuadër të këtij 
projekti, për të aftësuar të rinjtë rreth Edukimit 
për Media dhe Informim (EMI) në Ballkanin 
Perëndimor. Platforma siguron burime edukative, 
gjithashtu  dhe në gjuhën shqipe, si për të rinjtë, 
ashtu edhe për mësuesit mbi EMI.
Informimi në ditët e sotme është një temë fort e 
prekshme nga gjithësecili, dhe informimi i saktë 
është një koncept edhe më i rëndësishëm. Duke 
ditur se jetojmë në një epokë ku lajmi i rremë apo 
dezinformimi mbizotërojnë, njohja e këtyre 
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Të nxjerrësh trëndafilin, nuk duhet të frikësohesh nga gjembat 
Në kuadër të Projektit “Aktivizimi dhe fuqizimi i të rinjve për të qenë pjesë e 
vendimmarrjes lokale, nëpërmjet fjalës së lirë dhe aksionit qytetar” u zhvillua 
takimi ‘Ekselenca’. Fillimisht, redaksia e gazetës ju drejtua me Kërkesë  (email 
dhe postë fizike) Qendrës Arsimore, Bashkia Pogradec për evidentimin e 5 
nxënësve të dalluar në funksion të aktivitetit “Ekselenca” (Kërkesa Nr. 17_
Prot., Dt. 23/12/2020). Qendra Arsimore vendosi në dispozicion një listë 
me të dhëna për 10 nxënësit më të mirë të gjeneratës 2017/2020, listë e cila 
ishte përcjellë në Komision për mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak dhe 
më pas me një Komision Përzgjedhës, u evidentuan 2 nxënësit ekselentë me 
mesataren më të lartë, të cilëve ju dorëzua një dhuratë e personalizuar (trofe) 
dhe një certifikatë vlerësimi, në prani të medies lokale Sot7 dhe të gazetarëve 
të gazetës rinore ‘Letër e Hapur’. 
Në fakt, për këtë takim nuk shpërndamë ftesa dhe axhendë, duke u përkujdesur 
për të ndjekur në mënyrë rigoroze Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë që ndalonte 
zhvillimin e aktiviteteve, sipas Protokollit të Masave Anti-Covid dhe Vendimit 
të Ekspertëve, kështu që prezenca u limitua në 10 veta, duke përfshirë 
organizatorët, përfaqësuesit e bashkëpunëtorëve, gazetarët e gazetës ‘Letër e 
Hapur’ dhe 2 fituesit. 
Idea për këtë aktivitet të parashikuar në projekt, ishte që të realizohej në 
bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore, Qendrën Arsimore dhe Bashkinë 
Pogradec, gjatë eventit të përvitshëm të dhjetorit, ku ndahen edhe Certifikatat 
e Vlerësimit dhe Dhuratat për nxënësit më të mirë të vitit nga këto institucione, 
duke marrë në konsideratë që në këtë event nuk përfshihen gjimnazet, sepse 
ata janë të përfshirë në sistemin e përzgjedhjes për bursat, nga e njëjta listë e 
aprovuar nga Këshilli Bashkiak me Vendimin Nr. 140, datë 24/12/2020, Mbi 
dhënie bursë për nxënësit, evidentuam:
1. Listën e 5 nxënësve më të mirë të gjimnazeve të Pogradecit;
2. Emrin, mbiemrin dhe pikët/mesataren e secilit;
3. Kontaktet e tyre (info: nga redaksia).
Informacionet dhe ecurinë e aktivitetetit e bëmë pjesë të këtij botimi, në 
të cilin po informojmë të gjithë të rinjtë dhe qytetarët që ndajnë të njëjtin 
interes për këtë çështje, me shpresë se do të motivojmë nxënësit të vijojnë me 
dedikimin e tyre ndaj mësimit për të merituar rezultate maksimale, si edhe 
institucionet përgjegjëse do ta ndjekin traditën e vlerësimit simbolik edhe të 
nxënësve ekselentë të gjimnazeve.
Komisioni i vlerësimit përbëhej nga:
•Ledio Shkullaku, Inspektor pranë QA, Bashkia Pogradec (Kryetar)
•Loridela Beqari, Drejtore e Dr. T.K.R., Bashkia Pogradec (Anëtare)
•Dorian Leka, Drejtues Projekti, SIG Foundation (Anëtar)
Lista e nxënësve ekselentë të gjimnazeve të Pogradecit, për vitet 2017/2020:

M
Vlerësimi nga Komisioni u bë në bazë të listës së propozuar nga Qendra 
Arsimore e miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak, duke u përzgjedhur 2 
nxënësit me mesatare më të lartë, konkretisht Llazar M. Shkurti dhe Resiana 
F. Hymetllari.

“Pranova me kënaqësi të marr pjesë në këtë ceremoni, të organizuar nga 
SIG Foundation në bashkëpunim me Qendrën Arsimore dhe stafin e gazetës 
rinore “Letër e Hapur”. Edhe pse një takim ‘modest’, na dhuruat një trofe dhe 
një certifikatë vlerësimi ‘të pasur’, tek të cilat mbishkruhet “Nxënës ekslent i 
gjeneratës 2017-2019.” Diçka e tillë më bëri të ndihem e vlerësuar dhe këtë 
trofe do ta shoh gjithmonë si një “copëz motivimi” për të punuar, studiuar dhe 
lexuar çdo ditë e më shumë.  Mendoj se vlerësime të tilla, sado të mëdha apo 
të vogla, kur janë të merituara, të bëjnë të ndihesh mirë. 
Faleminderit të gjithëve!” - shprehet Resiana Hymetllari, nxënëse ekselente.
Por, jo çdo aktivitet promovues kalon pa problematika, pasi u publikua ndarja 
e certifikatave dhe trofeve nga ana jonë, menjëherë nisën reagimet, madje 
edhe kërcënime, përmendim këtu rastin e një profili në facebook me llogari 
të Glean Kushner, të cilin e inkurajojmë të na kontaktojë për ta sqaruar më 
tej, nëse informacionet e dhëna në këtë artikull nuk shterojnë dilemat e tij 
dhe natyrisht, jemi të hapur për betejë ligjore, nëse mendon se i kemi cënuar 
privatësinë e fëmijës së tij apo të ndonjë tjetri, kur kemi publikuar listën e 
më të mirëve, duke dashur t’i vlerësojmë. Ne misionin tonë do ta vazhdojmë 
pavarësisht çdo kërcënimi të mundshëm nga të tillë persona, që nuk shfaqin 
as identitetin e tyre të vërtetë. Të rinjtë pogradecarë tashmë kanë një medie 
që përcjell zërin e tyre dhe mbron në mënyrë të paanshme interesat rinore, 
nuk presim që kjo të mos ketë kosto, por me krenari themi që kemi përfituar 
më shumë dobi dhe bashkëpunime sesa qëndrime të tilla, që i mirëpresim në 
çdo kohë. 
Vlen për t’u theksuar edhe shqetësimi i disa prindërve, disa prej tyre të 
mirëkuptueshme edhe pse kontradiktore, që kërkonin informacion mbi 
përzgjedhjen, përllogaritjen e pikëve, arsye pse fëmijët e tyre, që nuk i takonin 
as gjeneratës 2017/2020, nuk u vlerësuan etj. Natyrisht, për këta prindër të 
interesuar nxorrëm informacionin e lartpërmendur, duke i sqaruar sërish se 
ne zgjodhëm 2 më të mirët e përzgjedhur paraprakisht, informacion i siguruar 
në rrugë zyrtare dhe për më tepër i publikuar online dhe i hapur për të gjithë 
publikun në linkun e dhënë më lart. Me aktivitetin tonë synuam të promovojmë 
ekselencën pogradecare në radhët e nxënësve të gjimnazeve, pa patur lidhje 
me bursat që miraton Këshilli Bashkiak, kjo është tematikë që është trajtuar 
periodikisht në këtë numër dhe në numrat pararendës për ata që ndjekin 
botimin e gazetës ‘Letër e Hapur’ dhe nëse ju nevojitet informacion shtesë 
mbi bursat apo keni një përshtypje për të ndarë me publikun pogradecar, 
jeni të lutur të na drejtoni në kontaktet e redaksisë së gazetës, apo pranë 
institucioneve përgjegjëse vendimmarrëse. 
Për nxënësit ekselentë: Punoni dhe mësoni pa u lodhur, me vullnet të hekurt 
dhe pritshmëri të larta, sepse qyteti meriton të drejtohet një ditë nga një elitë 
si Ju. Suksese të përzemërta!

Dorian Leka
Drejtor i gazetës ‘Letër e Hapur’

Tabela 1  https://www.vendime.al/wp-content/uploads/2021/01/VENDIM140.pdf, aksesuar së 
fundmi më dt. 17/02/2021

Certifikata dhe trofeu i Llazar 
Shkurtit, Nxënës Ekselent

Resiana Hymetllari, 
Nxënëse Ekselente
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Prej disa vitesh, në qytetin e Pogra-
decit u vendosën disa kabina prej 
druri në sheshin e qytetit - përballë 
Bashkisë, të cilat synonin të stimulo-
nin qytetarët për të zhvilluar biznese 
dhe për të promovuar një pjesë të 
traditës pogradecare. Ky projekt u 
ideua nga Bashkia Pogradec me qël-
lim motivimin e çdo sipërmarrësi dhe 
artizani të talentuar për të shpalosur 
aktivitetin e tyre.
Kjo iniciativë u mirëprit me entuzi-

azëm dhe interesi ishte kryesisht në 
rritje. Atmosfera që krijohej e sho-
qëruar nga produktet e bukura të 
grave artizane, lëvizjet e kalimtarëve 
dhe kureshtja e turistëve rizgjuan një 
frymë të re. Ngritja e këtij panairi nd-
ikoi në ekonomitë e shumë familjeve, 
pasi në vitin e parë nuk paguhej asnjë 
kosto qeraje, një formë mbështetje-
je kjo që u dha krahë bizneseve. Në 
vitin e dytë, gabinat vijuan të ofrohen 
falas për kategorinë e individëve që 
tregëtonin produkte artizanale, ndër-
sa për bizneset e tjera u vendos një 
pagesë  prej 10 000  lekë në tre muaj. 
Interesi ishte i madh, veçanërisht në 
periudhën e festave.
Situata pandemike ndikoi në çdo 
fushë të jetës. Përhapja e COVID-19 
ngadalësoi ritmin e punës dhe tkur-
ri numrin e gabinave funksionale në 
tre. Oraret e kufizuara, frenimi i ak-
tiviteteve, ndalimi i muzikës si dhe 
numri i paktë i turistëve shkaktuan 
një ulje të ndjeshme të interesit nga 
blerësit dhe një tërheqje të sipërmar-
rësve.                        
Megjithatë, gjatë intervistës me 
drejtorin e Taksave dhe Tatimeve, 
z.Vladimir Mato, ai u shpreh opti-

mist se me përfundimin e pandemisë 
gjithçka do t’i rikthehet normalitetit 
dhe bizneset do të hynë në rrjedhën 
normale të zhvillimit të aktivitetit të 
tyre. 
Gjatë intervistës, znj.Shpresa Blacëri, 
sipërmarrëse e njërës prej gabinave 
shprehet se: Kostoja e qerasë dhe 
energjisë elektrike mbulohet nga 
bashkia. Për muajin janar fitimi ar-
riti vlerën 28.800 lekë. Punuan me 
porosi rreth 15 gra sipas kërkesës së 
konsumatorëve dhe grave specialiste. 
E kemi mbajtur hapur gabinën gjatë 
gjithë kohës. Nga data 10-14 janar ka 
qenë ftohtë dhe s’ka pasur lëvizje. Po 
punojmë me të gjitha mundësitë, por 
vështirësitë janë të mëdha. Të ard-
hurat nga blerjet shkojnë në ndihmë 
të grave në asistencë ekonomike. 
Shpresojme që në verë gjendja të 
përmirësohet.
Gjithashtu ajo u shpreh se si formë 
promovimi kanë përdorur një faqe 
në instagram @punime_grate_ar-
tizanale për promovimin e punës 
së tyre, aktiviteti i të cilës dukshëm 
është shumë i ulët.
Të intervistuar të tjerë shprehen se 
biznesi po pëson ulje, por ata po gje-
jnë mbështetje edhe nga organizata 
të tjera. 
`Këte vit kam ardhur këtu për shkak 
të COVID-19, sepse vitet e tjera kam 
shitur në Tiranë, tek sheshi Skën-
derbej dhe te pazari i ri.-tha një ar-
tizane.-Nëse do të hapen rrugët dhe 
lehtësohen masat, vitin tjetër do të 
shkoj sërish.´ Ajo u shpreh e kënqaur 
me shitjet e saj në Pogradec, por thek-
soi se pa ndihmën e shoqatës Nucleus 
Albania nuk mund t´ja arrinte. ´Pag-
esa te gabinat e sheshit Skënderbej 
ishte 1 milion lekë të vjetra në muaj, 
por gjysmën e saj ma pagoi shoqata 
Nucleus. Gjithashtu jam e lidhur me 
disa dyqane organike, të cilat i fur-
nizoj me mall artizanal.´

Fatkeqësisht, falë faktorëve kushtëzu-
es dhe situatës së keqe ku ndodhet 
biznesi, rreth 3 ditë pas intervistave 
tona, dukshëm me përgjigje jo dhe aq 
optimiste, gabinat u hoqën.

Gazetare: Irisa Mehmetllari

termave dhe dallimi i tyre në 
jetën e përditshme është një 
domosdoshmëri, prandaj ky projekt 
i realizuar me të rinjtë ishte mjaft 
frytdhënës dhe i vlefshëm.
Mes nxënësve, pjesëmarrës ishin 
edhe gazetarët e gazetës rinore “Letër 
e Hapur”, të cilët jo vetëm që shtuan 
dhe qartësuan njohuritë e tyre, por 

shkëmbyen eksperienca dhe patën 
bisedime mjaft aktive. 
Takime të tilla janë jashtëzakonisht 
pozitive për qytetarët e rinj të qytetit 
tonë në të njëjtën kohë brezin që do 
të jetë në krye në një të ardhme jo 
shumë të largët!
Gazetare: Klea Kodra

Funksioni, tarifat dhe intervista për 
gabinat e drurit pranë Bashkisë

Vendi ku ishin vendosur gabinat e drurit

Problemi i përsëritur me qentë pa pronar

Qentë e rrugës janë një nga problemet 
më të mëdha që shqetësojnë qytetarët 
kudo në vend. Nga një sondazh i parë i 
formuluar nga redaksia e gazetës ‘Letër 
e Hapur’ në lidhje me problemet më 
shqetësuese të qytetarëve të Pogradecit, 
janë grumbulluar të dhëna edhe për 
qentë endacakë. Sipas të dhënave, rreth 
90% e të anketuarve kanë probleme 
shqetësuese me këto kafshë.
Me sa duket, ky problem është 
shumë aktual, por jo diçka e re. Ajo 
që donim të arrinim nga ky studim 
ishte ndërgjegjësimi i instancave për 
mbledhjen dhe kujdesin ndaj këtyre 
krijesave, në mënyrë që qëllimi kryesor 
të ishte paqja e qytetarëve, si dhe rritja e 
tyre e shëndetshme.
Pavarësisht apelit tonë, informacionet 
e mëparshme nga kolegët tanë gazetarë 
dhe kontaktet tona me banorët përreth 
treguan ekzekutimin e qenve të rrugës 
në një mënyrë barbare me dhunë, vrasje 
me çifte dhe madje edhe helmimin e 
tyre. Informacionet e fundit të cilat 
janë dokumentuar në fotot në vijim 
tregojnë pikërisht këtë akt makabër të 
ekzekutimit të rreth 9 qenve endacakë. 
Qentë janë trajtuar në mënyra 
çnjerëzore dhe janë lënë me qëllim pa 
ushqim për të ngordhur dhe për më 
tepër janë hedhur jo më larg se 100 
metra nga burimi i ujërave nëntokësorë 
të Gurasit, i cili rrezikon të ndotë ujin 
e pastër që furnizon fshatrat përreth. 
Kjo sigurisht që paraqet shkelje të ligjit 
dhe konsiderohet si vepër penale e cila 
ndiqet penalisht.
Redaksia e gazetës ´Letër e Hapur’ 
kërkoi informacione për këtë punë nga 
Bashkia e Pogradecit, të cilët u shprehën 
si në vijim:
“Bashkia Pogradec bashkohet plotësisht 
me shqetësimin e qytetarëve të 
Pogradecit në lidhje me situatën që 
krijohet periodikisht nga prania e qenve 
të rrugës nëpër qytet. Bashkia Pogradec 
njëkohësisht distancohet dhe dënon fort 
aktet e vrasjes apo helmimit të tyre. Në 
asnjë rast nga ana e punonjësve tanë 
nuk janë aplikuar vrasje apo helmime 
të tyre nisur edhe nga fakti se ne e dimë 
penalitetin ligjor në lidhje me këto akte. 
Për më tepër, ne dimë shumë mirë që 
çdo qenie mbi tokë ka të drejtën e jetës 
dhe askush nuk mund t’ia marrë atë 
në mënyrë makabre. Herë pas here në 
adresën tonë kanë ardhur shqetësime apo 
edhe akuza të padrejta se ne po vrisnim 
qentë, por diçka e tillë nuk është e vërtetë 
dhe ne u kemi kërkuar denoncuesëve 
ti dërgojnë pranë organeve të hetimit, 
ashtu si kemi kërkuar të ndalen akuzat 
në drejtim të bashkisë me pretendimin 
se vrasja e tyre po bëhej nga ne duke 
mos pasur asnjë provë apo fakt për këtë. 
Bashkia Pogradec ka pasur më herët një 
vendstrehim në fshatin Guras e cila ishte 
hapur vite më parë (jo nga ne) ku bëhej 
mbajtja e qenve dhe rehabilitimi i tyre. 
Kjo qendër tashmë është mbyllur pasi 
nuk plotësonte kushtet e përshtatshme. 
Pas mbylljes së saj ne kemi nisur nga 
puna për hapjen e një qendre të re e 
cila shumë shpejt do të jetë në funksion. 
Ajo ka për qëllim strehimin e qenve, 
rehabilitimin dhe sterilizimin e tyre.
Në lidhje me video apo foto që 
qarkullojnë me qen të pajetë, duam 
t’iu bëjmë me dije se shumica e tyre që 
qarkullonin në rrugë ishin të sëmurë dhe 
kjo mund të jetë shkak për ngordhjen e 
tyre. Bashkia Pogradec ka denoncuar me 
forcë edhe faktin që gjatë natës mjete nga 
bashki të tjera bëjnë lëshimin e qenve në 
qytet sidomos gjatë sezonit veror dhe 
nëse do kemi konstatime të tjera do i 
denoncojmë në organet ligjzbatuese.
Së fundmi Bashkia Pogradec garanton të 
gjithë qytetarët dhe OJF-të se do të jetë 
në mbrojtje të kafshëve dhe rehabilitimit 
të tyre. Por si çdo punë edhe kjo ka koston 
e saj, ndaj mirëpresim çdo bashkëpunim 
të mundshëm me qytetarë apo OJF për 

të përmirësuar edhe më tepër shërbimin 
ndaj këtyre kafshëve pa pronar.
Faleminderit!”

Pra, Bashkia Pogradec hedh poshtë 
akuzat mbi ekzekutimin e qëllimshëm 
të këtyre qenieve dhe si shkak për 
ngordhjen e tyre vë sëmundjet që 
mbartin vetë ata. Bashkia hedh akuza 
për vendet e tjera të cilët sjellin qen 
endacak dhe i hedhin në Pogradec gjatë 
natës, gjë që përsëri është një vepër që 
duhet të ndiqet penalisht. Ata gjithashtu 
raportojnë për punën e bërë për 
ngritjen e një strehe për rehabilitimin 
dhe vaksinimin e kafshëve endacake. 
Së fundmi, BP, në datën 19.02.2021, 
ka kërkuar fillimin e një procedimi 
penal nga Prokuroria e rrethit gjyqësor 
Pogradec dhe nga Komisariati i Policisë 
për gjetjen e personave përgjegjës për dy 
vepra penale: Keqtrajtimi dhe vrasja e 
kafshëve shtëpiake dhe Ndotja e ujërave 
nëntokësorë, mbështetur në nenet 
281.201\c,203.
Animal Rescue Albania ka reaguar 
mbi këtë situatë në profilin e saj në 
instagram, duke publikuar videon me 
qen të pajetë (e cila më vonë u fshi) dhe e 
quan paturpësi gjithë këtë çështje. 
Kjo ka marrë vëmendjen e personazheve 
të njohur shqiptarë dhe jo vetëm. Armina 
Mevlani është shprehur: `O zot çfarë 
makabriteti. Nuk e di se ça mban kjo 
tokë.` Dorina Mema gjithashtu reagoi e 
revoltuar nga mosrespektimi i ligjit: ´Po 
çar ligji o @arsalbania, a e kupton që po 
tallen??? Duhet ndryshe.´ 
Besa Kokëdhima ka folur gjatë për 
këtë çështje me një instastory, dhe ka 
shpjeguar me detaje pse njerzit duhet te 
reagojnë të revoltuar mbi të tilla vepra.
Përveç shqiptarëve, pati edhe reagime 
nga pala e huaj, të cilët treguan interes 
të madh për këtë çështje, por meqenëse 
përkthimi automatik ishte shumë i 
pasaktë, ata kërkuan një interpretim 
të çështjes. Modelja e famshme, Krista 
Merkoci ua shpjegoi të gjithë çështjen 
dhe si të gjithë të tjerët, ata gjithashtu 
japin reagimin e tyre: ´My heart is 
breaking. WHO is doing this???´
U bëjmë apel të gjitha institucioneve 
vendimmarrëse, Bashkisë Pogradec, 
Komisariatit të policisë dhe banorëve 
të zonës të përcjellin informacion për 
të identifikuar personat që e kanë kryer 
këtë akt makabër, të vendosen para 
përgjegjësisë totale dhe të zgjidhet situata 
me qentë endacakë, qoftë nëpërmjet 
grumbullimit apo rehabilitimit të tyre. 
Jetojmë të gjithë në të njëjtin komunitet!

Gazetar: Laert Liçkollari

Foto e shkrepur nga një video mbi qentë e 
pajetë në Pogradec
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Vizito 1 ditë, Rezervo 1 muaj!   
POGRADECI NË FOKUS NGA REDI KAZERMA

FOTONOVELA

Shtetasja A.L e shoqëruar nga 
mikeshat e saj, së bashku me 
mësuesin e Historisë dhe me 
pjesën tjetër të maturantëve, 
realizojnë një vizitë mësimore në 
Muzeun Historik të Qytetit.

Shtetasja në fjalë, e apasionuar 
pas historisë dhe sendeve të 
vjetra arkeologjike, përvetëson 
në mënyrë të paligjshme (vjedh) 
një monedhë me rëndësi të lartë 
historike, që i përket periudhës 
ilire.

Disa orë më pas, bëhet inventari 
nga përgjegjësja e Muezut Historik 
dhe konstatohet mungesa e kësaj 
monedhe.

Automatikisht bëhet njoftimi 
i komisariatit të policisë për 
identifikimin e personit që ka kryer 
këtë vjedhje. Në kushtet kur ambienti 
survejohet me kamera, oficerët e 
policisë bëjnë kqyrjen e kamerave 
dhe identifikojnë shtetasen A.L si 
përvetësuesen në mënyrë të padrejtë 
të këtyre monedhave.

Në këtë mënyrë, bëhet shoqërimi 
në polici i shtetases A.L, për të 
dhënë deklarimin lidhur me këtë 
ngjarje. 

Shtetasja e penduar dhe për 
faktin se nuk e kishte vlerësuar 
drejt veprimin e kryer, pranon 
veprimin e kundërligjshëm, shfaq 
pendesë dhe kthen monedhën tek 
autoritetet përkatëse.

1
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4

5

6
Referenca ligjore:
Sipas Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, 
bazuar në nenin 138 “Vjedhja e veprave të artit 
e kulturës me rëndësi kombëtare dënohet me 
burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.”

Ndihmoi për krijimin e 
skenarit dhe interpretimin 
ligjor av. Gerald Blacëri.

Gazetare: 
Vikena Hoxhallari

Duke qenë se veprimi i gabuar 
parashikohet si vepër penale 
(Vjedhja e veprave të artit dhe 
kulturës, Neni.138 i kodit penal), 
ndaj shtetases A.L procedohet 
ndjekje penale dhe çështja çohet 
për shqyrtim në Gjykatën e 
Ndjekjeve Penale.

Në përfundim të procesit, nisur nga 
qëndrimi bashkëpunues i shtetases 
A.L në cilësinë e të pandehurës 
dhe për faktin që pranoi fajin dhe 
dorëzoi monedhën, gjykata cakton 
një dënim me punë vullnetare 
për një periudhë 6-mujore, pranë 
Muzeut Historik të Qytetit, punë e 
cila do të përcaktohet nga Bashkia 
Pogradec.
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Gjimnazi 
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Klasa 11

Besjana Baçi
Gjimnazi 
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Klasa 10

Dea Xhemollari
Koordinatore KRP, 

Gjimnazi ‘M.Çollaku’, 

Klasa 11

Dori Alianj
Gjimnazi 

‘Dëshmorët e 

Pojskës’, Klasa 11

Dorian Leka
Koordinator Lokal 
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Gateway University)

Egli Xhemollari
Gjimnazi 
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Klasa 10

Elia Meçi
Koordinatore KRP, 
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‘Nehemiah’,
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Igla Biba
Gjimnazi 

‘14 Engjëjt’, 

Klasa 12

Isis Aleksa Qirici 
Gjimnazi 

‘Nehemiah’, 

Klasa 11

Joana Ruho 
Gjimnazi 

‘Muharrem Çollaku’, 

Klasa 11

Joana Yskollari 
Gjimnazi 
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Klasa 11
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Gjimnazi 

‘Gjergj Pekmezi’, 

Klasa 11
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Gjimnazi 
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Klasa 11

Kristjana Gora
Gjimnazi 

‘Gjergj Pekmezi’, 

Klasa 10

Laert Liçkollari
Gjimnazi 

‘Gjergj Pekmezi’, 

Klasa 11

Loridela Beqari 
Koordinatore Lokale 

KRP, (Nga Dr. T.K.R., 

Bashkia Pogradec)

Mateo Yskollari
Gjimnazi 

‘Muharrem Çollaku’, 

Klasa 11
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Gjimnazi 

‘14 Engjëjt’, 

Klasa 12

Saimir Kuqo
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Sara Basha  
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‘‘Muharrem Çollaku’, 

Klasa 12

Sara Shpati
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‘14 Engjëjt’, 

Klasa 11
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‘Muharrem Çollaku’, 

Klasa 12
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‘Gjergj Pekmezi’, 
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Vasjana Naço
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Klasa 11

Vikena Hoxhallari
 Gjimnazi 

‘14 Engjëjt’, 

Klasa 12

Vjosana Abazi
Gjimnazi 

‘‘Dëshmorët e 

Pojskës’, Klasa 12
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Riorganizimi i Këshillit Rinor 
Pogradec

Zgjedhjet për anëtarët e rinj që do të bëheshin pjesë e Këshillit Rinor Pogradec 
ishin planifikuar  të zhvilloheshin që në nisje të vitit shkollor, megjithatë për 
shkak të situatës të krijuar prej pandemisë u pa e nevojshme  që zgjedhjet 
të shtyheshin në një afat të dytë. Kështu në nisje të muajit shkurt filluan të 
ndërmerreshin veprimet e para për riorganizimin e anëtarëve të KRP. Një 
pjesë e stafit organizitav dhe koordinatorët e Këshillit Rinor Pogradec u 
organizuan në grupe të vogla dhe shkuan në shkollat përkatëse, ku informuan 
çdo drejtor mbi antarësimet e reja për zëvëndësimin e pjesëtarëve joaktiv dhe 
shtimin e anëtarëve nga gjimnazet e qytetit për shkak të numrit të madh të 
nxënësve.
Në 08.02.2021 u mbajt mbledhja e radhës, pjesë e së cilës ishin edhe pjestarët e 
rinj të Këshillit Rinor Pogradec, në ambientet e Nehemiah Gateway University
Gjatë këtij takimi u njohën nëpërmjet një prezantimi me KRP, funksionimin 
dhe statutin e tij. Anëtarët e rinj shprehën pritshmëritë e tyre si anëtarë të rinj 
të këtij institucioni.

Një nga anëtaret e reja të KRP, Isis Qirici, u shpreh: “Jemi shumë të emocionuar 
për të gjithë organizimet që do të ndodhin këtu.” Po njësoj u shpreh edhe 
Fabio Pashollari: “Po presim  
me padurim pjesëmarrjen dhe aktivizimin tonë 
në aktivitetet e reja që do të organizojë  KRP.”
Veprimtaria e mëtejshme e Këshillit Rinor Pogradec do të vazhdojë si 
normalisht, por tashmë me një grup të ri pjesëtarësh aktiv, të cilët shfaqen 
entuziastë për praninë e tyre dhe e shohin si mundësi për të dhënë  më të 
mirën prej vetes.
Këshilli Rinor Pogradec paraqitet tashmë me Statutin e tij dhe me të 
gjithë elementët e nevojshëm që bëjnë të mundur mirëfunksionimin dhe 
vazhdimësinë e punës së këtij institucioni rinor. Përgjatë çdo nurmi të gazetës, 
do të publikojmë pjesë të veçanta të Statutit të KRP

Gazetare: Ledisa Spahi

Koordinatoret e KRP, majtas - Elia Meçi dhe djathtas - Dea Xhemollari, 
duke prezantuar punën njëvjeçare të KRP

Gjatë rikonstituimit të anëtarëve të rinj të KRP, në Kampusin e NGU

LETËRSIA DHE GJIMNAZISTËT, 
Edicioni 3

Pas monitorimit të librave në bibliotekën e gjimnazeve “Gjergj Pekmezi” dhe 
“Muharrem Çollaku” e krahasimit me disponibilitetin e tyre në bibliotekën e 
qytetit, e njëjta procedurë u ndoq edhe për monitorimin e librave në gjimnazin 
“14 Engjëjt”. 15 veprat e markuara në listën e mësipërme janë përfshirë në 
botimet udhëzuese e përgatitore për Provimet e Maturës Shtetërore. 
Nga biseda e zhvilluar me përgjegjësen e sektorit të librave për të rritur në 
Bibliotekën e Qytetit, znj. Afërdita Duka, secili prej këtyre librave gjendet në 
Bibliotekë, por me numër relativisht të kufizuar kopjesh (mesatarisht 3-4 
kopje për secilën vepër).  Nga ana tjetër, në bashkëpunim me nxënësin dhe 
njëkohësisht gazetarin e gazetës “Letër e Hapur” Oresti Pengu, u sigurua 
informacioni mbi disponibilitetin e këtyre librave në bibliotekën e gjimnazit 
“14 Engjëjt”.     

>>>

Duke krahasuar të dhënat e tabelës së mësipërme arrihet në përfundimin se 
në Bibliotekën Mitrush Kuteli nuk mungon asnjë libër, ndonëse në sasi të 
vogël. Sasia më e vogël e kopjeve për një vepër është 2, ndërsa më e madhja 
26. Nga ana tjetër, në bibliotekën e gjimnazit mungojnë disa vepra dhe veprat 
e tjera janë të disponueshme në numër të vogël kopjesh, mesatarisht 6. 
Ashtu si edhe gjatë dy monitorimeve të kaluara konkluzioni vazhdon të mbetet 
i njëjtë: fondi i këtyre librave të domosdoshëm për gjimnazistët duhet rritur si 
në bibliotekën e qytetit, ashtu edhe në bibliotekat e gjimnazeve me qëllim që 
nxënësit të kenë në dispozicion librat në kohën e duhur. 
I bëjmë thirrje të vazhdueshme Bashkisë Pogradec, Qëndrës Kulturore 
‘Lasgush Poradeci’, shtëpive botuese dhe librarive që operojnë në qarkun 
tonë, si dhe çdo organizate jofitimprurëse që të mund të kontribuojnë për 
pasurimin e fondit të librave të kurrikulës shkollore në bibliotekën e qytetit 
dhe ato të gjimnazeve. 
Nga Bashkia Pogradec kemi informacion jozyrtar se po ngrihet një proces 
mbjellje fondesh për të pasuruar fondin e Bibliotekës së qytetit ‘Mitrush 
Kuteli’, duke shpresuar se do të jetë i suksesshëm, ne do të vijojmë t’ju 
përditësojmë me informacione edhe mbi gjimnazet e tjera, gjatë numrave në 
vijim.

Gazetare: Jona Mato

Zhvillohet për të tretin vit rradhazi 
Konferenca Ndërkombëtare Studen-
tore me pjesëmarrës nga universitete 

dhe OJF të rajonit
U mbajt më 29 janar Konferenca e lll-të Ndërkombëtare Studentore, nga 
Nehemiah Gateway University me tematikë: “Problematikia, sfida dhe risi, 
mbi zhvillimin ekonomik dhe rritjen e mirëqënies në Shqipëri”. Numri i 
pjesëmarrësve në aktivitet ishte 54 veta, prej të cilëve pjesën më të madhe e 
përbënin kumtuesit dhe të tjerët ishin staf akademik.
Për shkak të situatës aktuale të krijuar nga COVID-19, konferenca u realizua 
online nëpërmjet platformës “Zoom”. Konferenca, erdhi në bashkëpunim me 
shtatë universitete që ndodhen në Shqipëri dhe jashtë saj, si edhe me pesë 
Organizata Jofitimprurëse Studimore, duke përfshirë edhe përfaqësimin 
e Bashkisë Pogradec me një kumtesë nga Dr. e T.K.R. Gjuhët zyrtare të 
konferencës ishin gjuha shqipe dhe ajo angleze.            Vazhdon në faqen 9 >
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Punimet e studentëve u analizuan dhe u shqyrtuan nga Komiteti Shkencor, 
pjesë e të cilit ishin: •Prof.As.Dr.Peter Makiriyado (coordinator) •Prof.
Dr.Shpëtim Cami •Prof.As.Dr.Ylber Bezo •Dr.Doriana Pano •Dorian Leka, 
Ph.D.(cand.)

Gjatë Konferencës u shfaqën një numër i madh problematikash që prekin 
vendin tonë. Vetë studentët dhanë idetë e tyre për zgjidhjet përkatëse të 
problematikave. Nëntemat e zgjedhura nga përfaqësuesit ishin të shumta 
ndër të cilat përmendim temën që u trajtua më shpesh dhe ajo ishte tematika e 
“Emigracionit”. Një ndër temat më të prekura, për shkak se është tepër aktuale 
në ditët e sotme, për të gjithë vendet e rajonit, jo vetëm Shqipërinë. Nisur nga 
kjo problematikë studentet kishin studiuar shkaqet që sjellin emigracionin ku 
ishin identifikuar papunësia, mungesa e mbështetjes, mungesa e mundësive 
për të zhvilluar dënjësisht karrierën e tyre dhe pasojat që emigracioni sjell në 
të ardhmen e vendit si ulja e popullsisë, pra e moshës së re, etj. Disa tematika 
të tjera që tërhoqën vemendjen janë: 
• Rankimi i Lidërve Historikë Shqiptarë. • Vepra e Haki Stërmillit “Sikur 
të isha djalë”,pasqyrë e robërisë së femrës shqiptare. •Diskriminimi në 
Republikën e Shqipërisë dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. •Mësimi 
online dhe përballimi i situatës. •Roli dhe funksionaliteti i Qendrës Kulturore  
mbi angazhimin e të rinjve. Këshilli Rinor gjithashtu si përfaqësues i të rinjve 
pogradecarë, shpalosi punimet e tij në Konferencë. Tematika e përzgjedhur 
prej tyre ishte Aktivizimi rinor në qytetin e Pogradecit, sfidat, vështirësitë e 
hasura dhe problematikat me vokacion rinor. Prezantimi i të rinjve kishte 
në fokus kryesor ndryshimin që ka sjellë në aktivizimin rinor krijimi i një 
organizate si KRP. “Nuk duhet harruar fakti që për vite me rradhë aktivizimi 
rinor në Pogradec ka qenë tepër i vakët dhe me pasivitet, për shkak se mungonte 
organzimi rinor dhe mbështetja nga aktorë të ndryshëm lokalë. Krijimi i KRP 
i ka sjellë qytetit të Pogradecit, aktivizimin e të rinjve me aktivitete të llojeve 
të ndryshme dhe gjithashtu krijimin e një rinie të unifikuar.” Në një pjesë të 
dytë prezantimi u fokusua në aktivtetet e realizuara nga KRP.  Për vitin e III-
të rradhazi përfundojnë me sukses punimet për Konferencën Ndërkombëtare 
Studentore të mbajtur në qytetin e Pogradecit. Përshëndetjet dhe përgëzimet 
në fund të prezantimeve nga rektorët e Universiteteve pjesëmarrëse dhe 
nga të gjithë pjesëmarrësit në Konferencë, vërtetojnë edhe njëherë jo vetëm 
rëndesinë që ka Konferenca Studentore për një pjesë të mirë të shkollave të 
rajonit, por edhe për frymen e unitetit dhe për dobishmëritë që sjell në rrugën 
e zhvillimit.                                    Gazetare: Joana Ruho & Ilkersa Beqari 
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Viti 2020 mund të konsiderohet një nga vitet më të vështira që kemi kaluar 
deri tani. Përballja me virusin ishte një sfidë e re, gjë që ndikoi në shumë 
aspekte të jetës, ashtu si edhe tek arsimi dhe mënyra e procesit mësimor. 
Nisur nga kjo gjëndje e trazuar, herë mësimi online, i alternuar apo edhe me 
prezencë fizike dhe me dyshimet dhe frikërat që kanë nxënësit, u vendos të 
zhvillohej një sondazh. 
Qëllimi i tij ishte njohja me gjendjen psikologjike të nxënësve referuar 
periudhës së parë të kaluar në shkollë në kohë pandemie dhe me“peripecitë”e 
kaluara në këtë situatë aspak të zakonshme. Pyetjet janë shpërndarë në 
shkolla të ndryshme dhe janë marrë rreth 360 përgjigje. Edhe pse jo absolut, 
numri i këtyre përgjigjeve ka arritur të shfaqë një mendim të përgjithshëm të 
nxënësve mbi tematikën e përfolur.
Sipas përgjigjeve rezultoi se (42.1%) e nxënësve ndihen të sigurt në ambientet 
e shkollës dhe përreth (60.1%) prej tyre shkolla duhet të vazhdojë të zhvillohet 
me prezencë fizike të nxënësve. Rreth (52.2%) mendojnë se shkolla është 
mjedis shkaktar për përhapjen e virusit, Megjithatë (44%) mendojnë se 
zhvillimi i mësimit online nuk është aspak efektiv. 
Ka shumë  nxënës që shprehen se shkolla nuk duhej të rifillonte në datën 
11, marrë shkas nga një Vendim i shkollës NEHEMIA, e cila  vendosi që të 
zhvillojë mësimin online për një javë, që të gjithë nxënësit të stabilizonin 
gjendjen e tyre shëndetësore pas pushimeve dhe rreth (45.1%) ishin përkrahës 
së këtij vendimi.
Ndonëse shifrat e mund të tregojnë kontradikta, kjo është e pranueshme për 
aq kohë sa të gjithë të mësohemi me realittin e ri post-COVID-19. Shumëçka 
ka ndryshuar në mënyrën e jetesës, është dashur të pranojmë shumë kushte 
të papritura edhe të panjohura, dhe do të duhet një kohë dhe hapësirë e 
konsiderueshme për t’u përshtatur. Në fund të pyetësorit nxënësve u është 

Siguria dhe gjendja psikologjike e 
nxënësve gjatë pandemisë  e COVID-19 

(Sondazh)

kërkuar një mendim i përgjithshëm mbi situatën aktuale të mësimdhënies. 
Shumica prej tyre shprehen se vendimi për zhvillimin e mësimit me prezencë 
fizike të nxënësve është shumë i drejtë dhe absolutisht nuk shohin si zgjidhje 
mësmin online. Ndër ta një nxënës shprehet: “Për mendimin tim mësimi 
me prezencën e nxënësve në shkollë veçanërisht në këtë periudhë është një 
vendim totalisht i gabuar, sepse në radhë të parë riskohet shëndeti i të gjithëve. 
Përfundimisht, ne ndihemi të frikësuar.”Përballë kësaj situate është normale 
që nxënësit të ndihen të stepur, por përplasja e mendimeve dhe opinioneve të 
ndryshme hap mundësi për përmirësime.  
Të gjithë jemi të vetëdijshëm përr rrezikun që sjell prania e shumë individëve 
në ambjente të mbyllura. Nga rezultatet e sondazhit mund të themi se një 
përqindje dominuese e nxënësve mendojnë se zhvillimi i mësimin fizikisht në 
bangat e shkollës përbën benefite më të mëdha për të ardhmen e nxënësve. 
Duke shpresuar se sondazhi i zhvilluar ka qenë një platformë e dobishme për të 
lejuar nxënësit të shprehin opinionin e tyrë mbi situatën aktuale të zhvillimit 
të mësimit, ne urojmë që performanca mësimore dhe gjendja psikologjike e 
tyrë të jetë sa më e shëndetshme përgjatë vitit.

Gazetare:  Marina Hila & Ledisa Spahi

PLAN-BUXHETI I BASHKISË 
POGRADEC PËR VITIN 2021

Në mbledhjen e rradhës të Këshillit Bashkiak më 24 dhjetor u 
diskutua dhe u miratua buxheti për vitin 2021. Duke patur parasysh 
rëndësinë e çështjes, prezent në mbledhjen e Këshillit Bashkiak ishte 
edhe kryetari z. Ilir Xhakolli.  Konkretisht 8 këshilltarë ishin prezent 
në mbledhje pranë ambienteve të Bashkisë Pogradec, kurse 16 
këshillëtarë të tjerë ishin të pranishëm përmes aplikacionit “ZOOM” 
Organet e vetëqeverisjes vendore janë të detyruar me rrugë ligjore 
të garantojnë pjesëmarrjen publike në procesin e vendimmarrjes, 
dhe veçanërisht  për një proces të rëndësishëm si miratimi i buxhetit 
të qytetit. Disa javë përpara zhvillimit të kësaj mbledhjeje në faqen 
zyrtare të Bashkisë Pogradec në rretin social Facebook, u publikua një 
anketë për t’iu lejuar qytetarëve të shprehinin zërin e tyre në lidhje 
me ndarjen e buxhetit. Anketa zgjati për rreth 22 ditë. Pjesëmarrja 
në këtë anketim ishte 205 banorë (109 meshkuj dhe 96 femra), një 
pjesëmarrje e cunguar, tepër e ulët dhe jo e konsiderueshme, duke 
patur parasysh popullsinë e qytetit të Pogradecit. Anketimi online 
kishte disa pika të diskutueshme si: Opsionet e kushtezuara prej të 
cilave qytetarët mund të zgjidhnin. -Pasiguria ne rrjet. -Mungesa e 
shprehjes për banorët, që nuk kanë akses në internet dhe në medien 
sociale, duke përjashtuar në këtë mënyrë nga procesi i vendimmarjes 
një pjesë jo të vogël të komunitetit. Një tjetër problematikë lidhur 
me çështjen e informimit është edhe caktimi i koodrinatorëve 
lokalë për çdo lagje dhe zonë rurale të rrethit të Pogradecit. Caktimi 
i koordinatorëv përgjegjës për të informuar dhe grumbulluar 
informacion nga qytetarët për temën e miratimit të buxhetit 
parashikohet edhe në nenin 16 të ligjit për informimin publik.
Totali i te ardhurave të Bashkisë  Pogradec për vitin 2021 është 
1.221.507.721 lekë. Zëri kryesor i cili financon buxhetin e vitit 2021 
janë taksa tatimet e mbledhura gjatë viti 2020. Përfitimi më i madh 
ishte ai i turizmit veror i cili mbuloi një përqindje shumë të madhe 
të buxhetit. Në këtë sasi monetare janë të parashikuara të gjitha, të 
ardhurat e grumbulluara dhe shpenzimet. Buxheti per vitin 2021 do 
të ndahet në zëra të caktuar: 16.7% e sasisë totale, pra 2.050.000.000 
lekë të vjeter do të shkojnë për investime; 4% e buxhetit do të shkojnë 
për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura,  pra nje sasi rreth 
50.000.000. Ndryshe nga viti i kaluar ku buxheti i Bashkisë Pogradec 
u planifikua rreth pandemisë, këtë vit në vëmendjen e bashkisë do të 
jenë investimet në qytet dhe në njësitë e saj administrative. Investimet 
me buxhet më të lartë do të shkojnë për rehabilitimin e lagjes “Gani 
Homçani” dhe për rrugën e Rrodokalit. Gjithashtu, në Maj të po këtij 
viti buxheti i bashkisë rishikohet për shkak të çështjeve, diskutimeve 
dhe problemeve që mund të shfaqen gjatë rrugës.
Miratohet buxheti për 2021-shin me 24 vota pro, pra me të gjitha votat 
e anëtarëve të cilët morën pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. 
Gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak nuk pati problematika pasi 
të gjitha projekt-vendimet ishin diskutuar një ditë më përpara në 
mbledhjen e komisioneve. Në bazë të raporti të anketimit pika e cila 
caktohet si prioritet nga anketuesit është investimi në infrastrukturën 
rrugore. Vlen të përmendet se punësimi dhe formimi profesional 
i të rinjve është fusha e dytë më e rëndësishme e vlerësuar nga 
pjesëmarrësit, e ndjekur nga shërbimi i pastrimit të mbetjeve etj. 
Disa nga investimet që duhen kryer urgjentisht sipas anketuesëve 
përfshijnë rehabilitimin e lagjes “Gani Homçani”, rehabilitimi i lagjes 
pranë rrugës “Abdyl Frashëri” etj. Kërkesat e qytetarëve përputhen 
me planin e miratuar nga Këshilli Bashkiak për shkak se shumica e 
projekteve të zgjedhura nga qytetarët janë vendosur si punë primare 
nga Këshilli.

Vazhdon në faqen 10  >
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Një nga institucionet më të rëndësishme të Qytetit të Pogradecit, sic 
është edhe Qendra Kulturore pranë zyrave të Bashkisë ka kërkuar 
një fond prej 75.000.000 lekësh, por për shkak të projekteve të tjera 
të bashkisë dhe të të ardhurave jo të shumta, buxheti i përcaktuar për 
Qendrën Kulturore është rreth 34.798.000 lekë të rinj.
Një rritje për buxhetin e kësaj qendre pasi vitin e shkuar buxheti per 
Qendren Kulturore ka qenë rreth 29.743.000 lekë të rinj. Buxheti 
është ndarë specifikisht në disa pika kryesore ku mund të përmendim 
pagat dhe sigurimet shoqërore, investimet në bibliotekën e qytetit, 
teatri “Piro Xeci”, kinemaja etj. Pjesën më të madhe të buxhetit 
prej 52% ose konkretisht një sasi monetare prej 18.188.500 lekësh 
e zenë pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve. E ndjekur 
nga aktivitetet kulturore të cilat zënë një përqindje prej 32% 
ose 11.330.000 lekësh. Për vitin 2021 është menduar se fondi i 
përcaktuar për veprimtaritë kulturore të planifikuara nga kjo qendër 
do të jenë rreth 10.000.000 ose 28% te buxhetit total. Institucionet 
dhe shërbimet të cilat këtë vit do të kenë të ardhura të ulta ose 0 
janë disa, ku mund të përmendim Muzeun e qytetit me një fond 
rreth 40.000 lekësh ose 0.001%.. Mosinteresimi i institucioneve 
te qytetit për një vlerë kulturore të tillë eshtë për të ardhur keq. Në 
qoftë se ky institucion do të konsiderohej pak më shumë në shifra 
investimi reale, ajo do të ishte një pikë shumë atraktive dhe shumë e 
frekuentuar nga turistët. 
Pogradeci është një qytet turistik, ku shumica e të ardhurave të 
qytetarëve të saj vijnë nga aktivitetet turistike, ashtu siç u konstatua 
edhe në fondet e grumbulluara për 2020. Disa nga planet e Bashkisë 
Pogradec për turizmin kulturor janë rregullimi i fasadës se rrugës 
“Naim Frashëri”, pra paraqitja fizike e rrugës, rikonstruksioni i lagjes 
muze të “Toplecit”, rikonstruksioni i të gjitha shtëpive historike 
të qytetit dhe rikonceptimi i poetit të madh Lasgush Poradeci. 
Gjithashtu, në sektorin e turizimit përfshihen edhe investime të tjera 
të rëndësishme siç mund të përmendim aktivitete për çeljen e sezonit 
turistik, promovimi i vlerave dhe planeve turistike të qytetit. Buxheti 
0 lekë i përcaktuar për turizmin ishtë pika më e diskutuar. Bazuar në 
intervistat e mara nga kryetari i Këshillit dhe nga ekonomistët të cilët 
u morën me hartimin e buxhetit është thënë se buxheti i turizmit do 
të mbulohet nga aktivitetet e Qendrës Kulturore. Megjithatë vlen të 
përmendet fakti që Qendra Kulturore nuk është përgjegjëse për të 
mbajtur gjallë turizmin e qytetit, përkundrazi ajo i shton një vlerë 
jetës artistike dhe kulturore të qytetit. 
Një nga shqetësimet më të mëdha lidhur me sektorin turistik ndër 
vite ka qenë edhe mungesa e rojeve të plazhit, një investim që 
pengohet nga mungesa e buxhetit specifik. Kjo problematikë është 
ngritur disa herë nga qytetarët dhe turistët, si shumë e rëndësishme 
për sigurinë e pushuesve, megjithatë në mungesë të fondeve duket 
se edhe kësaj problematike do t’i duhet kohë për t’u zgjidhur. 
Aktualisht, përgjegjësia ju është lënë subjekteve private turistike, që 
të garantojnë edhe për rojtarët e plazhit.
Përsa i përket sektorit turistik një rëndësi të vecantë zenë zonat 
kulturore dhe historike në rrethin e Pogradecit. Bazilika e Linit, Guri 
i Kamjes, Kalaja e Pogradecit etj, të gjitha këto zona përbëjnë një 
atraksion turistik, por i rëndësishëm është investimi pranë tyre, për 
mirëmbajtjen dhe funksionimin e tyre. Sipas raportit të hartuar nga 
ekonomistët në vitin 2021 do të vihet re dukshëm dhe  uljet e taksave 
për hotelerinë dhe lehtësimin e taksave dhe tatimeve për bizneset 
turistike nuk do të kenë tatim mbi vlerën e shtuar ( tvsh).Ky plan do 
të zgjasë deri në vitin 2029 sipas VKM-së së miratuar në Korrik të 
vitit 2020. Nga diskutimet e shumta u vendos me konsensus se roli i 
bashkisë do të jetë një rol lehtësues për sektorin e turizmit.
Ndryshe nga buxhetet e mëparshme, këtë vit në buxhet do të jenë 
disa hyrje të reja, ku mund të përmendim një fond të veçantë për 
familjet dhe gratë në nevojë. Për herë të parë shkon një fond specifik 
për rininë e qytetit, Të dyja këto fonde kanë një vlerë modeste prej 
50.000 lekësh të rinj. Gjithashtu, vlen të përmendet se në buxhet 
janë parashikuar edhe shpenzimet e Këshillit me një vlerë të njëjtë 
si fondet e përmendura pak më lart, pra 50.000 lekësh të rinj. Si 
çdo planifikim tjetër, edhe ndarja e buxhetit të Bashkisë ndahet në 
disa zëra, ndër të cilët mund të përmendim: Klubin Shumësportësh, 
Qendrën Kulturore, Qendrën Arsimore, Ndërmarrjen e Punëve 
Publike, Shërbimin Zjarrfikës, Klubin e Futbollit, Ndërmarja e 
Parqeve dhe Rekreacionit. Bazuar në analizën e marë nga Bashkia 
Pogradec dhe Drejtoria Ekonomike dalim në përfundim se në 
krahasim me vitin e kaluar ka patur një rritje me 0.2 milion lekë dhe 
këto shpenzime janë drejtuar drejt zërave kryesorë siç janë Qendra 
Kulturore dhe investimeve në infrastrukturë, por duke financuar 
edhe kategori të tjera të cilat më parë nuk zinin vend në buxhet. 
Menaxhimi i buxhetit duket se ka premisa të mira për kategori të 
caktuara.  

Gazetarë: Joana Ruho & Fabio Pashollari 

MONITORIM/ Zhvillohet mbledhja e 
fundit e Këshillit Bashkiak për 2020

Në datën 24.12.2020, për të dytën herë brenda muajit Dhjetor u zhvillua 
mbledhja e Këshillit Bashkiak Pogradec. Një mbledhje e mbajtur online 
nëpërmjet aplikacionit “Zoom”, e cila u transmetua edhe live në Facebook tek 
faqja zyrtare e Këshillit të Bashkisë Pogradec, në mënyrë që qytetarëve t’iu 
ofrohej mundësia për të qenë pjesëmarrës. 
Kjo mbledhje nisi me 22 këshilltarë, 16 prej të cilëve e ndiqnin online dhe 6 
të tjerë ishin prezent në sallë. Rendi i ditës përmbante 5 projekt-vendime të 
cilat vijojnë si më poshtë: 1) Projekt-Vendim: Dhënia e bursës për nxënësit. 
2) Projekt-Vendim: Për miratim në parim të dhënies në përdorim në favor të 
shoqërive kërkuese për ngritjen e parqeve fotovoltaike, pasurive me sipërfaqe 
toke prej 160-266. 3) Projekt-Vendim: Miratimi i buxhetit të Bashkisë 
Pogradec për vitin 2021. 4) Projekt-Vendim: Për miratim të procedurës 
së privatizim të banesave të paprivatizuara. 5) Projekt-Vendim: Fillimi i 
procedurave për transferimin në pronësi të Bashkisë Pogradec të një pjese 
të pasurisë (me sipërfaqe 211 m2 truall dhe 178 m2 ndërtesë) nga drejtoria e 
përgjithshme e arkivave – pronarë të kësaj pasurie. 
Rëndësia e kësaj mbledhjeje vjen për shkak të pikës kryesore të rendit të dites, 
e cila është miratimi i buxhetit të Bashkisë Pogradec për vitin 2021, sigurisht 
edhe pika më e diskutuar e mbledhjes. Për këtë qëllim ky projekt-vendim u 
la për diskutim në fund të mbledhjes, pas miratimit të katër pikave të tjera 
të rendit të ditës. Vetë kryetari i Bashkisë z. Ilir Xhakolli bëri prezantimin e 
këtyre projekteve të ndara në tri pjesë:  1) Projekte që vazhdojnë nga viti 2020. 
2) Projekte që do të zbatohen nga fondi i Bashkisë. 3) Projekte të cilat do të 
zhvillohen me anë të fondeve kërkuar qeverisë. 
Buxheti për vitin 2021, njësoj me projekt-vendimet e tjera, u miratua me 
votim unanim. Për informacione më të detajuara mund të lexoni artikullin në 
vazhdim shkruar posacërisht vetëm për këtë projekt-vendim. Gjithashtu, një 
pikë tjetër e rëndësishme është dhënia e bursave për nxënësit dhe studentët, 
ku përveç bursave për shkollat teknike, u mor si vendim shpërndarja e një 
shpërblimi për maturantët që mbaruan arsimin parauniversitar me rezultate 
të shkëlqyera. Diskutimet ishin më të pakta se mbledhjen paraardhëse, 
megjithatë nuk munguan pyetje-përgjigjjet gjatë miratimit të plan buxhetit 
vjetor. Duke qenë se mbledhja u transmetua live në faqen e Facebook, 
shpeshherë qytetarët shprehnin mendimin e tyre në komente, dhe vlen të 
përmendet se Këshilli Bashkiak realizoi një anketim online për buxhetin e 
vitit 2021 aktiv për 22 ditë dhe sipas statistikave u plotësua nga 206 individë 
kryesisht pjesë të qytetit të Pogradecit dhe njësisë administrative Buçimas. 
Rezultoi se prioritet për qytetarët e anketuar është investimi në infrastrukturë 
dhe formimi profesional i të rinjve. Vetëm disa ditë më vonë, në datën 8.01.2021 
është mbajtur një tjetër mbledhje kësaj here emergjente për vetë situatën: 1) 
Projekt-Vendim: Për dhënie  ndihme financiare për familjen me kryefamiljar 
Z. Oliger Pere. Bëhej fjalë për një fëmijë të sëmurë në fshatin Grunjas, kurimi 
i të cilit përbënte një kosto të papërballueshme nga ana e familjarëve. Për këtë 
shkak Bashkia Pogradec akordoi 5 milionë lekë (të vjetër) nga buxheti rezervë 
për vitin 2021, gjithashtu 3 milionë lekë të vjetër shtesë u akorduan dhuratë 
nga administrata dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak! 
Në fund të mbledhjes kryetari i Këshillit z. Sotiraq Mangëri lexoi një letër 
drejtuar kryepeshkopit të kishës ortodokse në Shqiperi z. Anastas Janullatos 
në lidhje me rivënien në shërbim të “Manastirit të Shën Marenës”, një objekt 
pelegrinazhi fetar i frekuentuar nga besimtarë vendas e të huaj.

Gazetare: Klea Kodra

Rikonstruktimi  i gjimnazeve të qytetit. 
Një vit pas zhvillimit të mësimit në 
ambjentet e reja, problematikat që 

kërkojnë zgjidhje (Intervistë)
Viti shkollor 2020-2021 ka gjetur gjimnazistët e qytetit të Pogradecit në 
ambjente të rikonstruktuara. Në vitin 2018, gjimnazi “Muharrem Çollaku” iu 
nënshtrua rikonstruktimit të plotë, për t’u ndjekur më pas një vit më vonë nga 
gjimnazi “Gjergj Pekmezi”. Tashmë një vit pas përfundimit të punimeve duket 
se janë shfaqur disa problematika.
Për t’u njohur konkretisht me problematikat e hasura pas rikonstruksionit, 
zhvilluam një intervistë me drejtorin e shkollës z. Petrit Demiraj.  Drejtori na 
informoi se punimet nuk janë përmbyllur plotësisht duke parashtruar një listë 
të detajuar me zëra të mangësive në punimet e kryera , edhe pse punimet e 
ndërtimit ishin cilësore. Punime të mbetura pezull janë: rrethimi i shkollës, 
stolat, pemët dekorative, laboratorët e fizikës dhe të kimisë, shtresat dhe 
xhamat e palestrave, sistemi elektrik, dyer të jashtme për bazën prodhuese 
poshtë, të cilat janë tepër të rëndësishme për sigurinë e nxënësve si nga ana 
fizike, ashtu edhe nga ana shëndetësore.    
Arsyeja e mospërfundimit të punimeve është se firma e cila kreu punimet 
pretendon se janë bërë gabime në projekti nga ana e Bashkisë. Gjithashtu, 
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Sekreti i suksesit është këmbëngulja për arritjen e qëllimit. Ju ja 
keni dalë dhe jeni një shembull frymëzimi për të gjithë... Alketa 
Vejsiu!

Sara Basha

Për Afroviti Gushon,
Botimi i librit të parë është një ndër ato pak kujtime të ndritshme, 
që ruan të njëjtin shkëlqim edhe nëse pasohet nga shumë suksese 
të tjera. Viti nuk është vetëm botuesja e redaktorja e librit tim të 
parë, por edhe bashkëpunëtore e mbështetëse e vazhdueshme e 
imja. Është një kënaqësi e veçantë për mua të bashkëpunoj me të 
për projekte të Shoqatës Unë Gruaja.
FALEMINDERIT VITI!

 Jona Mato

Majki, po e nis me preferencat e tua, pra kështu të pëlqen të të thonë në 
emër dhe mua kështu më pëlqen të të drejtohem “Majki”.                                                                     
Majk Aveli, po vazhdoj me emrin e karrierës, sepse kështu ke zgjedhur vetë 
të njihesh si këngëtar dhe unë me këtë emër të njoha “Majk”.
Kastriot Rexha, po e përfundoj me emrin tënd të vërtetë, me të cilin të 
njoha nga kërkimet e bëra. Kërkova për ty sepse filluan të më pëlqejnë 
këngët e tua duke u bërë të preferuarat e mia dhe sa herë që isha diku në 
shtëpi duke dëgjuar këngë, sa herë dilja në kafe ku vendoset muzikë, apo 
dhe duke lundruar në Instagram, nëse vetëm dëgjoja zërin pa e ditur se 
kush këndonte, ndihesha e lumtur, filloja këndoja ose ndieja melodinë dhe 
zërin derisa fiksoja tekstin. Dhe duke kërkuar vazhdimisht, të fiksova zërin 
dhe u bëre këngetari im i preferuar.
Dëshira për të të takuar është tepër e madhe dhe e pabesueshme për të 
ndodhur.
For Majki, Roan 
From Vicky. Love you much!

Përktheu:
Klemend Guçi 
Mësues,
Gjimnazi “Gjergj Pekmezi’’, 
Pogradec

Ballkani në Vargje
Saga e “vëllait të vdekur”, të 
cilën trajtuam në pesë numrat 
e parë të gazetës, na mbajti, 
më së shumti, në Ballkan.  
Do vazhdojmë të ngelemi/
mbetemi në këtë pjesë të 
Europës, kësaj rradhe me 
vargje/poezi bashkëkohore. 
Stefan Canev (Стефан Цанев) 
- i cili vjen për herë të parë 
në shqip - është dramaturg, 
poet,  shkrimtar, eseist dhe 
përkthyes bullgar. I vlerësuar 
me shumë çmime kombëtare 
dhe ndërkombëtare, vargjet e Stefan Canev

përgjegjësi i firmës është shprehur se e ka likuiduar sasinë monetare të 
akorduar. z. Petrit Demiraj na informoi se ky problem është diskutuar disa 
herë në Këshillin Bashkiak, i cili ka bërë tentativa me firmën, por pa arritur një 
marrëveshje që shteron problematikën. Së fundmi, Bashkia Pogradec ka vënë 
në dispozicion një sasi monetare, e cila do të tenderohet për të përzgjedhur një 
firmë tjetër. Me shpresën se këto problematika do të zgjidhen sa më shpejt, 
z.Petrit Demiraj e mbyll intervistën duke ju uruar maturantëve që ta përmbyllin 
me sukses maturën shtetërore, duke u kujdesur për shëndetin në rradhë të parë.
Ndërkohë, në gjimanzin tjetër të qytetit, “Gjergj Pekmezi” puna ka ecur shumë 
mirë me plotësimin me mjetet e nevojshme të laboratorëve, përkatësisht kimisë, 
biologjisë dhe fizikës. Përveç këtyre, së shpejti do të ketë edhe një hapësirë 
dedikuar aktiviteteve të zhvilluar në ambjentet e shkollës. Salla e aktiviteteve do 
të jetë një hapësirë moderne me natyrë rinore dhe e aksesueshme nga të gjithë 
nxënësit. Së bashku më të ambjenti do të pasurohet edhe me një bibliotekë të 
gjuhëve të huaja  dhe hapësirë studimi. Një problematikë që mund të ngrihet për 
momentin është mungesa e një palestre të mbyllur për të zhvilluar aktivitetin 
fizik. Një çështje e cila është kompensuar me hapësirën e boshatisur në katin 
e parë të ndërtesës së gjimnazit deri tani. Megjithatë, krijimi i një palestre të 
mbuluar dhe me të gjitha facilitetet e nevojshme është shumë e rëndësishme 
për të mos cënuar orën mësimore. 
Momentalisht tematika e cila rrrëmben vëmendjen më të madhe në shkolla është 
siguria shëndetësore e nxënësve dhe mësuesve, megjithatë edhe përfundimi i 
punimeve ka rëndësi të padiskutueshme për procesin mësimor, nxënësit dhe 
stafin mësimor.                                         

 Gazetare: Sindi Pengu

tij janë përkthyer në të gjitha gjuhët europiane, në Kinë, Mongoli, 
Izrael, ndërkohë që dramat janë luajtur në më shumë se 200 skena 
anembanë botës
 
Natën e mirë, dashuri
 
Le t’i groposim të gjitha - e kaluara fshihet në to.  
Rrobat, në veçanti: përqafimet, si pleshtat nxjerrin krye prej tyre. 
Do na kafshojnë. 
Kujtimet mbas ndarjes, vazhdojnë të na ndjekin si hije të gjalli. 
E hapëm gropën -  
është natë, oborrin errësira e ka mbuluar.  
Ta thërrasim priftin apo vetë do t’i bëjmë adetet? 
Aleluja! Aleluja!... 
Gurë mos hidhni, vetëm tokë të shkrifët. 
I lehtë të qoftë dheu, dashuri! 
Kaq e pat! Lamtumirë.

 
Nokturn

Perëndoi... Po fle? 
Apo po më pret? Të dua. 
Të kam munguar? 
Mos m’u mërzit që s’kam qenë. Të dua. 
Shpesh s’do më kesh. 
Do jem pranë teje e s’do jem pranë teje. Të dua. 
Do të të duhet të mësohesh. 
Nuk jam xheloz për barin. Ja, po të përkëdhel flokët. 
Të zuri gjumi? 
Erdhka një kohë kur s’besojmë më në pavdekësi. Të dua.

 
Stina e iluzioneve mbaroi
 
Sythat harruan kur u bënë lule. 
Lulet nuk bëhen dot kunguj, as zogj, as violina. 
Forma e frutit nuk le vend për dyshim -  
mollët, mollë janë. 
Gjithçka u qartësua, 
edhe të duam, nuk fantazojmë dot më.   
Mollët u poqën. 
Ngelet vetëm t’i këputim e t’i hamë. 
Stina e iluzioneve mbaroi.

Autori: Stefan Canev
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Ky botim u realizua në kuadër të projektit 

‘’Aktivizimi dhe fuqizimi i të rinjve, për qenë pjesë 

e vendimmarrjes lokale, nëpërmjet fjalës së lirë dhe 

aksionit qytetar’’, me mbështetjen financiare të 

Leviz Albania, një projekt i Agjencisë 
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
(SDC), në zbatim nga SIG Foundation. 

Mendimet dhe opinionet e shprehura në këtë 

gazetë ju përkasin autorëve dhe nuk përkojnë 

domosdoshmërisht me qëndrimet e donatorëve.

Fituesit e 

“FITON KUSH DI” 

të numrave 

të kaluar: 

Varfëria është sfida më e madhe me të cilën shqiptarët po përballen 
sot. Në këto ditë të vështira ku mjerimi ka mbuluar me një vel trishtimi 
familjet shqiptare, ka ardhur koha t’i japim dorën njëri- tjetrit 
dhe të bashkojmë zemrat në emër të së mirës. Fundjavë Ndryshe 
ka vendosur të jetë në krah të çdo shqiptari që sot ka nevojë për 
ndihmën tonë. Po, tonë. Të gjithë mund të jemi pjesë e qënësishme 
e ndihmës ndaj të varfërve, të më të varfërve 
ndër më të varfërit. Të gjithë mund të jemi 
promotorët e ndihmës ndaj shtresave të 
posaçme edhe në qytetin tonë. Duke qenë se 
aplikacioni Gofundme, nuk funksionon për 
vendin tonë, Fondacioni Fundjavë Ndryshe, 
si institucioni i liçensuar zyrtarisht për këtë 
hapësirë edhe tek ne. Çdokush që ka një ide, 
një kauzë, mund të ketë hapësirën e vet në 
Gofundme nëpërmjet Fundjavë Ndryshe. Të 
gjitha të ardhurat e grumbulluara do të vihen 
në funksion të ideve tuaja. Fundjavë Ndryshe 
është në pritje të energjive tuaja.  
Bamirësia nuk të varfëron !
Genti Çela
Përfaqësues i Fundjavë Ndryshe, 
Pogradec

Skano QR code 
për të shkuar 
tek aplikacioni 
Gofundme

Gazeta ‘Letër e Hapur’ është realizuar në kuadër të projektit 
‘Aktivizimi dhe fuqizimi i të rinjve për të qenë pjesë e vendimmarrjes 
lokale, nëpërmjet fjalës së lirë dhe aksionit qytetar’, në zbatim nga SIG 
Foundation, me mbështetjen financiare të Lëviz Albania, një projekt 
i Agjencisë Zviceranë për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Ky projekt, 
suportoi edhe disa aktivitete të tjera që fuqizuan dhe aktivizuan 
të rinjtë e përfshirë nga qyteti i Pogradecit. Në datën 2/03/2021 
përfundon edhe afati i mbështetjes nga projekti, por ne, si redaksi 
e gazetës, aspirojmë që të njëjtët donatorë do të na mbështetin edhe 
në vijim, duke aplikuar në thirrjen e radhës, por sido që të jetë, për 
këdo lexues që na ndjek, jeni të lutur të na kontaktoni nëse gjykoni 
se mund të na orientoni për të siguruar mbështetje financiare mbi 
jetëgjatësinë e gazetës, kostot e botimit dhe shpenzimet e stafit. Ne 
jemi të vendosur për rrugëtimin tonë, por kontributi apo idetë tuaja 
mund të jenë një ndihmesë e madhe për të garantuar misionin dhe 
periodicitetin sa më të shpeshtë të gazetës ‘Letër e Hapur’.
Redaksia e gazetës
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