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Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 
I Pritshmi 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

09120 218,755 232,721 314,449 283,697 302,022 313,272 

 

 

 

 Shpenzimet 
korrente 

Investimet 

Fakt 2017 204,959 
13,796 

Fakt 2018 219,606 
13,115 

I Pritshmi 2019 288,502 
25,947 

Plan 2020 275,392 8,305 

Plan 2021 278,235 23,787 

Plan 2022 282,533 30,739 

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e 

kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnzimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si 

dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore.  

Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore; 

Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022 në mijë lekë 

 

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik 
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Treguesit e 

rezultatit 
Njësia Matëse 

Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Përmirësimi i 

infrastrukturës në 

shkolla 

Shkolla në të cilat janë kryer 

punime kundrejt numrit total të 

kopshteve/shkollave 9 vjeçare 

(në %) 

2% 2% 2% 4% 4%  

Efiçienca buxhetore 

për përmirësimin e 

shërbimit arsimor 

bazë 

Raporti i shpenzimeve operative 

për mirëmbajtjen dhe 

investimet në institucionin e 

arsimit bazë kundrejt numrit 

total të institucioneve të arsimit 

bazë dhe parashkollor (mijë 

leke/institucion) 

1,832  2,476  2,234  2,378  2,467   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treguesit e 

rezultatit 
Njësia Matëse 

Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Rritja e aktiviteteve 

kulturore, sportive 

dhe argetuese per 

femije 

Rritja vjetore në % e numrit 

të nxënësve pjesëmarrës 
  8% 7% 0%  

Raporti i pjesëmarrjes së 

vajzave (%) 
 58% 55% 60% 60%  

Treguesit Kyç të Performancës 

Ndërtimi, rehabilitimi dhe 

mirëmbajtja e ndërtesave 

arsimore të sistemit shkollor 

parauniversitar 

Qëllimi i programit Objektivi 1 

Sigurimi i mjediseve dhe 

objekteve cilesore per 

zhvillimin e procesit mesimor 

ne sistemin parauniversitar 
dhe parashkollor 

Organizimi i aktiviteteve 

kulturore dhe promovimi i 

identitetit kombëtar e lokal, si 

dhe administrimin e objekteve 

që lidhen me ushtrimin e këtyre 

funksioneve 

Qëllimi i programit Objektivi 2 

Nxitja dhe promovimi i 

aktiviteteve kulturore, sportive 
dhe argetuese per femije 
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Treguesit e 
rezultatit 

Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Mësimi në kopështe 

sipas standardit 

kombëtar 

Numri mesatar i fëmijëve 

për çdo edukator 
 17 17 17 17  

Numri mesatar i fëmijëve 

për kopësht 
 37 37 37 37  

 

 

T Ë  D H Ë N A T  E  P R O G R A M I T  

Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

          

NUMRI I STAFIT PARASHKOLLOR 

172 172 172 172 172 

              

FËMIJË TË REGJISTRUAR NË KOPSHTE 

 

 

MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR 

     
128 128 

 

128 

 

128 

 

Organizimi i aktiviteteve 

kulturore dhe promovimi i 

identitetit kombëtar e lokal, si 

dhe administrimin e objekteve 

që lidhen me ushtrimin e këtyre 

funksioneve 

Qëllimi i programit Objektivi 4 

Krijimi i ambjenteve dhe 

mjediseve te sistemit arsimor 

parashkollor, te sigurte 
konform standarteve ligjore 

128 
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T Ë  D H Ë N A T  E  P R O G R A M I T  

Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 
 

 

STAF MBËSHTETËS NË SISTEMIN ARSIMOR BAZË DHE PARASHKOLLOR 

     

 

 

SHKOLLA / KOPSHTE NË TË CILAT JANË KRYER PUNIME RIKONSTRUKSIONI 

3 2 2 5 5 

 

 

NXËNËS QË MARRIN PJESË NË AKTIVITETE KULTURORE, SPORTIVE 

 12100 13100 14000 14000 

 

Emri i projektit 
Viti i zbatimit Fonde të 

kontraktuara 

Fonde të 

planifikuara 

% e 

realizimit 

deri në 
fund të 

2019 

Programi 

buxhetor 
Fillon  Mbaron 

P09120.O4 .A13.Rikonstruksion i pjesshem i kopshtit" 
Haxhi Hajdari" Golem. 2020 2020 

0 
3000 

0% 9120 

P09120.O2 .A2.Rikonstuksion fasade shkolla "Sait 
Tagani" Trush 

2020 2020 0 
2505 

0% 9120 

P09120.O2 A1. Vendosja rrjetit dhe instalim Kaldajes 
Shkolla  Martin Camaj 

2021 2021 0 
6465 

0% 9120 

P09120.O2.A3.Rikonstruksion i pjesshem shkolla 
"Azem Hajdari" 

2021 2022 0 
27155 

0% 9120 

P09120.O2.A4.Instalim dhe ngrohje  ne ndertesen e 
shkolles "Ismail Qemali" 2021 2021 

0 
9306 

0% 9120 

P09120.O4 A12. Rikonstruksion i pjesshem i 
kopshteve. 2021 2022 

0 
6000 

0% 9120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aktivitetet kryesore të parashikuara për t’u realizuar gjatë 2020 – 2022 

janë: 

Rritja e cilësisë së ofrimit të shërbimeve për zhvillimin e procesit 

mësimor edukativ në kushte të pershtatshme në të gjithë 

territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës 

Përmirësimi i mbështetjes financiare për sigurimin e mjediseve 

dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor në 

sistemin parauniversitar dhe parashkollor 

Rritja e aktiviteteve kulturore, sportive dhe argëtuese për femijë 

Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve të sistemit arsimor  

143 147 

 

199 

 

199 

 

199 

 

Projektet kryesore të investimeve 
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Funksioni 9: Arsimi| 

N/Funksioni 091: Arsimi bazë dhe 

parashkollor 
 

Llojet e programit: 09120 Arsimi bazë përfshirë 

arsimin parashkollor. 
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Vështrim i përgjithshëm i programit 

Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke 

mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë. 

09120 Arsimi bazë përfshirë 

arsimin parashkollor 

 Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të 

fëmijëvë dhe stafit mbështetës. 

 Programe mësimore për trajtimin e edukatorëve 

dhe mësuesve. 

 Furnizim dhe mbështëtje me ushqim e 

kopeshteve. 

 Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave 

shkollore. 
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit Synimet 

2019 2020 2021 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Ndertimin, reabilitimin 
dhe mirembajtjen e 

ndertesave  arsimore 
te sistemit shkollor 
parauniversitare. 

 
 
 

O.1 Sigurimi i mjediseve 

dhe objekteve cilesore per 
zhvillimin e procesit 
mesimor ne sistemin 
parauniversitar dhe 

parashkollor 
 

Nr punonjesish staf 
mbështetës nw arsimin 
baze 

113 165 165 165 

Numri i shkollave ne   
arsimin  9-vjecar; 

69 69 69 69 

Nr i shkollave qe 
ngrohen me dru zjarri 

45 45 45 45 

Nr i shkollave qe 
ngrohen me kaldaja dhe 
nafte  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

nr. i mjeteve te 
transportit ne sherbim 

1 
 

1 1 
 

1 
 

Nr.i objekteve qe do 
sigurohen 7 9 10 10 

Nr i shkollave qe i 
sherbejne femijeve me 
aftesi te veçanta  

1 1 1 1 

Nr i shkollave qe do 
rikonstruktohen 1 1 4 4 

Nr. staf edukator qe 
shërbejnë në sistemin 
parashkollor në 
Bashkinë Shkodër.   

128 128 128 128 

Numri i stafit edukator  
për fëmijë.     

Nr punonjës mbështetës 
qe shërbejnë në 
sistemin parashkollor në 
Bashkinë Shkodër. 

34 34 34 34 
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nr  kopshte   
58 58 58 58 

Nr femije në 
kopshte/qytet 2122/1262 2150/1280 2150/1280 2150/1280 

nr i kopshteve me dreke 6 6 6 6 

nr i femijeve qe 
frekuentojne kopshtet 
me dreke, 

370 370 370 370 

Sipërfaqe në m2 në 
shërbim të kopshteve që 
mirëmbahet *(godina 
dhe ambjente shërbimi) 

6972 6972 6972 6972 

Rikonstruksion i 
ambjenteve të 
domosdoshme për 
objektet.  

3 1 1 
 

1 
 

Përmirësimi i 
infrastrukturës në 
shkolla 

 Shkolla në të cilat 
janë kryer punime 
kundrejt numrit total 
të 
kopshteve/shkollave 
9 vjeçare (në %) 

2% 2% 4% 4% 

Efiçienca buxhetore për 
përmirësimin e shërbimit 
arsimor bazë 

 Raporti i 
shpenzimeve 
operative për 
mirëmbajtjen dhe 
investimet në 
institucionin e 
arsimit bazë 
kundrejt numrit total 
të institucioneve të 

1,832 2,476 2,234 2,378 
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arsimit bazë dhe 
parashkollor (mijë 
leke/institucion) 

O2. Organizimin e 

aktiviteteve dhe 
promovimin e identitetit 
kombetare e local,si dhe 
administrimin e objekteve 
qe lidhen me ushtrimin e 
ketyre profesioneve 

Nxitja dhe promovimi i 
aktiviteteve kulturore, 
sportive dhe argetuese 
per femije. 

 Numri i nxenesve 
pjesemarres / vajza 
ne total në të gjitha 
aktivitetet 

12100 / 6960 13100 / 7260 14000 / 8460 14000 / 8460 

Rritja e aktiviteteve 
kulturore, sportive 

 Rritja vjetore në % e 
numrit të nxënësve 
pjesëmarrës 

 8% 7% 0% 

  Raporti i pjesëmarrjes 
së vajzave (%) 58% 55% 60% 60% 

O3. Krijimi i ambjenteve 

dhe mjediseve te sistemit 
arsimor parashkollor, te 

sigurte konform 
standarteve ligjore 

 

Mësimi në kopështe 
sipas standardit 
kombëtar 

 Numri mesatar i 
fëmijëve për çdo 
edukator 

17 17 17 17 

Numri mesatar i 
fëmijëve për kopësht 37 37 37 37 

\ 
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Të dhënat e programit 2019 2020 2021 Trend 

Nr punonjesish Arsimi baze 113 165 165 165 

Nr punonjesish Arsimi parashkollor 172 172 172 172 

 

Projekte të rëndësishme:    

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit 2020 2021 2022 

9120 P09120.O1 .A1. Mbështetja për punonjësit e 

arsimit parashkollor dhe bazë.  

                  

75,773     

                  

77,380     

                    

79,588     

9120 P09120.O1.A2. Mbeshtetje per  infrastruktures 

dhe  sherbimet mbeshtetese  

                    

7,253     

                    

7,253     

                       

7,253     

9120 P09120.O1 .A3.Ngrohje me dru zjarri për 

sistemin e arsimit baze dhe parashkollor 

                  

12,000     

                  

12,000     

                    

12,000     

9120 P09120.O1 .A4. Ngrohje me lende djegese 

karburante për sistemin e arsimit baze dhe 

parashkollor dhe furnizim për mjetet transporti ( 

nafte + benzine) 

                    

2,000     

                    

2,000     

                       

2,000     

9120 P09120.O1 .A5. Mirembajtje e mjeteve te 

transportit per sherbimet mbeshtetese te sistemit 

arsimor  baze dhe parashkollor 

                       

250     

                       

250     

                          

250     

9120 P09120.O1 .A6. Mirembajtje e zakonshme e 

objekteve arsimore 

                    

4063     

                    

2063     

                       

3184     

9120 P09120.O1 .A7.  Sigurimi i objekteve  per  raste 

te ngjarjeve te jashtezakoneshme si zjarr dhe 

termete. 

                       

500     

                       

504     

                          

504     

9120 P09120.O1 .A8. Dezinfektim i mjediseve, 

trajtimi ushqimor  dhe materiale mbeshtetese për 

arsimin bazë dhe parashkollor 

                    

4,200     

                    

4,200     

                       

4,200     

9120 
P09120.O1 .A9. Sherbim i sigurimit Objekteve 

                    

4,603     

                    

7,409     

                       

7,999     

9120 P09120.O2 .A1. Vendosja rrjetit dhe instalim  

Kaldajes Shkolla  Martin Camaj  

                    

-     

                           

6465       

                              

-       

9120 P09120.O2 .A2.Rikonstuksion fasade shkolla 

Sait Tagani Trush 

                    

2,505     

                           

-       

                              

-       

9120 P09120.O2.A3.Rikonstruksion i pjesshem 

shkolla Azem Hajdari. 

                  

-     

                           

2216      

                              

24939      
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9120 P09120.O2.A4.Instalim dhe ngrohje  ne 

ndertesen e shkolles Ismail Qemali -                     

                           

9306       

                              

-       

9120 P09120.O3 .A1. Bilbilat e vegjël të Shkodrës 

këndojnë 

                       

418     

                       

418     

                          

418     

9120 P09120.O3 .A2. Festivali i 58-te  mbarëkombëtar   

për femije 

                    

4,710     

                    

4,710     

                       

4,710     

9120 P09120.O3 .A3.“Veprimtari masive” (sportive, 

artistike e shkencore) te Qendres Kulturore te 

Femijeve. 

                       

280     

                       

280     

                          

280     

9120 P09120.O3 .A4. “Veprimtari me rrethet artistike, 

sportive e shkencore per vitin 2019" 

                    

1,082     

                    

1,082     

                       

1,082     

9120 P09120.O3 .A5. Mbrëmja Tradicionale e Vitit të 

Ri per nxenesit e shkollave 9 vjeçare.   

                       

445     

                       

445     

                          

445     

9120 P09120.O4 .A1. Mbështetja e personelit edukator 

dhe të shërbimit të sistemit parashkollor  

               

137,346     

               

137,873     

                  

138,354     

9120 P09120.O4 .A2. Furnizim me ushqime për 

kopshtet në Bashkinë e Shkodrës 

                  

11,100     

                  

11,100     

                    

11,100     

9120 P09120.O4.A3 Mbeshtetje me materiale 

kancelarie, pastrimi dhe paisje orendi per 

kopshte. 

                    

1,500     

                    

899     

                       

797     

9120 P09120.O4 .A4 Ngrohje me lende djegese (dru 

zjarri, nafte dhe gaz)  per arsimin parashkollor. 

                    

3,400     

                    

3,400     

                       

3,400     

9120 P09120.O4 .A5  Sigurimi i objekteve te arsimit 

parashkollor  

                          

80     

                          

80     

                            

80     

9120 P09120.O4 .A6. Dezinfektim i mjediseve te 

objekteve ne arsimin parashkollor. 

                       

150     

                       

150     

                          

150     

9120 P09120.O4 .A7.Mirembajtje e zakonshme per 

ndertesat e arsimit parashkollor. 

                    

4,069     

                    

4,069     

                       

4,069     

9120 P09120.O4 .A8 : Materiale mbeshtetese per 

arsimin parashkollor. 

                       

820     

                       

820     

                          

820     

9120 P09120.O4 .A9 Sigurimi i transportit për 

sherbimet e arsimit parashkollor. 

                       

300     

                       

300     

                          

300     

9120 P09120.O4.A10  Furnizim me EE dhe uje per 

arsimin parashkollor 

                    

1,800     

                    

1,800     

                       

1,800     

9120 P09120.O4.A11  Shpenzime per mirembajtjen e 

aparateve teknike 

                          

50     

                          

50     

                            

50     

9120 P09120.O4.A12. Rikonstruksion i pjesshem i 

kopshteve. 

                           

-       

                    

3,000     

                       

3,000     
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9120 P09120.O4 .A13.Rikonstruksion i pjesshem i 

kopshtit" Haxhi Hajdari" Golem. 

                    

3,000     

                           

-       

                              

-       

 

Informacion financiar në mijë lekë 

Vitet 
Viti 

2017 

Viti 

2018 

Viti 

2019 

Viti 

2020 
Viti 2021 

Viti 

2022 

Tavani i 

përgjithshëm i 

programit 

      283,697 302,022 313,272 

Shpenzimet 

bruto 

218,755 232,721 314,449 283,697 302,022 313,272 

Të ardhurat e 

programit 

183,369 173,926 169,764 180,125 180,125 188,366 

Shpenzimet neto 35,386 58,795 144,685 103,572 121,897 124,906 

Pagat dhe 

sigurimet 

shoqërore 

      213,119 215,253 217,942 

Investimet 

kapitale 

13,796 13,115 25,947 8,305 23,787 30,739 
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3. Projektet dhe aktivitetet e planifikuara 
 

 
 
 

 
Nr. 1 

 
 
P09120.O1 .A1. 

 
Mbështetja për punonjësit e arsimit 
parashkollor dhe bazë 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 
N/Funksioni: P091. Arsimi parashkollor dhe bazë. 

 
Llojet e programit: 09120.Arsim baze përfshire Arsimin 
parashkollor 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet ti 
mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në jetën 
komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vëmendje të 
veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, shkresën nr. 11166, datë 24.12.2015, në lidhje 
me procedurat e transferimit të punonjësve si dhe fondet për mbulimin e shpenzimeve për personelin për pagat e punonjësve 
që transferohen nga Ministria Arsimit e Sportit tek Njësitë e Qeverisjes Vendore (bashkitë e reja)  si dhe në transfertë 
specifike parashikuar në Ligjin për Buxhetin e Shtetit, llogaritja e pagave për vitin 2020, është mbi bazën e vendimit të 
Këshillit  Bashkiak nr. 33 date 28.2.2019”. 
Planifikimi i pagave është mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 809 Date 26.12.2018 “Për përcaktimin e pagës 
minimale në shkalle vendi”, si dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 191 Date 05.04.2019 “Për trajtimin me page dhe 
shtesa mbi page të punonjësve mësimore dhe punonjësve të tjerë jo mësimor në arsimin parauniversitar të ndryshuar”.  
Nga dëgjesa publike të realizuara si dhe nga kërkesat e shumta nga shkollat për plotësimin e strukturës me punonjës të 
shërbimeve mbështetëse. Fondi i parashikuar do mbuloje shpenzimet për paga dhe sigurime për 16 punonjës të zyrës arsimit 
149 punonjës shërbimi mbështetës . nga planifikimi fondit për paga dhe sigurime të vitit 2019 në Shumën 80 317 993 lekë , 
realizimin faktit të pritshëm do të jete në shumen 70 000 000 lekë, nga diferenca do të mbulohen shpenzimet shtesën e 
personelit. 

ii. Synimi i projektit 

Mbështetje e funksionimit të shkollave në Bashkinë Shkodër për të gjithë personelin, drejtues dhe atë mbështetës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Kryerje  e  rregullt  e pagesave    për  paga,  sigurime shoqërore  dhe  shëndetësorë  të  punonjësve,    në mbështetje të 
përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparence. 

b) Rezultatet që prisni 

Çdo punonjës sipas pozicionit të punës të shërbejë, të japë rezultate pozitive duke zbatuar ligjin , vendimet e bashkisë 
dhe urdhrat e titullarit të institucionit . 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Stafi mbështetës dhe ai drejtues Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Siguri 
me 

 
Operative 

Transfe
rime 

 
kapitale 

 
A.1 

165  punonjës  Zyra  dhe staf 
mbështetës 

75773 64930 10843    

 Shuma 75773 64930 10843    

 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operativ 
e 

Transfe
rime 

 
kapitale 

A.1 
165  punonjës  Zyra  dhe staf 
mbështetës 

77380 66307 11073    

 Shuma 77380 66307 11073    

  Nga kjo: 
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali 
(mijë lekë) 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operativ 
e 

Transferi
me 

 
kapitale 

A.1 
165  punonjës  Zyra  dhe staf 
mbështetës 

79588 68199 11389    

 Shuma 79588 68199 11389    

 
f) Periudha e zbatimit 
2020, 2021, 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria Ekonomike Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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Nr. 2 

 

P09120.O1.A2 

Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet 
mbështetëse arsimit  

 
parashkollor dhe bazë 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P091. Arsimi  parashkollor dhe 

baze. 
Llojet e programit: 09120. Arsim baze përfshire 

Arsimin parashkollor a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Sistemi arsimor baze të Bashkisë Shkoder ndodhen 78 shkolla nga të cilat 22 shkolla 9- vjeçare në qytet dhe 56 
shkolla 9- vjeçare në  njësite Administrative. Me je nr. nxënësish rreth 10570 nxënës . 

Për administrimin e funksionimin e shkollave kërkohet mbështetja dhe financimi për shërbimet dhe mirëmbajtjen: 

 Materiale kancelarie 

 Materiale të ndryshme mbështetëse 

 Materiale hidraulike 

 Materiale për pastrim të ambienteve 

 Mirëmbajtjen e pajisjeve dhe orendi 

 Pajisje dhe orendi për arsimin 

 Pajisje operacionale 

 Shërbim i energjisë elektrike. 

 Shërbim me ujë të pijshëm 

 Shërbimi internetit 

 Shërbimi postar 

 Materiale të ndryshme mbështetëse (xham, bojëra) 

 Materiale elektrike 

 Kalibrimi i kaldajave 

 Pajisje sistemi sigurimit 

 Vegla pune 

 Dezinfektimi dhe higjienizimi  

 

Për krijimin e kushteve sa me të favorshme të nxënësve që mësojnë në shkollat 9 –vjeçare të Bashkisë Shkoder, kemi 
parashikuar blerjen e materialeve mbështetëse në shërbim të tyre, kemi parashikuar blerjen e materialeve 
mbështetëse të mjeteve të kancelarisë për të gjitha shkollat. Për çdo vit është bërë blerja dhe shpërndarja në bazë të 
një grafiku të materialeve të kancelarisë. Vëmendje e veçantë i është kushtuar shkollës Speciale të 81 fëmijëve me 
zhvillim të veçantë. Furnizim me këto materiale është parashikuar të bëhet përveç shkollave të qytetit edhe të atyre të 
njësive administrative duke ruajtur si kriter kapacitetet e shkollave që na dërgohen zyrtarisht nga Drejtoria Rajonale 
Arsimore. 

Gjatë gjithë vitit Bashkia Shkoder punon për ndërhyrjet dhe riparimet në shkolla , kjo për krijimin e kushteve sa me të 
favorshme në procesin edukativo- mësimor. Për realizimin e ndërhyrjeve është e nevojshme të parashikohen materiale 
si: Brava dyer druri , reflektor gazi ( për shkollat në qytet dhe   në   njësitë administrative kryesisht, konviktin e shkollës 
Industriale dhe për pak shkolla të qytetit ) dry, tuba dhe kthesa shporeti me dru, mjete punë të ndryshëm ( sharra, 
lopata, kazma, pinca ,çekiç, traponë.etj ) dhe një shume rezerve për probleme të pa parashikuara të blerjeve nga 
shkollat dhe konviktet si  furnela gatimi, rafte metalike, pajisje të ndryshme për riparim soba dhe reflektorëve me gaz, 
kërkesa të tjera për tuba kthesa të shporeteve, brava të modeleve të ndryshme për dyer duralumini. 

Për të krijuar kushte normale në institucionet arsimore janë vlerësuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësite 
administrative dhe atyre në qytet. Nisur nga problemet e paraqitura janë parashikuar këto materiale hidraulike: Pompa 
uji copë , rubinete , problem që shfaqet vazhdimisht në shkolla nga dëmtimet e nxënësve, mishelatorë të ndryshëm, 
shkarkues banjo, tuba të ndryshëm fleksibël (element që konsumohet nga të gjitha shkollat ), vegla punë ( çelës 
hidraulik, pince hidraulike ) për shkollat. Është parashikuar edhe një fond për blerje të pa parashikuara që paraqiten si 
kërkesa nga institucionet arsimore në përgjithësi; siç mund të jenë lavamanë dhe ëc që thyhen, shkarkues ujit në 
banjo, rubinete të natyrave të ndryshme, pjesë ndërrimi për pompa uji dhe pompa që digjen nga përdorimi kur mungon 
uji në rrjet, tuba të ndryshëm fleksibel . 

Për të krijuar një situatë sa më normale të kushteve higjienikë kemi vlerësuar nevojën e atyre materialeve që do 
mundësojnë mbajtjen në kushte higjienikë normale ambientet shkollore. Në përpilimin e shpenzimeve për materiale 
pastrimi është marrë parasysh numri i fëmijëve dhe i klasave për çdo shkollë, 

Pjesë e ndërhyrjeve në shkolla është dhe riparimi pajisjeve dhe orendive,( karrige e tryeza nxënësish) nisur nga gjendja 
e prezantuar prej drejtorive të shkollave. Kjo ndërhyrje është e nevojshme edhe për të ulur shpenzimet për blerjeve të 
pajisjeve (orendi) për institucionet ku janë paraqitur kërkesa të konsiderueshme. Shërbimi është parashikuar për 
institucionet arsimore të njësive administrative si dhe në qytet. 

Është bere planifikimi për energjinë elektrikë të konsumit  për  22 shkolla në qytet dhe 56 në Njësite Administrative. 
Është bere planifikimi për konsumin e ujit për  për 22 shkolla në qytet dhe 56 në Njësite Administrative. 

Është bere planifikimi për internetin e Qendrës Kulturore të Fëmijëve. 

Është bere planifikimi për shërbimin postar të korrespondencave të shkollave me Bashkinë Shkoder. 

Gjatë gjithë vitit Bashkia Shkoder punon për ndërhyrjet dhe riparimet në shkolla , kjo për krijimin e kushteve sa me të 
favorshme në procesin edukativo- mësimor. Për realizimin e ndërhyrjeve është e nevojshme të parashikohen 
materiale elektrike si: llapa të thjeshta, neon, portollampa e aksesor të tjetër të nevojshëm për përmirësimin e 
kushteve në ambientet e shkollave 9- vjeçare nxënësish, tryeza dhe karrige mësuesish, rafte etj. 

 

Për vitin 2020 në përmbushje të kërkesave të domosdoshme që janë paraqitur blerjet për pajisje janë parashikuar 
:Stufa për ngrohje me dru zjarri  për të plotësuar kërkesat me të domosdoshme të institucioneve arsimore.. Gjithashtu 
kërkesat për pajisje për mobilimin e klasave, të pajisjeve të sigurimit 

Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh arsimorë që kërkojnë një 
vëmendje të veçantë dhe në pajisjen e tyre me orendi për mobilimin e klasave. Këto orendi janë tryeza dhe karrige 

 

 

ii. Synimi i projektit 
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Përmirësimi i shërbimit në shkollat 9- vjeçare për nxënësit 

Përmirësimi i plotësimit të nevojave aktuale për rritjen e cilësisë se shërbimit 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Procedurat për verifikimin e nevojave për shërbim në shkolla 
 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 
 Realizimi i procedurave të prokurimit; 
 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit; 
 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor për realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni 

Realizimi e të gjitha shërbimeve për krijimin e kushteve të përshtatshme në të gjitha shkollat e sistemit arsimor baze 
Nxënësit në shkollat 9- vjeçare të Bashkisë Shkoder të kenë kushte sa me të favorshme gjate qëndrimit dhe ndjekjes se 
procesit mësimor. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Nxënësit, mësuesit, komuniteti, organizata të shoqërisë 
civile 

Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime  
Kapitale 

A.1 Blerje materiale kancelarie 770   770   

A 2 
Blerje materiale të ndryshme për 
shërbimet mbështetëse 

500   500   

A 3 
Blerje materiale hidraulike 392   392   

A 4 
Blerje materiale pastrimi ambienti 1316   1316   

A 5 
Riparim pajisje orendi. 70   70   

A 6 
Blerje pajisje orendi për mobilim 900     900 

A 7 
Blerje pajisje operacionale 600     600 

A.8 
Furnizim me energji ujë ,postare 809   809   

A 9 
Blerje xham 203   203   

A 10 
Blerje boje 203   203   

A 11 
Blerje materiale elektrike 420   420   

A 12 
Kalibrimi i kaldajave 35   35   

A 13 
Riparime të ndryshme  35   35   

A 14 
Blerje pajisje sistemi sigurimit 400     400 

A 15 
Blerje vegla pune 400     400 

A 16 Shërbim Interneti  100   100   

A 17 
Dezinfektimi dhe higjienizim i mjediseve 
të objekteve të shërbimeve mbështetëse 

100   100   

 Shuma 7253   4953  2300 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
kapitale 

A.1 
Mbështetje për infrastrukturën dhe, 
shërbimet mbështetëse 

7253   4953  2300 

 Shuma 7253   4953  2300 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

Operativ 
e 

Transferime 
kapitale 

A.1 
Mbështetje për infrastrukturën dhe, 
shërbimet mbështetëse 

7253   4953  2300 
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 Shuma 7253   4953  2300 

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit  2020,2021, 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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Nr. 3 

P09120.O1.A3 

 
Ngrohje me dru zjarri për sistemin e 
arsimit baze dhe parashkollor 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 
N/Funksioni: P091.Arsimi  parashkollor dhe baze. 
Llojet e programit: 09120.Arsim baze përfshire Arsimin 
parashkollor 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Bashkia Shkoder, nder shërbimet që kjo ofron dhe mbështet shkollat, është dhe shërbimi i ngrohjes me dru zjarri. 
Për krijimin e kushteve sa me të favorshme të nxënësve që mësojnë në shkollat 9- vjeçare të Bashkisë Shkoder, 
kemi parashikuar blerjen e lendes dru zjarri për ngrohje. 
50  shkolla nga të cilat 5 shkolla në qytet dhe 45 shkolla në njësitë administrative. Përfitojnë ketë shërbim rreth 
5112 nxënësve sipas shkollave: 
  

ii. Synimi i projektit 

Përmirësimi i shërbimit të ngrohjes në shkollat 9- vjeçare. 
Përmirësim i plotësimit të nevojave aktuale për rritjen e cilësisë se shërbimit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Procedurat për verifikimin e nevojave për shërbim në shkolla 
 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 
 Realizimi i procedurave të prokurimit për blerjen e druve të zjarrit; 
 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit; 
 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor për realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni 

Përmirësimi i   shërbimit të ngrohjes në dru zjarri për krijimin e kushteve   të përshtatshme në shkollat 9- vjeçare 
Nxënësit në shkollat e Bashkisë Shkoder të kenë kushte sa me të favorshme gjate qëndrimit dhe ndjekjes se 
procesit mësimor. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Nxënësit, mësuesit Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 Blerje dru zjarri 12000   12000   

 Shuma 12000   12000   
 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 Blerje dru zjarri 12000   12000   

 Shuma 12000   12000   

 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 Blerje dru zjarri 12000   12000   

 Shuma 12000   12000   
 
f) Periudha e zbatimit 

vitit  2020,2021, 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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Nr. 4 

P09120.O1.A4 
 
Ngrohje me lende djegëse karburante për 
sistemin e arsimit baze dhe parashkollor dhe 
furnizim për mjetet transporti ( nafte + benzine) 

Funksioni. 9 ARSIMI 
 
N/Funksioni: P091. Arsimi parashkollor dhe baze. 
Llojet e programit: 09120.Arsim baze përfshire Arsimin 
parashkollor 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Burimi tjetër alternativ që Bashkia Shkoder Ofron shërbimin e ngrohjes është ai me naftë për kaldajat. Bashkia 
Shkoder  ofron shërbimin e ngrohjes nëpërmjet sistemit të kaldajës për 2 shkolla 9- vjeçare. Përfitues 609 nxënës 
,  
Shkolla 9- vjeçare Ali Laçej me 165 nxënës,  
Shkolla 9 vjeçare Xheladin Fishta 444 nxënës,  
Për institucionet e cituara me sipër është marre në konsideratë konsumi orar i kaldajave dhe gjithashtu kohen 
e domosdoshme për ngrohje 3-4 ore në ditë të shkollave për periudhën 4 mujore. 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit pranë Bashkia Shkodër ka në përdorim një mjet transporti që realizon lëvizjen e nxënësve 
të shkollës Speciale “3 Dhjetori” në mëngjes dhe në drekë, me targë SH 3154 E Për automjetin është bere grafiku i 
udhëtimit ditore dhe mbi bazën e gjatësisë së rrugës së përshkruar është bere një përllogaritje e konsumit për km. 

ii. Synimi i projektit 

Përmirësimi i shërbimit të ngrohjes me kaldaja në shkolla 
Përmirësim i nevojave aktuale për rritjen e cilësisë se shërbimit 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Procedurat për verifikimin e nevojave për shërbim në shkolla 
 Përgatitja e specifikimeve teknike për mallra dhe shërbime; 
 Realizimi i procedurave të prokurimit; 
 Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit; 
 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor për realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni 

Realizimin e shërbimit të ngrohjes me kaldaje për krijimin e kushteve të përshtatshme në shkolla. 
Nxënësit në shkollat e   Bashkisë Shkoder të kenë kushte sa me të favorshme gjate qëndrimit dhe ndjekjes se 
procesit mësimor. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Nxënësit, mësuesit Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferim  
kapitale 

A.1 Blerje lende djegëse 
karburant për ngrohje e mjet 
transporti. 

2000   2000   

 Shuma 2000   2000   

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

 
kapitale 

A.1 Blerje lende djegëse 
karburant për ngrohje e mjet 
transporti. 

2000   2000   

 Shuma 2000   2000   

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

 
kapitale 

A.1 Blerje lende djegëse 
karburant për ngrohje e mjet 
transporti. 

2000   2000   

 Shuma 2000   2000   

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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Nr. 5 

P09120.O1.A5 
 
Mirëmbajtje e mjeteve të transportit për 
shërbimet mbështetëse të sistemit arsimor 
baze dhe parashkollor 

Funksioni. 9 ARSIMI 
 
N/Funksioni: P091.Arsimi  parashkollor dhe 
baze. Llojet e programit: 09120.Arsim baze 
përfshire Arsimin parashkollor 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit pranë Bashkia Shkodër ka në përdorim një mjet transporti që realizojnë këto shërbime; 
një për lëvizjen e nxënësve të shkollës Speciale “3 Dhjetori” në mëngjes dhe në drekë, për rreth 70 nxënës . Makina 
me targë SH 3154 E Duke qenë të prodhimit të vitit 1995 është parashikuar shpenzime për mirëmbajtje ku do të 
përfshihen riparime të pjesëve xhenerike, aksesore si motorinë, pompë ujë, nafte, probleme elektrike dhe probleme të 
tjera që mund të dalin gjatë kryerjes së shërbimeve vjetore. 
Meqenëse parashikohet që të blihen pjesë këmbimi, goma dhe bateri, pasi i kanë kaluar afatet e përdorimit normal 
të tyre. Për të kryer dokumentacionin e nevojshëm si siguracione, kolaudime dhe taksat e tjera përkatëse për të 
janë planifikuar fondet e nevojshme. 

ii. Synimi i projektit 

 Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të 
infrastrukturës për shkollën Speciale 3 Dhjetori në territorin e Bashkisë Shkodër. 

 Të krijohen kushte optimale për sigurimin dhe rritjen e cilësisë së kushteve për transportin e nxënësve të shkollës 
Speciale 3 Dhjetori. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Marrjen e kërkesës/planit të lëvizjes nga  institucioni (drejtori i shkollës) 

 Vlerësimi i kërkesave në përputhje me shërbimin e ofruar dhe kapacitetet për financim. 

 Kryerja e procedurave përkatëse të prokurimit. 

 Marrja në dorëzim dhe monitorimi i procesit të shërbimit. 

b) Rezultatet që prisni 
 Krijimi i kushteve optimale për transportin e nxënësve në Shkollën “3 Dhjetori” 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Nxënësit, mësuesit Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transf 
erime 

 
kapitale 

 
A.1 

Mirëmbajtje e mjeteve të 
transportit për shërbimet 
mbështetëse të sistemit arsimor 
parashkollor dhe baze. 

 
195 

   
195 

  

A 2 Siguracion Makine 35   35   

A 3 Taksa + kolaudim makine 20   20   

 Shuma 250   250   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

 
kapitale 

 
A.1 

Mirëmbajtje e mjeteve të 
transportit për shërbimet 
mbështetëse të sistemit arsimor 
parashkollor dhe baze. 

250   250   

 Shuma 250   250   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

 
kapitale 

 
A.1 

Mirëmbajtje e mjeteve të 
transportit për shërbimet 
mbështetëse të sistemit arsimor 
parashkollor dhe baze. 

250   250   

 Shuma 250   250   

 f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021,2022 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimit në 
Bashkinë  Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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Nr. 6 

 
P09120.O1.A6 
Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore të arsimit 
parashkollor dhe bazë 

Funksioni. 9 ARSIMI 
N/Funksioni: P091. Arsimi parashkollor 
dhe baze. 
Llojet e programit: 09120.Arsim baze 
përfshire Arsimin parashkollor 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Bashkia Shkoder çdo vit bën ndërhyrje dhe mirëmbajtje në shkolla. Rregullimi dhe riparimi i ambienteve shkollore, për 
të krijuar kushte normale në institucionet arsimore janë vlerësuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësite 
administrative dhe atyre në qytete. Për vitin 2020 është menduar për të ndërhyre në ato objektet që kane nevojën me 
të madhe dhe numrin me të konsiderueshëm, më të madh të nxënësve.  
 
Kështu sipas analizës së situatës aktuale nevojat paraqiten si më poshtë: 
 

 Në Shkollën Bardhaj në NJA Rrethina, paraqitet nevoja për punime të mirëmbajtjes për shkak të dëmtimit dhe 
prishjes së pajisjeve hidrosanitare të tualeteve. 

 Në Shkollën në Rrjolle në NJA Velipojë paraqitet nevoja për punime të mirëmbajtjes për shkak të dëmtimit të 
rrethimit të shkollës.  

 Në Shkollën në Shiroke paraqitet nevoja për punime të mirëmbajtjes për shkak të mungesës së shkallareve për 
aksesimin e duhur të objektit.  

 Në Shkollën në Rrenc në NJA Guri i Zi, paraqitet nevoja për punime të mirëmbajtjes për shkak të dëmtimeve të 
tarracës se palestrës. 

 Në Shkollën “Ndre Mjeda” dhe “Ndoc Mazi” në qytet,  paraqitet nevoja për punime të mirëmbajtjes për shkak të 
problemeve të dëmtimeve në tualete. 

 Në Shkollën “Ruzhdi Daca” në Bahçallek, paraqitet nevoja për riparim të konstruksionit metalik të fushës sportive.  
 Në Shkollën “Dom Mikel Gjergji” në NJA Bërdicë paraqitet nevoja për riparim i tualeteve .  
 Në shkollën “Zef Jubani” në Juban NJA  Guri i Zi, paraqitet nevoja për zëvendësimin e shtresave të pllakave.  
 Në shkollat në Domen dhe Drisht, NjA Postribë paraqitet nevoja për punime në tualete. 

 
Gjatë tre viteve të fundit është punuar kryesisht për përmirësimin e ambienteve brenda shkollave më synim së pari 
reduktimin e rrezikut që në shumë raste ka qenë i madh, në objektet shkollore mësimore. E nga ana tjetër më pas 
kemi punuar për rritjen e standardit të ambienteve të edukimit duke balancuar sidomos kushtet në shkollat në qytet 
me ato në fshat. Tashmë ka ardhur koha që të punojmë për sigurimin e ambienteve të jashtme në institucionet 
arsimore. Kemi nisur punën në vitin 2019. Ndërkohë kemi analizuar situatën aktuale të ambienteve të jashtme në 
shkolla. 
Në baze të relacionit teknik të hartuar nga specialistët e Bashkisë së Shkodrës në zbatim të urdhrit  me nr. 107, date 
7.10.2019 “Për verifikimin e terreneve, oborreve të shkollave qytet dhe NjA nga përdorimi i të tretëve apo dëmtimeve të 
rrethimeve dhe mjediseve përreth” si dhe pas kontrollit në vend të subjekteve që tregtojnë pranë shkollave si dhe pranë 
ambienteve të brendshme të shkollave, kemi vlerësuar ndërhyrjen për punime riparuese në shkollat 9-vjecare për 
problemet si më poshtë:  

 Shkolla 9-vjeçare Kullaj, NJA Postribë: krahu i djathte i rrethimit, mungojnë kangjellat 
 Shkolla 9-vjeçare Juban, NJA Guri i Zi: mbyllja e një dere të një dyqani që shërben përmes një dere të hapur në 

oborrin e shkollës. 
 Shkolla 9 vjeçare “Seit Tagani”, Trush, NjA Bërdicë: në hyrje të oborrit ka një dritare të një biznesi që duhet mbyllur. 
 Shkolla 9 vjeçare “Agim Tafili”, NJA Bërdicë: ka një pjesë afërsisht 1.5 metër linear të kangjellave të dëmtuar. 
 Shkolla 9 vjeçare “Gjergj Vat Martini”, Në NJA Velipojë: që prej ndërtimit të shkollës, një pjesë e rrethimit nuk është 

përfunduar. Gjithashtu kemi një objekt një katesh, dyqan me derë që lidhet me oborrin e shkollës. 
 Shkolla 9 vjeçare Bardhaj, Nja Rrethina: një dyqan një katesh që lidhet me shkollën. 
 Shkolla 9 vjeçare Dobraç, NjA Rrethina: ka një dyqan brenda oborrit të shkollës. 
 Shkolla 9 vjeçare “Tringe Smajli”, NjA Rrethina: ka një dalje në një shtëpi private në oborr. 
 Shkolla speciale “3 Dhjetori”: ka një dalje dytësore të një objekti familjar në oborrin e saj   
 Shkolla 9 vjeçare Ajasem, qytet: ka një dëmtim të kangjellave të rrethimit. 
 Shkolla 9 vjeçare “Ali Laçej”” ka dritaret e një biznesi në oborrin e shkollës. 
 Shkolla 9 vjeçare “Iliria”: ka një derë dhe një dritare përkohësisht të mbyllura me akses në oborrin e shkollës. 
 Shkolla 9 vjeçare “Branko Kadia”, qytet: ka disa objekte familjare me akses në oborrin e shkollës. 
 Shkolla 9 vjeçare “Ismail Qemali”, qytet: në total janë 7 dyer me akses në oborrin e shkollës. 
 Shkolla 9 vjeçare “Martin Camaj”, qytet: një biznes ka një dere që ka akses në oborrin e shkollës. 
 Shkolla 9 vjeçare “Mati Logoreci”, qytet: janë disa familje me akses në oborrin e shkollës. 
 Shkolla 9 vjeçare “Ndre Mjeda”, qytet: një biznes ngjitur me shkollën ka një dere që akseson në shkollë. 
 Shkolla 9 vjeçare “Ndoc Mazi”, qytet:  një dere e një objekti familjar ka dalje në oborrin e shkollës, 
 Shkolla 9 vjeçare “Pashko Vasa”, qytet  një dere e një objekti familjar ka dalje në oborrin e shkollës, 
 Shkolla 9 vjeçare “Ruzhdi Daca”, qytet : një dere e një objekti familjar ka dalje në oborrin e shkollës, 
 Shkolla 9 vjeçare “Salo Halili”, qytet: një dere e një objekti familjar ka dalje në oborrin e shkollës, 
 Shkolla 9 vjeçare “Xheladin Fishta”, qytet: në oborrin e shkollës ka disa objekte familjare që kanë rruge kalimi oborrin. 
 Shkolla 9 vjeçare “Azem Hajdari:, qytet: në oborrin e shkollës ndodhet një dere e mbyllur dhe një çepen me akses në 

oborr të shkollës. 
 Shkolla 9 vjeçare “Edith Durham”, qytet: ndodhet një dritare metalike, që në kohen e inspektimit ishte e mbyllur. 

 

ii. Synimi i projektit 
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 Riparimi në kohë i amortizimeve dhe dëmtimeve në godinat e institucioneve arsimore me qëllim 
përmirësimin e kushteve të godinës. 

 Sigurimin e mjediseve të shëndetshme për mësimdhënien dhe shërbimet e tjera në shkolla. 
 Përmirësimin e sigurisë në shkolla dhe krijimin e kushteve komode për aktivitetet sportive, 

rekreative dhe të pushimit. 
 Të gjitha shkollat janë të rrethuara dhe të sigurta për aktivitetin mësimor dhe edukativ. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Inspektimet rutine në objektet arsimore në varësi të Drejtorisë Ekonomike të Arsimit 
Studimi i situatës në çdo objekt që do kërkojë ndërhyrje dhe konceptimi i një ndërhyrje sa më të përshtatshme, 
Ndjekja hap pas hapi nga afër e punimeve deri në përfundimin tyre, me rezultatet e pritura. 
Përgatitja e plotë e dosjes së prokurimit, me preventivin, specifikimet teknike dhe grafikun e punimeve ,fondin limit 
Zbatimi i punimeve.  
Marrja në dorëzim punimeve të realizuara sipas situacionit dhe verifikimit në vend. 
 b) Rezultatet që prisni 

Objektet arsimore janë të riparuara në kohe dhe në cilësinë e duhur për një proces mësimor të rregullt dhe brenda 
kushteve teknike, duke krijuar mundësinë e zhvillimit të procesit mësimor në kushte me dinjitarë për nxënësit dhe 
stafin. 
Shkollat dhe ambientet e jashtme janë të sigurta. 
Kushtet e higjienës dhe të shërbimeve janë përmirësuar. 
 c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënës dhe komunitet e zonave përkatëse 

Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transf 
erime 

 
kapitale 

A.1 Mirëmbajtje e zakonshme e 
objekteve të arsimit parashkollor 
dhe baze. 

 
4063 

   
4063 

  

 Shuma  
4063 

   
4063 

  

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

 
kapitale 

A.1 Mirëmbajtje e zakonshme e 
objekteve të arsimit parashkollor 
dhe baze. 

 
2063 

   
2063 

  

 Shuma 2063   2063   

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

kapitale 

A.1 Mirëmbajtje e zakonshme e 
objekteve të arsimit parashkollor 
dhe baze. 

 
3184 

   
3184 

  

 Shuma 3184   3184   

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike 
Arsimit Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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Nr. 7 

 
P09120.O1.A7 
 
Sigurimi i objekteve të arsimit parashkollor 
dhe bazë për raste të ngjarjeve të 
jashtëzakonshme si zjarr dhe tërmete  

Funksioni. 9 ARSIMI 
 
N/Funksioni:P091. Arsimi parashkollor dhe 
baze. 
Llojet e programit: 09120.Arsim baze përfshire 
Arsimin parashkollor a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet 
ti mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në 
jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vëmendje 
të veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në 
fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. 
Ligji nr. 69/2012 ”Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit Nr. 30 
Datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik “ kreu IV, pika 74, i ndryshuar; 
Çdo vit është planifikuar për të bërë sigurimin e objekteve, dhe shkollat e arsimit baze që kane numër më të madh 
nxënësish. Sigurimi i objekteve është bërë për raste ngjarjeve të jashtëzakonshme si për zjarr dhe tërmete, Synohet 
që të kemi parashikuar sigurimin që për çdo ngjarje të jashtëzakonshme të përfitojnë këtë shërbim 
ii. Synimi i projektit 

 
Të përfitojmë shërbimin për sigurimin e ndërtesave për çdo ngjarje të jashtëzakonshme. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Marrjen e kërkesave për secilin institucion.  
Vlerësimi kërkesave në përputhje me kapacitetet  
Kryerja e procedurave përkatëse. 
Monitorimi i procesit 
b) Rezultatet që prisni 
Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 
Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënës dhe komunitet e zonave përkatëse 

Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transf 
erime 

 
kapitale 

 
A.1 

Sigurimi i objekteve të sistemit 
parashkollor e baze për raste të 
ngjarjeve të jashtëzakonshme si 
zjarr dhe tërmete. 

 
500 

   
500 

  

 Shuma 500   500   

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

 
kapitale 

 
A.1 

Sigurimi i objekteve të sistemit 
parashkollor e baze për raste të 
ngjarjeve të jashtëzakonshme si 
zjarr dhe tërmete. 

 
504 

   
504 

  

 Shuma 504   504   

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

 
kapitale 

 
A.1 

Sigurimi i objekteve të sistemit 
parashkollor e baze për raste të 
ngjarjeve të jashtëzakonshme si 
zjarr dhe tërmete. 

504   504   

 Shuma 504   504   

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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Nr. 8 

P09120.O1.A8 
 
Trajtimi ushqimor për arsimin bazë dhe parashkollor 

Funksioni. 9 ARSIMI 
 
N/Funksioni: P091.Arsimi  parashkollor 
dhe baze. 
Llojet e programit: 09120.Arsim baze 
përfshire Arsimin parashkollor 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Bashkia e Shkoder në zbatim të Vendimit të qeverise dhe me fondin e akorduar nga Ministria e Mirëqenies Sociale për 
trajtimin ushqimor të nxënësve me aftësi ndryshe që mësojnë pranë shkollës Speciale 3 Dhjetori.  duhet të sigurojë 
mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vëmendje të veçantë bazuar në . Kjo shkolle 
frekuentohet nga 70 nxënës të cilët përveç orëve të procesit mësimor, trajtohen dhe me vakt ushqimor. Gjithashtu në 
zbatim të ligjit bashkia Shkoder, mbështet ketë shkolle dhe me gjitha shërbimet e tjera të nevojshme për akomodimin 
dhe sigurimin e shërbimet në standardet e kërkuara. 

ii. Synimi i projektit 

 
Të menaxhohen me efikasitet fondet  
Të ofrohet shërbimi në standard dhe cilësi 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Marrjen e kërkesave për secilin institucion. 
Vlerësimi kërkesave në përputhje me 
kapacitetet Kryerja e procedurave 
përkatëse. 
Monitorimi i procesit të shërbimit b) Rezultatet që prisni 

Krijimi kushteve optimale të punës për stafin dhe  për nxënësit e shkollës Speciale 3 Dhjetori 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënës dhe komunitet e zonave përkatëse 

Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transf 
erime 

 
kapitale 

A.1 Blerie ushqime për shkollën  “3 Dhjetori” 4200   4200   

 Shuma 4200   4200   

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

 
kapitale 

A.1 Blerie ushqime për shkollën  “3 Dhjetori” 4200   4200   

 Shuma 4200   4200   

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

 
kapitale 

A.1 Blerie ushqime për shkollën  “3 Dhjetori” 4200   4200   

 Shuma 4200   4200   

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimit Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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Nr. 9 

 
P09120.O1.A9 
 
Shërbimi sigurisë në objekte 

Funksioni. 9 ARSIMI 
 
N/Funksioni: P091.Arsimi  parashkollor dhe 
baze. 
Llojet e programit: 09120. Arsim baze 
përfshire Arsimin parashkollor 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

 
Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 PËR VETËQEVERISJEN VENDORE, të ligjit me Nr. 19/2016 PËR MASAT SHTESË 
TË SIGURISË PUBLIKE, pushteti vendor ka detyre të mbështesë sigurinë e objekteve shkollore.  Sistemi arsimor 
të  Bashkisë Shkoder ka 78 shkolla nga të cilat 22 shkolla 9- vjeçare në qytet dhe 56 shkolla 9- vjeçare në  Njësite 
Administrative me një nr. nxënësish rreth 10570 nxënës. Bashkia Shkoder, deri me tani ka ofruar shërbim të sigurisë 
me roje vetëm në shkollat qytet për turnet e dyta dhe të treta në shkollat e mesme dhe vetëm në turnet e treta në 
shkollat 9- vjeçare. 
Bashkia Shkoder mbulon një numër të kufizuar të objekteve shkollore me shërbim roje vetëm shkollat qytet, pasi 
ato në njësite administrative janë transferuar pa shërbim mbështetës të rojeve. Gjithashtu për Bashkinë Shkoder 
përllogaritja e efektit financiar për ketë shërbim për të mbuluar të gjitha shkollat në territorin e saj është shume e 
konsiderueshme.   
Për të realizuar sigurinë në Shkolla si një detyrim ligjor i Bashkisë Shkodër, kemi analizuar dhe vlerësuar shërbimin 
e kamerave dhe të sigurisë për të gjitha shkollat në qytet dhe njësi. Bashkia Shkodër  po kërkon të realizojë këtë 
shërbim duke përmirësuar dukshëm sigurinë në Shkolla dhe duke përmbushur detyrimin ligjor. 
Shërbimi do të ofrohet me sistem kamerash të qendërzuar dhe me sistem alarmi të monitoruara si nga njësia 
vendore e policisë dhe Bashkia Shkoder. 
Për të realizuar shërbimin kemi bërë rivlerësimin e kostove duke përdorur me efiçiencë financat vendore.  
Kështu përdorimi me efiçiencë do të rezultojë për këtë shërbim.  
Planifikojmë që në secilën shkollë të ketë shërbim të rojës kujdestare gjatë ditës, orëve të mësimdhënies, dhe 
aktiviteteve rekreacionale apo sportive pas shkollore.  
Punonjës të dedikuar dhe të trajnuar përveç sigurimit të ruajtjes së objektit do të kenë angazhimin për të mbikëqyrur 
funksionimin e shkollës, shërbimeve të ofruara, evidentimin dhe raportimin e menjëhershëm të problemeve, 
dëmtime, etj. Ata do të jenë të angazhuar për lehtësimin e fëmijëve në pritjen në shkollë, mbështetje për stafin 
edukativ, drejtuesin e shkollës. Ai/ajo do të bashkëpunojnë në koordinim të plotë me drejtorinë ekonomike të arsimit 
dhe bordin e shkollës.  

ii. Synimi i projektit 

Me të njëjtat fonde bëjmë të mundur: 
- Standardizimin e shërbimit të sigurisë në të gjitha shkollat. 
- Ofrimi e të njëjtit shërbim për sigurinë si në qytet ashtu edhe në njësi administrative në çdo shkollë. 
- Ofrimi i shërbimit të kujdestarisë/rojës për nxënësit dhe stafin mësimor. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

  
- Përgatitja e specifikimeve teknike dhe shërbime; 
- Realizimi i procedurave të prokurimit; 
- Realizimi i aktiviteteve, shërbimeve dhe mbështetjes së personelit, sipas planifikimit; 
- Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor për realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni 

 
 Realizimin e shërbimeve për krijimin e kushteve të përshtatshme në të gjitha shkollat e sistemit arsimor baze 
Nxënësit në shkollat 9- vjeçare të Bashkisë Shkoder të kenë kushte sa me të favorshme gjate qëndrimit dhe ndjekjes 
se procesit mësimor. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Nxënësit, mësuesit Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transf 
erime 

 
kapitale 

A.1 Shërbimi sigurisë në objekte 4603   4603   

 Shuma 4603   4603   

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

kapitale 

A.1 Shërbimi sigurisë në objekte 7409   7409   

 Shuma 7409   7409   
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

Operativ 
e 

Transfe 
rime 

kapitale 

A.1 Shërbimi sigurisë në objekte 7999   7999   

 Shuma 7999   7999   

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit  2020,2021, 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimit Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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P09120. O2.A1 VENDOSJA E RRJETIT DHE INSTALIM i KALDAJES SHKOLLA MARTIN CAMAJ 
 

01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit të 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit Firma e 
propozuesit të 
Projektit  

 

Të dhëna të detajuara 
për propozuesin e 
projektit  

 

Institucioni Buxhetor  
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër Vendodhja e 
Projektit 

Shkodër  

 
02.  Identifikimi i Idesë se Investimit 

 
Projekt Idea  

Vendosja e rrjetit dhe instalim i Kaldajës Shkolla Martin Camaj 

 
Problemet për tu adresuar 

Mungesa e një centrali termik dhe sistemi ngrohje  për shkollën 9 – vjeçare Martin 
Camaj 
Mungesa e radiatorëve në të gjithë objektin arsimor 
Mungesa e një depozite për lëndën djegëse 
Mungesa e rrjetit të kaldajës në shkolle 
Mungesa e një sistemi ngrohje qendror për 351 nxënës ,  

 
Emri i Programit 

 
Arsimi bazë 

 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti 
do të ndihmoje të arrihen   

Instalimi i një centrali termik më nafte me fuqi 200kë 
Instalimi i radiatorëve dhe rrjetit të tubacioneve 
Ndërtimi i një depozite për lenden djegëse  
Krijimi i një ambienti me ngrohje me një standard me të lart dhe më të 
përshtatshëm për një shkolle 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  

6 465 
 

Kosto e zbatimit   

Kosto e supervizim  

Kosto Kolaudim  

Kosto Projektim  

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit 
në Institucionin 
Buxhetor (IB) 

   Aprovimi / refuzimi për tu 
shqyrtuar me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (n.q.s. ka) 
Investimi do të realizohet në vitin 2021 
 

Sekretari i 
Përgjithshëm  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 
 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (n.q.s. ka) 
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P.09120.O2.A2. Rikonstruksion fasada shkolla Seit Tagani Trush 
 
01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit të 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit Firma e 
propozuesit të 
Projektit  

 

Të dhëna të detajuara 
për propozuesin e 
projektit  

 
 

Institucioni Buxhetor  
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër Vendodhja e 
Projektit 

Shkodër/Bërdice 

 
02.  Identifikimi i Idesë se Investimit 

 
Projekt Idea  

 
Rikonstruksion fasada shkolla Seit Tagani Trush 
 

 
Problemet për tu adresuar 

Dëmtimi i fasadës se objektit për shkak të çarjeve në shtresat e suvasë. 
Prania e lagështirës në ambientet e klasave 
Ambienti i papërshtatshëm shëndetësor për 279 nxënës që frekuentojnë shkollën 
Dëmtimi i pajisjeve dhe orendive të shkollës 
Amortizimi i mëtejshëm i godinës në rast mos ndërhyrje 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi bazë 

 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti 
do të ndihmoje të arrihen   

Krijimi i një ambienti me të përshtatshëm dhe të shëndetshëm për nxënësit 
Largimi i lagështirës 
Ruajtja e godinës nga amortizimi i mëtejshëm 

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  

2 505 

Kosto e zbatimit  2 409 

Kosto e supervizim 26 

Kosto Kolaudim 10 

Kosto Projektim 60 

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit 
në Institucionin 
Buxhetor (IB) 

   Aprovimi / refuzimi për tu 
shqyrtuar me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (n.q.s. ka) 

Sekretari i 
Përgjithshëm 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 
 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (n.q.s. ka) 
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P.09120.O2. A3. Rikonstruksion i pjesshëm Shkolla Azem Hajdari 
 
01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit të 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit Firma e 
propozuesit të 
Projektit  

 

Të dhëna të detajuara 
për propozuesin e 
projektit  

 

Institucioni Buxhetor  
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër Vendodhja e 
Projektit 

Shkodër  

 
02.  Identifikimi i Idesë se Investimit 

 
Projekt Idea  

Rikonstruksion i pjesshëm Shkolla Azem Hajdari 
 

 
Problemet për tu adresuar 

Rrezikshmëria e përdorimit të  rrjetit elektrik ekzistues 
Dëmtimi i pjesshëm i disa dritareve dhe dyerve 
Pa mundësia e aksesimit në godinë nga PAK (Personat me aftësi të kufizuara) 
Mungesa e një sinjalistikë për MNZ (Mbrojtjes ndaj zjarrit) 
Mungesa e një shkalle për MNZ 
Lagështira në ambientet e brendshme të godinës. 
Dëmtimi dhe amortizimi i suvatimeve të godinës. 
Amortizimi i bojës se brendshme dhe të jashtme të godinës. 
Mungesa e rrjetit LAN në çdo klase 
Mungesa e rrjetit të ngrohjes në shkollë 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi baze 

 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti 
do të ndihmoje të arrihen   

Përshtatja e godinës për rastet e emergjencave dhe evakuimeve 
Krijimi i një ambienti të shëndetshëm me largimin e lagështirës nga godina. 
Krijimi i një ambienti me të sigurte për fëmijët dhe arsimtaret me sistemin e MNZ 
(mbrojtjes ndaj zjarrit). 
Krijimi i një ambienti të përshtatshëm për personat me aftësi të kufizuara. 
Krijimi i një ambienti konformë ligjeve dhe standardeve kombëtare për 
mësimdhënie , ngrohje. 
Instalimi i rrjetit LAN në çdo klase 
Instalimi i rrjeti të ngrohjes  

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  

27 155 
 

Kosto e zbatimit   

Kosto e supervizim  

Kosto Kolaudim  

Kosto Projektim  

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit 
në Institucionin 
Buxhetor (IB) 

   Aprovimi / refuzimi për tu 
shqyrtuar me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (n.q.s. ka) 
Investimi do të realizohet: 
faza pare në vitin 2021 në shumen 2216  
faza dyte në vitin 2022 në shumen 24939 
 

Sekretari i 
Përgjithshëm 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 
 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (n.q.s. ka) 
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P.09120.O2. A4 Instalimi i ngrohjes në ndërtesën e shkollës Ismail Qemali 
01.  Personat e Kontaktit  

Emri i propozuesit të 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
 

Firma e 
propozuesit të 
Projektit  

 

Të dhëna të detajuara 
për propozuesin e 
projektit  

 
 

Institucioni Buxhetor  
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkoder Vendodhja e 
Projektit 

Shkoder  

 
02.  Identifikimi i Idesë se Investimit 

 
Projekt Idea  

Instalimi i ngrohjes në ndërtesën e shkollës Ismail Qemali 

 
Problemet për tu adresuar 

Mungesa e një sistemi ngrohje qendrore tek një godine katër katesh me sipërfaqe 
620 m2   tek e cila ndjekin mësim 1092 nxënës. 
Ngrohja e shkollës me sisteme të veçuara për  çdo klase, si një ngrohje me 
rendiment të ulet dhe jo ekonomike. 
Ngrohja jo uniforme e ndërtesës dhe me një shkalle më të madhe ndotje si  dhe 
niveli më ulët sigurie. 
Standardi jo i kënaqshëm, për ngrohjen e një objekti arsimor.  

 
Emri i Programit 

 
Arsimi bazë 

 
Qëllimet dhe objektivat e  
Programit të cilat projekti 
do të ndihmoje të arrihen   

Instalimi në godinë e një sistemi ngrohje qendror me rendiment më të lartë, me 
djegie relativisht pa tym. Mbajtja e lokaleve  të shkollës më pastër, nga përqendrimi 
i lëndës djegëse në një ambient të vetëm. Instalimi i aparateve ngrohëse me 
kërkesa të larta termoteknike, ekonomike, por edhe sanitare më të larte. Përfitues 
të këtij investimi do të jenë, 1092 fëmijë, nga të cilët  564 vajza, si dhe i gjithë stafi i 
shkollës  

 
0.3. Kostot e Projektit të Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/lekë  

9 306 

Kosto e zbatimit   

Kosto e supervizim  

Kosto Kolaudim  

Kosto Projektim  

 
04. Autorizuesit / Hapat e aprovimit të projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit 
në Institucionin 
Buxhetor (IB) 

   Aprovimi / refuzimi për tu 
shqyrtuar me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (n.q.s. ka) 
Investimi do të realizohet në vitin 2021 
 

Sekretari i 
Përgjithshëm  
 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit të 
projekt idesë 
 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (n.q.s. ka) 
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Nr. 10 

 
 
P.09120.O3.A1 
 
“ Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë”, 

Funksioni. 9 ARSIMI 
 
N/Funksioni:P091. Arsimi  parashkollor dhe baze. 
Llojet e programit: 09120 Arsim baze përfshire 
Arsimin parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

 
Festivali i zërave “Bilbilat e vegjël këndojnë” është iniciativë e QKF në Shkodër, 20 vjet më parë, në prill të vitit 1996 
dhe lindi si shprehje e nevojës së fëmijëve të Shkodrës për të shpalosur talentin e tyre në fushën e interpretimit. 
Kjo veprimtari që në nisje angazhoi një numër shumë të madh fëmijësh, mësuesit e muzikës së tyre si dhe 
specialistë të vokalit të qytetit e më gjerë. Kjo veprimtari rezultoi e suksesshme, pasi formati i saj, në shkallë 
kombëtare u bë burim i  disa veprimtarive të mëdha televizive. Për këtë arsye nuk është e rastësishme që fëmijët 
shkodranë në këto aktivitete u bënë fitues absolutë. (R.Gjylbegu, Rr.Smaja, B.Cina, D.Garuci, G.Dume, T.Paçrami, 
R.Bashi, S.Vjerdha, J.Simoni, A.Ara, 
 etj). 
Kjo veprimtari, përveç këngëtarëve të skenave zbavitëse dhe qytetare ka evidentuar dhe furnizuar me këngëtarë 
lirikë shkollën e mesme artistike “P.Jakova” (K.Rahimi, A.Lika, R.Rasha,B.Cina,) 
  Bilbilat e vegjël, përveç talenteve ka shërbyer për promovimin e muzikës shqiptare për fëmijë duke u mundësuar 
mësimin e këtyre këngëve fëmijëve të mbarë qarkut Shkodër, përmes transmetimit televiziv, për një periudhë mjaft të 
gjatë, janar 
– prill. 
Bilbilat e vegjël i shton çdo vit dhjetëra zëra të rinj skenave lokale e kombëtare, si rrjedhojë ka nevojë për 
pasion, përkushtim, investim të përditshëm deri në detajet e vogla. 
Do të zhvillohet në katër faza ku do marrin pjesë rreth 2500 fëmijë nga të gjitha shkollat që administron Bashkia Shkodër. 
Shkollat do paraqesin fëmijë që kanë talent e dëshirë, pa kufizim në numër të cilët do i  nënshtrohen punës përgatitore 
dhe fazave seleksionuese nën udhëheqjen e specialistëve. Materiali muzikor për të gjithë konkurrentët përcaktohet 
nga organizatorët në përshtatje me moshën, karakteristikat vokale. 
Në fazën finale konkurrojnë më të talentuarit e përzgjedhur nga fazat seleksionuese dhe, nga këta, shpallen 
këngëtarët fitues. E kënduara direkt (Live) përmirësohet vazhdimisht përmes një punë të kualifikuar dhe sigurimit të 
një zorimi sa më cilësor. 

ii. Synimi i projektit 

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Identifikimi i talenteve të reja në fushën e interpretimit të këngës nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve kulturore 
artistike. iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

-Ndërtimi i grupit të punës, 
-Ndërtimi i platformës dhe kalendarit të konkurrimit. 
-Vendosja e kontakteve me shkollat, 
-Krijimi i jurive të seleksionimit dhe vlerësimit 
-Bashkëpunimi me krijues dhe aranzhues 
-Bashkëpunimi me Televizionet. 

b) Rezultatet që prisni 

1. Ruajtja e traditës e suksesit të gjatë 20 vjeçar 
2. Evidentimi dhe përgatitja e talenteve të reja në fushën e këngës. 
3. Përshtatje e materialit muzikor me karakteristikat vokale të këngëtarëve të vegjël 
4. Kthimi kësaj veprimtarie në një proces të gjatë të mësimit të këngës së zgjedhur shqiptare për fëmijë si dhe këngës 

qytetare dhe zbavitëse shqiptare apo e popujve të tjerë. 
5. Zbulimi dhe përgatitja e talenteve direkt në shkolla deri tek skajet më të largëta të territorit të Bashkisë Shkodër 
6. .Pjesëmarrje e gjerë e fëmijëve dhe e prindërve në këtë aktivitet që në fazat e para në të gjitha zonat e Shkodrës. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Fëmijët, Q. K. e Fëmijëve, drejtoritë e Shkollave 9 
vjeçare, Specialistë të zgjedhur të vokalit, 
Koncertmaestra, mësuesit e muzikës, Aranzhues, 
skenarist e skenograf. 

 
Bashkia Shkodër, 
Q. K. e Fëmijëve, 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali 
(mijë 
lekë 

Nga kjo: 

   
Paga 

 
Sigurime 

 
Operativ 
e 

Transferi 
me 

 
kapitale 
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A.1 

Honorare 
Skenari 10.000 
lekë dita për person 
Orkestracion
 25.00
0 
lekë 
Skenogra
fi 
(maket+realizim) 50.000 
lekë 
Të ftuar 20.000 
lekë dita për person 
Moderimi 10.000 
lekë dita për person 
Koncertmaester
 8.00
0 
lekë dita për person 
Juri,Faz.seksionuese 1.200 

lekë dita për person 
Juri,Faz.finale 2.400 
lekë dita për person 

 
 
 
 
 
 
 
 

349 

   
 
 
 
 
 
 
 

349 

  

A.
2 

Stimuj (dhurata për fituesit) 69   69   

 Shuma 418   418   

 
 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Total

i 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Pag
a 

 
Sigurim
e 

 
Operati
v e 

Transfer
i me 

 
kapital
e 

 Bilbilat e vegjël të Shkodrës 
këndojnë 

418    
418 

  

 Shuma 418   418   

 
 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Total

i 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operativ e 

Transferi 
me 

 
kapitale 

 Bilbilat e vegjël të Shkodrës 
këndojnë 

418   418   

 Shuma 418   418   

 
 
 

f) Periudha e zbatimit 
Gjate   vitit 2020,2021, 2022 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimit Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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Nr. 11 

 
P.09120.O3.A2 
 
Festivali  58-të Kombëtare për 
fëmije 

Funksioni. 9 ARSIMI 
 
N/Funksioni:P091. Arsimi  parashkollor dhe baze. 
Llojet e programit: 09120 Arsim baze përfshire Arsimin 
parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Shkodra, djepi i këngës qytetare, më 10-11 maj 1963 me angazhimin e forcave krijuese të qytetit, organizoi festivalin e 
parë të këngës për fëmijë. Ditët e festivalit u bënë ditët e “gjallesës” të një “sedre tradicionale kulture” të qytetit, kurse 
jehona e tij i shtyu organizatorët të vazhdonin rrugën e nisur. 
 
Festivali u bë kombëtar në vitin 1966. Me të u plotësua një boshllëk i  ndjeshëm në edukimin muzikor të fëmijëve. Por 
krahas muzikës, Festivali u dha fëmijëve mundësinë të qëndronin së bashku. Shkodra u bë edhe një nga vendet më të 
dashura për fëmijët nga e gjithë Shqipëria. Emocionet e konkurrimit i takonin skenës. Jashtë saj lindën njohje dhe miqësi 
të reja. 
 
Vitet ‟90 shënuan risi të tjera. Edicioni i 31-të, në vitin 1992, përfshiu krijuesit dhe interpretuesit nga të gjitha trojet 
shqiptare, duke e kthyer Festivalin në Festival Mbare shqiptar të Këngës për Fëmijë. Ai vijoi të jetë ngjarja artistike më e 
rëndësishme për fëmijë. Kënga iu përgjigj ndryshimeve, por ruajti veçantinë, fizionominë kombëtare dhe vlerat artistike. 
 
Festivalet patën ngritje cilësore edhe në organizim: u rrit hapësira skenike me dekore të mëdha, u realizuan librete të 
zgjedhura e prezantime origjinale ; arti regjisorial synoi daljen në pah të lirshmërisë në interpretim dhe talentit të 
ekzekutuesve të vegjël. 
 
Skena e këtij festivali në vite u bë rrugë për një shumicë këngëtarësh që u bënë të shquar dhe fushë veprimtarie për 
kompozitorë, skenaristë, autorë tekstesh, regjisorë, koreografë, skenografë, dirigjentë, instrumentues, orkestrues, mjeshtra 
vokali, etj. 
 
Festivali Mbarëkombëtar i  këngës për fëmijë i radhës, i  58-ti, parashikohet të zhvillohet në fillim të muajit qershor 2020, 
Kjo gjë vazhdon ta mbajë këtë veprimtari si festë të këngës shqiptare dhe të mundësojë ndjekjen nga një shumicë 
artdashësish të qytetit të Shkodrës, trevave të tjera shqiptare dhe një shumësie të madhe të shqipfolësve nëpërmjet 
transmetimit satelitor dhe faqeve të Ëeb-sitit. 
Edicioni i  58-të, do promovojë 26 këngë të reja, që do jenë interpretimet më të mira të krijimeve më të zgjedhura të 
kompozitorëve, poetëve, aranzhuesve dhe këngëtarëve të këtij viti në realitetin shqiptar të Shqipërisë, Kosovës, 
Maqedonisë, Malit të Zi dhe diasporës. 
Realizimi i  këtij Festivali, i  vetmi i  këtij lloji në realitetin shqipfolës, do ruajë dhe do çojë përpara traditën e gjatë e të 
suksesshme të këtij zhanri; do të stimulojë talentin e fëmijëve nëpërmjet përmirësimit të cilësisë së zërimit dhe punës së 
kualifikuar, në të kënduarën direkt (Live). 
Meqenëse Festivali zhvillohet në prag të pushimeve verore, një ndër synimet shtesë është edhe paraqitja e këtij eventi 
në qendrat më të mëdha turistike, si pjesë e argëtimit të fëmijëve. 

ii. Synimi i projektit 

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Identifikimi i talenteve të reja në fushën e interpretimit të këngës nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve kulturore artistike. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

-Ndërtimi i grupit të punës, 
-Vendosja e kontakteve me krijuesit e të gjitha trevave, 
-Krijimi i komisionit të seleksionimit dhe vlerësimit, 
-Seleksionimi dhe organizimi i grupeve të mëdha vokale dhe baletit, 
-Ndërtimi i planit të punës, 
-Bashkëpunimi me institucionet e tjera. 

b) Rezultatet që prisni 

1. Ruajtja e suksesit dhe traditës së gjatë 53 vjeçare 
2. Pasurimi i fondit të këngës shqiptare për fëmijë. 
3. Evidentimi dhe përgatitja e talenteve të reja në fushën e këngës. 
4. Kthimi i veprimtarisë në festë të këngës përgjatë gjithë ditëve të provave dhe koncerteve. 
5. Rritja e atraksionit turistik e kulturor të Shkodrës nëpërmjet realizimit të Festivalit në pedonalen kryesore të qytetit. 
6. Pjesëmarrje e gjerë e fëmijëve së bashku me prindërit në këtë aktivitet dhe stimuli i lidhjes së tyre. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 
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Fëmijët, Q. K. e Fëmijëve, Shkollat 9 vjeçare, 
Krijues bashkëpunëtorë, muzikantë dhe këngëtarë 
të vegjël nga të gjithë trevat shqipfolëse, media të 
ndryshme e televizioni publik shqiptar. 

Bashkia Shkodër, Q. K. e Fëmijëve, 
Shoqata “Shpirti Artistik i Shkodrës” 
Donator ose sponsor 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operativ 
e 

Transferim 
e 

 
kapitale 

A. 1 Skenografi  
800 

  800   

A. 2 Ndriçim artistik+ foni  
400 

  400   

A. 3 Krijimtari  dhe  realizues  
1900 

   1,900  

A. 4 Çmimet  
500 

   500  

A. 5 Akomodimi për fëmijët  
750 

  750   

A. 6 Shtypshkrime, kopjime, fotografi 
dhe fotokopjime 

 
150 

  150   

 A.7   Veshje 2 10   2 10   

 Total 4710   2310 2400  

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga   
Sigurime 

 
Operativ 
e 

Transferim 
e 

 
kapitale 

A. 1 Festivali  58-të Kombëtare për 
fëmije 

4710   2310 2400  

 Total 4710   2310 2400  

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operativ 
e 

Transferim 
e 

 
kapitale 

A. 1 Festivali  58-të Kombëtare për fëmije 4710   2310 2400  

 Total 4710   2310 2400  

 
f) Periudha e zbatimit 
Gjate   vitit, 2020,2021,2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimit Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 

 



 

31 
 

 
 
 
 
Nr. 12 

 
P09120.O3.A3 
 
Veprimtari masive sportive, 
artistike e shkencore të 
Qendrës  Kulturore të 
Fëmijëve 

 
Funksioni. 9 ARSIMI 
 
N/Funksioni:P091. Arsimi  parashkollor dhe baze. Llojet e 
programit: 09120 Arsim baze përfshire Arsimin parashkollor 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Qendra Kulturore. e Fëmijëve organizon gjatë vitit, sipas kalendarëve të përcaktuar. disa veprimtari masive 
sportive, artistike e shkencore, mbi bazën të platformave që ndërton dhe ua shpërndan shkollave 9 vjeçare 
Këto veprimtari gjallërojnë dukshëm sheshet, fushat sportive, palestrat dhe sallat që ka qyteti ynë. Nga më 
kryesoret veçojmë: 
në gjashte mujorin e parë Janar-Qershor 
Kampionati i shahut në mes shkollave 9 vjeçare(rreth 30 shkolla) 
Marrin pjesë nga çdo shkollë 2 vajza dhe 2 djem (CU) – 
2 vajza dhe 2 djem nga kl 5-6 
2 vajza dhe 2 djem nga klasa 7-8-9 Kampionati i pingpongut në mes 
shkollave 9 vjeçare(rreth 30 shkolla) Marrin pjesë nga çdo shkollë 2 vajza 
dhe 2 djem nga 5-6 

2 vajza dhe 2 nga klasa 7-8-9 
Kampionatet pranverore në Basketboll, Volejboll dhe Minifutboll femra dhe meshkuj në mes shkollave 9 vjeçare (rreth 
20 shkolla) 
Kjo veprimtari shumë të madhe realizohet në tri faza mbi shortin që hidhet në fillim dhe veprohet me sistem eliminimi. 
Zhvillohet në disa terrene dhe palestra të qytetit tonë për arsye të përmasave që ka. dhe zgjat rreth një muaj e gjysmë. 
Në fund shpallen ekipet fituese për gjithsecilin lloj sporti. 
Zbavitemi me gjuhet e huaja 
Marrin pjesë anëtaret e rretheve të gjuhëve të huaja të QKF(150fëmijë) si dhe nxënës të dalluar në këtë fushë nga 
shkollat 9 vjeçare. Veprimtaria organizohet në sallën e QKF-së dhe trajtohet si variete ku nxënësit shpalosin arritjet e 
tyre përmes këngë, recitimit, inskenimit dhe humorit në gjuhë të huaja. 
në gjashtë mujorin e dytë Shtator Dhjetor 
Kampionati i vrapimit në natyrë në mes shkolla 9 vjeçare(rreth 30 shkolla) 
Marrin pjesë nga çdo shkollë 2 vajza dhe 2 djem nga CU-3 vajza dhe 3 djem nga CU 
Konkursi i fjalës artistike në mes shkolla 9 vjeçare(rreth 27 shkolla) 
Konkursi zhvillohet në tre faza sipas kalendarit të përcaktuar. 
Faza e parë, në shkolla, pa kufizim numrin i konkurrenteve, ndiqet nga specialistët e QKF-së. 
Faza e dytë në sallën e QKF në 10 ditë dhe në të marrin pjesë nga çdo shkollë: 3 recitues nga CU- 2 recitues nga 
CL dhe Një nxënës ose një grup në fushën e humorit. 
Nga kjo fazë Juria përzgjedh finalistët të cilët konkurrojnë në Finale për të shpallur 8 fituesit: Vendi i parë, dytë, tretë 
dhe inkurajues për CU dhe për CL. 
Garë me biçikleta në mes kopshteve të qytetit Marrin 
pjesë nga çdo kopësht 2 vajza dhe 2 djem. 
Gara zhvillohet e ndarë, në pedonalen tek ura e Bunës. Ky aktivitet hyn tek aktivitetet e traditës(rreth 30 vjet që 
zhvillohet) dhe rezulton shumë i dashur jo vetëm nga fëmijët por edhe nga prindërit. Kjo ditë kthehet në një festë për 
këtë brez fëmijësh. 
Në këto aktivitete përveç fëmijëve të talentuar në fushat respektive, angazhohen edhe mësuesit edukimit fizik, të 
letërsisë, trajnerë, gjygjtarë, regjisorë, aktorë, moderatorë dhe shkrimtare nga më të dalluarit që ka qyteti ynë. 
Të gjitha këto veprimtari kanë fituesit e tyre të cilët stimulohen. 
Këto veprimtari ndiqen me shumë interes nga drejtuesit dhe tekniket e klubit shume sportesh “Vllaznia” që shënojnë 
dhe seleksionojnë, për të afruar në ekipet e këtij klubi më të talentuarit. 

ii. Synimi i projektit 

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. Identifikimi 
i talenteve të reja në fushën e interpretimit të këngës nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve kulturore artistike. 
Gjallërimi i jetës sportive, kulturore e artistike të këtij brezi gjatë gjithë vitit kalendarik Zgjerimi i bazës së këtyre 
veprimtarive duke përfshirë dhe shkollat e periferisë Zhvillimi dhe ruajtja në nivele optimale e cilësive fizike dhe 
psikomotorre të fëmijëve Zbulimin dhe përgatitjen e talenteve të reja në fushën e sportit 
Zbulimin dhe përgatitjen e fëmijëve të talentuar në fushën e interpretimit skenik dhe humorit 
Planifikimi për këto veprimtari është bërë mbi territorin e vjetër të Bashkisë Shkodër me mendimin për të tentuar 
zgjerimin e gjeografisë për këtë vit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

-Përcaktimi i platformave respektive për secilën veprimtari 

-Ndërtimin e kalendarëve respektive 
-Hedhjen e shortit 
-Përcaktimi i gjygjtarëve dhe jurive 
-Përcaktimi i grupeve realizuese 
-Ndërtimi dhe regjistrimi i ekipeve pjesëmarrëse 
-Vendosja e kontakteve dhe bashkëpunimi me drejtoritë e shkollave 
-Bashkëpunimi 
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b) Rezultatet që prisni 

 Mbushja e kohës së lirë të brezit të fëmijëve të sotëm me veprimtari sa të bukura dhe interesante aq edhe të 
shëndetshme për këtë brez. 

 Gjallërimi gjatë gjithë vitit i jetës kulturore e sportive në qytetin e Shkodrës. 

 Inkurajimi tek fëmijët i pavarësisë krijuese lëvizore dhe i marrëdhënieve bashkëpunuese dhe bashkëvepruese në 
procesin e të ushtruarit me të tjerë. 

 Ruajtja dhe avancimi i traditës së gjatë mbi 60 vjeçare të organizimit të kampionateve sportive dhe garës së 
interpretimit nga ana e QKF-së. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Q. K. e Fëmijëve, drejtoritë e Shkollave 9 vjeçare, 
Nxënës, artistë, sportistë të dalluar, specialiste të 
sportit dhe artit etj. 

Bashkia Shkoder, 
Q. K. e Fëmijëve, 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Siguri 
me 

 
Operativ  

Transferime kapitale 

 
 
 
 
A.1 

Honorare 
Gjygjtarë 1200 lekë dita 
për person 
Ant.jurie 1200 lekë dita 
për person 
Moderimi 6600 lekë dita 
për person 
Skenografi 40000 lekë 
Skenari 10000 lekë 

209   209   

A.2 Stimuj (dhurata për fituesit) 71   71   

 Shuma 280   280   

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Siguri 
me 

 
Operative 

Transferime kapitale 

 Shuma 280   280   

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Siguri 
me 

 
Operative 

Transferime kapitale 

 Shuma 280   280   

 
 
 

f) Periudha e zbatimit 
Gjate   vitit  2020,2021, 2022 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimit Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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Nr. 13 

 
P.09120.O3.A4 
 
“Veprimtari me rrethet artistike, 
sportive e shkencore për vitin 
2020" 

 
Funksioni. 9 ARSIMI 
 
N/Funksioni:P091. Arsimi  parashkollor dhe baze. 
Llojet e programit: 09120 Arsim baze përfshire 
Arsimin parashkollor. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

 
Viti 2016 për një pjesë të funksionimit të QKF-se ishte problem pasi u ndërpre mbështetja e DAR Shkodër për rrethet 
jashtëshkollore. Në të tilla kushte Q. K. e Fëmijëve e mbështetur nga Bashkia pjesë e së cilës ajo është tashmë, 
u organizua dhe me dashamirësinë e një grupi instruktorësh pasionantë në punën me fëmijët arriti të ruaj traditën 
gati 70 vjeçare të punës me disa nga rrethet jashtëshkollore më të kërkuara, me rezultate dhe të dashura nga 
fëmijët. Kjo veprimtari funksionon që me krijimin e këtij institucioni dhe ka përfshirë në çdo vit rreth 500 fëmijë të 
Shkodrës të talentuar në fushat respektive të cilët argëtohen, aftësohen dhe stërviten pranë kësaj qendre nga një 
grup specialistësh të artit, sportit e shkencës nga më të mirët që zhvillojnë aktivitet në qytetin tonë. Nga kjo veprimtari 
e suksesshme në vite kanë dalë figura të spikatura të artit e sportit që kanë shkëlqyer në skenat dhe fushat sportive 
kombëtare e më gjërë. 
Viti 2020 shënon një tjetër sfidë për QKF-në, me pretendimin për të plotësuar kushtet që të tre sektorët të kompletohen 
me numrin e rretheve që kërkon kurikula e këtij institucioni. 
Në këto kushte në si staf kemi menduar, diskutuar e planifikuar për t’u përshtatur në kushtet e reja në të cilat ndodhemi 
duke propozuar zgjidhjen që ashtu si u veprua në 2016-tën të krijohet mundësia e zgjerimit të veprimtarive. 
 

ii. Synimi i projektit 

 Gjallërimi i jetës kulturore, artistike, sportive e shkencore, të këtij brezi gjatë gjithë vitit kalendarik 

 Zbulimin dhe përgatitjen e talenteve të reja në fushën e artit, sportit e shkencës 

 Evidentimin dhe paraqitjen në publik të artistëve e sportistëve të talentuar që ka Shkodra për këtë moshë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni për të prodhuar rezultate) 

-Përcaktimi i strukturës 
-Ndërtimin i planeve të punës së rretheve 
-Përcaktimi dhe sigurimi i bazës materiale që duhet për zhvillimin normal të këtyre kurseve. 
-Seleksionimi, regjistrimi  dhe ndërtimi i ekipeve dhe grupeve. 
-Vendosja e kontakteve dhe bashkëpunimi me shkollat 
-Ndërtimi i orarit 

b) Rezultatet që prisni 

1. Zbulimi dhe përgatitja e talenteve të reja në fushën e artit, sportit 
e shkencës 

2. Mbushja e kohës së lirë të brezit të fëmijëve të sotëm me 
aktivitet konkret 

3. Gjallërimi gjatë gjithë vitit i jetës kulturore, sportive e shkencore 
në qytetin e Shkodrës. 

4. Inkurajimi tek fëmijët i pavarësisë krijuese lëvizore dhe i 
marrëdhënieve bashkëpunuese dhe bashkëvepruese në 
procesin e të ushtruarit me të tjerë. 

3. Ruajtja dhe avancimi i traditës së gjatë mbi 60 vjeçare të funksionimit të rretheve jashtëshkollore nga ana e QKF-së. c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Q. K. e Fëmijëve, specialiste të artit, sportit e shkencës 
Nxënës të dalluar në fushën e artit, sportit dhe shkencës 

Bashkia Shkoder, 
Q. K. e Fëmijëve, 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali (mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferim 
e 

kapitale 

A.1 Honorare: 
Ora  e mësimit  250 lekë 
24 ore  për instruktore  
në muaj 

1082   1082   

 Shuma 1082   1082   

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali (mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferim 
e 

kapitale 
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A.1 Honorare: 
Ora  e mësimit  250 lekë 
24 ore  për instruktore  në 
muaj 

1082   1082   

 Shuma 1082   1082   

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali (mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferim 
e 

kapitale 

A.1 Honorare: 
Ora  e mësimit  250 lekë 24 
ore  për instruktore  në muaj 

1082   1082   

 Shuma 1082   1082   

 
f) Periudha e zbatimit 
Gjate   vitit , 2020,2021,2022 

 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimit 
Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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Nr. 14 

 
P.09120.O3.A5 
 
Mbrëmja Tradicionale  e Vitit të Ri për 
nxënësit e shkollave 9 - vjeçare 

Funksioni. 9 ARSIMI 
 
N/Funksioni:P091. Arsimi  parashkollor 
dhe baze. 
Llojet e programit: 09120 Arsim baze 
përfshire Arsimin parashkollor 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Mbrëmja tradicionale e vitit të ri ka një traditë më shumë se 60 vjeçare, realizuar pa ndërprerje çdo vit nga QKF 
(ish Shtëpia e pionierit) në fund të muajit dhjetor, me mbështetjen e Bashkisë Shkodër. Ajo stimulon nxënësit e 
talentuar pa dallime, që zgjidhen nga shkollat, DAR-i dhe stafi i QKF. 
Kjo mbrëmje shërben si premierë e talenteve të humorit, këngës, baletit dhe aerobisë së QKF dhe si stimulim i nxënësve 
më të mirë të qytetit; (stimulohen rreth 70 nxënës të dalluar të ciklit të ulët të shkollave 9 vjeçare dhe 130 artistë 
dhe sportistë të vegjël). Materiali artistik i kësaj veprimtarie është rreth 75%, krejt i ri. 
Gjithashtu kjo Mbrëmje stimulon bashkëpunimin me artistë të afirmuar, të cilët ftohen si mysafirë nderi. Kjo gjë 
rrit interesin dhe pëlqyeshërinë dhe e bëjnë këtë aktivitet shumë argëtues. 

ii. Synimi i projektit 

Të rritet cilësia e jetës kulturore në qytetin e Shkodrës nëpërmjet inkurajimit dhe mbështetjes së brezit të ri. 
Identifikimi i  talenteve të reja në fushën e interpretimit të këngës nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve 
kulturore artistike. 
Zgjerimi i  bazës së kësaj veprimtarie me nxënës të talentuar edhe nga shkollat e periferisë që   administron 
tashmë Bashkia e re e Shkodrës. 
Gjallërimi i jetës kulturore e artistike të brezit të fëmijëve në kuadër të festave të fund 
vitit Evidentimi i arritjeve të fëmijëve në mësime në art dhe sport. 
Bashkëpunimi me artistë e specialistë të fushave të ndryshme nën udhëheqjen e QKF-së. 
Realizimi i  një Premiere sa më argëtuese dhe cilësore për të gjithë fëmijët e qarkut Shkodër, përmes 
transmetimit televiziv. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

-Përcaktimi i grupit realizues 
-Realizimi i skenarit 
-Përzgjedhja e materialeve muzikore dhe koreografike 
-Përcaktimi i aktorëve, solistëve, gr. vokale, gr. të baletit e aerobisë 
-Vendosja e kontakteve me DR, Drejtoritë e shkollave dhe trupat pedagogjike 
-Bashkëpunimi me Televizionet. 

b) Rezultatet që prisni 

1.Evidentimi dhe paraqitja në publik e nxënësve të dalluar të shkollave 9 vjeçare dhe e talenteve të reja në fusha 
të ndryshme të shkencës, artit dhe sportit. 
3. Afishimi i arritjeve të këtyre talenteve në veprimtaritë lokale e kombëtare. 
4. Ruajtja dhe përparimi i traditës mbi 60 vjeçare 
5. Trajtimi në skenar i temave të dashura por edhe i atyre që shqetësojnë brezin e fëmijëve të sotëm. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Q. K. e Fëmijëve, drejtoritë e Shkollave 9 vjeçare, Nxënës, 
artistë, sportistë të dalluar, shkrimtarë, aktorë, aranzhues, 
regjisor, koreograf, skenograf Koncertmaester etj. 

Bashkia Shkodër, 
Q. K. e Fëmijëve, 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 
 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 

(mijë lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Siguri 
me 

 
Operativ 
e 

Transferi 
me 

kapital 
e 

A.1 Stimulimi i nxënësve dhe 
artisteve të dalluar 
185 vete x 1350 lekë për person  
= 249.750 lekë 

 
250 

   
250 

  

A.2 Krijimtaria dhe realizimi 
Libreti+materiale humoristike   
40.000 
Skenografi(materiale+realizim) 50.000 
Rregjia 20.000 
 
Balet (për person) 8.000 

 
 

195 

   
 

195 
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 Aktor i ftuar (për person)
 12.000 

Orkestracion 25.000 

      

 Shuma 445   445   

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Siguri 
me 

 
Operativ 
e 

Transferi 
me 

kapital 
e 

A.1 Stimulimi i nxënësve dhe artisteve 
të dalluar 
185 vete x 1350 lekë për person  = 
249.750 lekë 

 
250 

   
250 

  

A.2 Krijimtaria dhe realizimi 
Libreti+materiale humoristike   
40.000 
Skenografi(materiale+realizim) 50.000 
Rregjia 20.000 
 
Balet (për person) 8.000 
Aktor i ftuar (për person) 12.000 
Orkestracion 25.000 

 
 
 

195 

   
 
 

195 

  

A.3 Shuma 445   445   

 
 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Siguri 
me 

 
Operativ 
e 

Transferi 
me 

kapital 
e 

A.1 Stimulimi i nxënësve dhe artisteve 
të dalluar 
185 vete x 1350 lekë për person  = 
249.750 lekë 

 
250 

   
250 

  

A.2 Krijimtaria dhe realizimi 
Libreti+materiale humoristike   
40.000 
Skenografi(materiale+realizim) 50.000 
Regjia 20.000 
 
Balet (për person) 8.000 
Aktor i ftuar (për person) 12.000 
Orkestracion 25.000 

 
 
 

195 

   
 
 

195 

  

A.3 Shuma 445   445   

 
f) Periudha e zbatimit 
Gjate  vitit  2020,2021, 2022 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike 
Arsimit Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria Ekonomike Arsimit 
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Nr. 1 

P09120.O4 .A1.  
Mbështetja e personelit edukator dhe të 
shërbimit të sistemit parashkollor. 
(Paga/sig.shoq) 

Llojet e programit: P09120. Arsimi 
parashkollor dhe edukimi 
 
Funksioni:P091.Sistemin arsimor  
parashkollor ne kopshte. Ndertimin 
rehabilitimin dhe mirembajtjen e 
ndertesave te sistemit arsimor 
parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 Drejtoria e kopshteve dhe Çerdheve administron  58  kopshte. 22  kopshte të liçensuara dhe 1 në proces liçensimi ne 
qytetin e Shkodrës, ndër to 6 kopshte me ushqim, dhe  35  në njësitë administrative. Numri i fëmijëve  që përfitojnë 
nga ky shërbim është rreth 1978 femijë në kopshte (969 femra). Sipas grupmoshave kopshtet frekuentohen nga  425 
fëmijë të moshës 3 vjeç, 677 fëmijë të moshës 4-vjeçar; 876 fëmijë 5-6 vjeçar. 
 
Në qytetin e Shkodrës funksionojnë 23 kopshte 
Në Njësinë Administrative Rrethina funksionojnë 9 kopshte 
Në Njësinë Administrative Guri i Zi  funksionojnë 4 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Postribë  funksionojnë 5 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Anën e Malit  funksionojnë 6 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Bërdicë  funksionojnë 5 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Velipojë funksionojnë 2 kopshte; 
Në Njësinë Administrative Dajç funksionojnë 4 kopshte; 
Në kopshtet e Bashkisë së Shkodrës ofrojnë shërbimin 128 edukatore, 44 staf mbështetës.  
 
Llogaritja e pagave për vitin 2020 është bërë mbi bazën e vendimit nr. 06 dt.03.01.2019 ”Per miratimi e Struktures dhe 
listes emerore te nenpunsave dhe punonjesve te Administrates dhe Insitucioneve ne varesi te Bashkise Shkoder per 
vitin 2019”, i ndryshuar dhe në bazë të VKM nr. 351, datë 19.4.2017 Për një shtesë në vendimin nr.175, datë 8.3.2017, 
të këshillit të ministrave, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë në arsimin 
parauniversitar”, VKM Nr.717, date 23.6.2009, "Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe 
të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore” i ndryshuar VKM Nr.809, datë 26.12.2018, "Për përcaktimin e pagës 
minimale në shkallë vendi VKB Nr. 82 Date 20.12.2018 "Për miratimin e Buxhetit, për vitin 2019 dhe planit buxhetor 
afatmesem perfundimtar 2020-2022 të Bashkisë së Shkodrës" 
Kështu shërbimi në kopshte për 172 punonjës edukatore dhe personel mbështetës financohet për paga dhe sigurime 
shoqërore me burim financimi nga transferta specifike dhe të ardhurat e veta. 
Struktura organike e kopshteve  perbehet prej 172 punonjes, ne te cilet 128 jane punonjes te arsimit 
parashkollor(edukatoret),35 vete  jane punonjes mbeshtetes, ndersa 9 punonjes te tjere jane (5 roje) dhe 4 sanitare 
qe jane  shtuar ne organiken e kopshtit te ri ”Edit Durham” qe eshte hapur i ri ne vitin 2017.  Gjithesj  struktura perbehet 
prej 172 vete. Pagat e 163 punonjesve  perballohen  nga fondi i transfertes specifike, ndersa  pagat e 9  punonjesve 
te tjere perballohen nga te  ardhurat  e Bashkise. 

ii. Synimi i projektit 

Garantimi i shpenzimeve të pagave, sigurimeve shoqerore dhe shëndetësore të punonjesve 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndëtsore të punonjesve,  në 
mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë 

b) Rezultatet që prisni  

Çdo punonjes sipas pozicionit te punes te jape rezultate pozitive duke zbatuar ligjet, vendimet e bashkise dhe 
urdherat e titullari te institucionit . 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Personeli i kopshteve 
 Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 Totali ( lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transfe
rime 

kapit
ale 

A.1 
Shpenzime per paga e sig.shoq. per 
mesuesit parashkollor dhe punonjesit 
mbeshtetes 

128643 110990 17653   
 

A.2 
Shpenzimet per paga e sig.per (5 roje, 
2 kujdestare dhe 2 sanitare) 

8703 7509 1194   
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 Shuma 137346 118499 18847    

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 Totali (lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transfe
rime 

kapit
ale 

A.1 
Shpenzime per paga e sig.shoq.per 
mesuesit parashkollor dhe punonjesit 
mbeshtetes  

129151 111429 17722   
 

A.2 
Shpenzimet per paga e sig.per (5 roje, 
2 kujdestare dhe 2 sanitare. 

8722 7525 1197   
 

 Shuma 137873 118954 18919    

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 Totali (lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transfe
rime 

kapit
ale 

A.1 
Shpenzime per paga e sig.shoq.per 
mesuesit parashkollor dhe punonjesit 
mbeshtetes.  

129614 111828 17786   
 

A.2 
Shpenzimet per paga e sig.per (5 roje, 
2 kujdestare dhe 2 sanitare. 

8740 7541 1199   
 

 Shuma 138354 119369 18985    

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve. 
 
Institucioni likuidues : Drejtoria e Kopshteve dhe e 
Cerdheve 
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Nr. 2 
P09120.O4 .A2.  
Furnizim me ushqime për kopshtet në 
Bashkinë e Shkodrës 

Llojet e programit: P09120. Arsimi parashkollor 
dhe edukimi 
Funksioni:P091.Sistemin arsimor  parashkollor ne 
kopshte. Ndertiimin rehabilitimin dhe 
mirembajtjen e ndertesave te sistemit arsimor 
parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Furnizimi me ushqime do te behet per  6 kopshte  me dreke.  
Kopshti “Ismet Sali Bruçaj”(Soros) ka kapacitete per 140 femije.. 
Kopshti “Ton Alimhilli” ka 130 mestarisht te rregjistruar. 
Kopshti “Bep Tusha” ka 96 femije .. 
Kopshti “Guerrile” ka 56 femije  
Kopshti “1 Qershori” ka 26 femije.   
Kopshti “Edit Durhan” ka 33 femije, 
Frekuentimi mesatar shkon rreth 300 femije. Per ushqyerjen e femijeve pergaditet menyja ditore sipas normativave 
te caktuara mbi bazen e te cilit  hartohet situacioni dhe sipas dite ngrenjeve del edhe  kuota ditore. Kjo kuote ditore 
eshte llogaritur mestarisht 160 leke .Planifikimi i fondeve është bërë duke marrë në konsideratë parashikimet për 
kontratën e  re që do të do të prokurohet për furnizimin me ushqime. 
 

ii. Synimi i projektit  

Krijimin e kushteve sa me te favorshme per qendrimin e femijeve  ne kopshte, ushqyerjen e tyre  ne menyre te 
shendetshme. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Përcaktimi i nevojave. 
Kryerja e llogaritjeve për shpenzimin  
Kryerja e procederuave perkatëse. 

Monitorimi i procesit. 

b) Rezultatet që prisni  

Rritjen  e cilesise se ushqimit dhe kujdesit ndaj femijeve. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Femijet e kopshteve  Prinderit 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operative Transferi
me 

kapital
e 

A.1 Furnizime me ushqime 11100 
 

 11100   

 Shuma 11100 
 

 11100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  

(mijë lekë) 

 

Paga 
Sigurim
e 

Operative Transferi
me 

kapital
e 

A.1 Furnizime me ushqime 11100 
 

 11100   

 Shuma 11100 
 

 11100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
Sigurim
e 

Operativ
e Transferime 

kapital
e 

A.1 Furnizime me ushqime 11100 
 

 11100   

 Shuma 11100 
 

 11100   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 
përfundon) 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve. 
 
Institucioni likuidues : Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve 
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Nr. 3 
P09120.O4.A3 
Mbeshtetje me materiale kancelarie, 
pastrimi dhe paisje orendi per kopshte. 

Llojet e programit: P09120. Arsimi parashkollor 
dhe edukimi 
Funksioni:P091.Sistemin arsimor  parashkollor ne 
kopshte.Ndertiimin rehabilitimin dhe mirembajtjen 
e ndertesave te sistemit arsimor parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Për të krijuar një situatë sa më normale të kushteve higjenike për vtin 2020 kemi bërë një përmbledhje të atyre 
materialeve që do mundësojne mbajtjen në kushte higjenike normale ambjentet  parashkollore. Në përpilimin e 
shpenzimeve për këtë zë është marrë parasysh numri i fëmijve dhe i kopshteve. Materialet do tu shërbejnë  
kopshteve te qytetit dhe pjeserisht ne komunat...  Ne varesi te kesaj Drejtorie ka  58 kopshte ku numri i femijeve 
eshte 1978.Ne qytet jane 1089 femije qe frekuentohen ne 23 kopshte. 
Po keshtu per mbarevajtjen e punes kerkohet furnizimi me kancelari .  
Duhet theksuar se shpesh here gjate veprimtarise ne kopshte, mjaft orendi demtohen dhe kane nevoje te 
zevendesohen me te reja. Nevojiten 9 stufa me dru per Kopshtet ’’Golem”, ’’Guci e re’’, ’’Shtoj i Vjeter’’, ’’Beltoje’’, 
’’Mali Hebe’’, ’’Hasan Dardhanjori’’ Oblike, ’’Muriqan’’, ’’Zues’’, dhe ’’Hot i Ri’’. Nje shporet profesinal gatimi me 6 
vende gatimi per kopshtin me drek ”Ismet Sali Brucaj’’ Gjithashtu nevojiten dhe 2 fshesa me korent per Kopshtin 
’’Ismail Qemali’’ dhe ’’Gjuhet e Huaja’’ Keto kerkesa behen ne baze te verifikmeve qe ka bere komisioni i ngritur nga 
Drejtoria jone dhe kerkesave qe kane bere Drejtoreshat e Kopshteve. 

ii. Synimi i projektit 

Te krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë së sherbimit ne ambjentet prashkollore. 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin prashkollor dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim 
cilësor të infrastrukturës së institucioneve prashkollore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave për secilin  kopesht. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procederuave përkatëse . 

Monitorimi i procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni 

Realizimin e sherbimit te furnizimit me materjale per krijimin e kushteve te pershtatshme ne te gjitha ambjentet e 
objekteve parashkollore. 

Krijimi kushteve optimale të punës për edukatoret dhe femijet gjatë procesit mësimor dhe edukativ. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Femijet e koshteve dhe stafi 
 Bashkia  Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2020 

Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Materjale zyre (kancelari) 300 
 

 300   

A.2 
Materjale per pastrim, 
dizinfektim etj 

700 
 

 700  
 

A.3 Blerje paisje dhe orendi 500 
 

   500 

 Shuma 1500 
 

 1000  500 

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2021 

Totali  
(mijë lekë) 

 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Materjale zyre (kancelari) 199 
 

 199   

A.2 
Materrjale per 
pastrim,dizinfektim etj 

700 
 

 700  
 

A.3 Blerje paisje dhe orendi 500 
 

   500 

 Shuma 1399 
 

 899  500 

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2022 

Totali (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Materjale zyre (kancelari) 300 
 

 300   
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A.2 
Materrjale per 
pastrim,dizinfektim etj 

497 
 

 497  
 

A.3 Blerje paisje dhe orendi 500 
 

   500 

 Shuma 1297 
 

 797  500 

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 
përfundon) 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve. 
 
Institucioni likuidues : Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve 
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Nr.4 
 P09120.O4 .A4 
 Ngrohje me lende djegese (dru zjarri, 
nafte dhe gaz)  per arsimin parashkollor. 

Llojet e programit: P09120. Arsimi parashkollor dhe 
edukimi 
Funksioni:P091.Sistemin arsimor  parashkollor ne 
kopshte.Ndertiimin rehabilitimin dhe mirembajtjen e 
ndertesave te sistemit arsimor parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ne te gjitha kopshtet e territorit te Bashkise Shkoder per tu ngrohur dhe per gatim perdoret  gaz dhe, dru zjarri. Ne 
kopshtet  me dreke ne qytet per doret  gaz per ngrohje dhe gatim ,dru zjarri  per  ngrohje dhe ne disa  kopshte  
perdoret energji elektrike dhe  nafte.   
Kopshti “Ismet Sali Bruçaj”(Soros) ,ngrohet me energji elektrike. 
Kopshti “Ton Alimhilli”  ,ngrohet me 5 shporeta me dru zjarri. 
Kopshti “Bep Tusha”,ngrohet me nafte, meqenese kjo godine ka te instaluar sistem ngrohje me nafte. 
Kopshti “Guerrile” ,ngrohet me Kaldaje. 
Kopshti “1 Qershori”t me 1 shporet me dru. 
Kopshti “Edit Durhan”,ngrohet me dy shporeta me dru. 
Kopshtet “Periferi” ngrohen me dru dhe me gaz. 
Kopshtet e meposhtme perdorin gazin per gatim:  
Kopshti “Ismet Sali Bruçaj”(Soros) ka kapacitete per 140 femije 
Kopshti “Ton Alimhilli” ka 130 frmije te rregjistruar. 
Kopshti “Bep Tusha” ka 96 femije .. 
Kopshti “Guerrile” ka 56 femije  
Kopshti “1 Qershori” ka 26 femije.   
Kopshti “Edit Durhan” ka 33 femije 

ii. Synimi i projektit  

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin  parashkollor dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim 
cilësor të infrastrukturës së institucioneve parashkollore  në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. Ofrimin e ketij 
sherbimi kaq te rendsishem per keto objekte parashkollore., 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procederuave përkatëse. 

b) Rezultatet që prisni 

Realizimin e sherbimit te furnizimit me  dru zjarri, gaz dhe nafte per krijimin e kushtreve sa me te pershtatshme ne te 
gjitha  objektet prashkollore. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Femijet parashkollore, dhe stafi  edukativ.. 
 Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali 

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Lende djegese(dru zjarri) 2500 
 

 2500   

A.2 Lende djegese (gaz) 500 
 

 500   

A.3 Lende djegese(nafte) 400 
 

 400   

 Shuma 3400 
 

 3400   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 

(mijë lekë) 

 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Lende djegese(dru zjarri) 2500 
 

 2500   

A.2 Lende djegese (gaz) 500 
 

 500   

A.3 Lende djegese(nafte) 400 
 

 400   
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 Shuma 3400 
 

 3400   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali 

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Lende djegese(dru zjarri) 2500 
 

 2500   

A.2 Lende djegese(gaz) 500 
 

 500   

A.3 Lende djegese(nafte) 400 
 

 400   

 Shuma 3400 
 

 3400   

 f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 
përfundon) 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve. 
 
Institucioni likuidues : Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve 
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Nr.5 
 P09120.O4 .A5  
Sigurimi i objekteve te arsimit 
parashkollor 

Llojet e programit: P09120. Arsimi parashkollor dhe 
edukimi 
Funksioni:P091.Sistemin arsimor  parashkollor ne 
kopshte.Ndertiimin rehabilitimin dhe mirembajtjen e 
ndertesave te sistemit arsimor parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
Ndertesat e sistemit arsimor parashkollor  eshte e  detyrushme qe te  sigurohen 1 here ne vit. Per kete aresye  eshte 
planifikuar nje shume e caktuar qe do te derdhet ne Insitutin e Sigurimit te Ndertesave ne menyre  qe kjo e fundit te 
pergjigjet  per ndonje rast fatkeqsie natyrore. 

ii. Synimi i projektit  

Synohet  sigurimi i ndertesave  te sistemit arsimor parashkollor. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit ( 

 

Lidhja e kontratave me  SiGAL ose INSIG  per  sigurimin e ndertesave te sistemit arsimor parashkollor.  

b) Rezultatet që prisni  

 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Femijet,stafi dhe I,sig. 
 Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 
Shpenzime per sigurimin e 
ndertesave  

80 
 

 80  
 

 Shuma 80 
 

 80   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  (mijë 
lekë) 

 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 
Shpenzime per sigurimin e 
ndertesave  

80 
 

 80  
 

 Shuma 80 
 

 80   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 
Shpenzime per sigurimin e 
ndertesave  

80 
 

 80  
 

 Shuma 80 
 

 80   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve. 
 
Institucioni likuidues : Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve 
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Nr.6 
P09120.O4 .A6. 
Dezinfektim i mjediseve te objekteve 
ne arsimin parashkollor. 

Llojet e programit: P09120. Arsimi parashkollor dhe 
edukimi 
Funksioni:P091.Sistemin arsimor  parashkollor ne 
kopshte.Ndertimin rehabilitimin dhe mirembajtjen e 
ndertesave te sistemit arsimor parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

 
Per te pasur  ambjente sa me higjenike, dhe te mbrojtura ndaj infektimeve te ndryshme eshte e domosdoshme 
dizinfektimi i ambjenteve te godinave parashkollore 

ii. Synimi i projektit  

 Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë  dhe sigurisë në ambjentet e kopshteve.Ofrimin e ketij 
sherbimi kaq te rendsishem per keto objekte parashkollore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave për secilin instiucion. 
Vlersimi kërkesave në përputhje me kapacitetet 
Kryerja e procedurave përkatëse. 
Monitorimi i procesit të sherbimit 

b) Rezultatet që prisni  

Femijet parashkollore te kene kushte higjeno-sanitare per qendrimin etyre . 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Femijet, stafi dhe ,Inspektoriati Higjeno Sanitar.. 
 Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2020 

Totali 
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

A.1 Sherbime per(dizinfektim) 150 
 

 150   

 shuma 150 
 

 150   

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2021 

Totali 
(mijë lekë) 

 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

A.1 Sherbime per(dizinfektim) 150 
 

 150   

 Shuma 150 
 

 150   

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2022 

Totali (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

A.1 Sherbime per(dizinfektim). 150 
 

 150   

 Shuma 150 
 

 150   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 
përfundon) 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve. 
 
Institucioni likuidues : Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve 
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Nr.7 
P09120.O4 .A7. 
Mirembajtje e zakonshme per ndertesat e arsimit 
parashkollor. 

Llojet e programit: P09120. Arsimi 
parashkollor dhe edukimi 
Funksioni:P091.Sistemin arsimor  
parashkollor ne kopshte.Ndertiimin 
rehabilitimin dhe mirembajtjen e 
ndertesave te sistemit arsimor 
parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
Ndertesat e sistemit arsimor parashkollor per te qene sa me te pershtatshme dhe komode per arsimimin dhe 
edukimin e femijeve kane nevoje per  mirembajtje, si lyerje me boje  dhe riparime te ndryshme. Ne territorin e 
Bashkise ka gjithsejt 58 Kopshte me siperfaqe gjithsejt prej 6972 m2  ku duhen mirembajtur  minimalisht me lyerje.  
Vetem  kopshtet ne qytet me dreke kane keto siperfaqe: 
Kopshti “Ismet Sali Bruçaj”(Soros)  ka 450 m2 + oborr 900m2,. 
Kopshti “Ton Alimhilli”  ,ambjente ne perdorim ka  afersisht 430 m2 + oborr 1000m2 ,. 
Kopshti “Bep Tusha” ka ,ambjente ne perdorim  500 m2 brenda dhe jashte. 
Kopshti “Guerrile” , ambjente ne perdorim ka rreth 80m2,. 
Kopshti “1 Qershori”  ne perdorim ka rreth 70 m2.. 
Kopshti “Edit Durhan”,ambjente ne perdorim ka rreth 450m2.. 
Kopshtet  “Periferi” ne NJA te Bashkise Shkoder sipas prioriteteve. 
Kopshti ‘’Ali Lacej’’ izolim tarrace dhe riparim te vetrates se xhamit. Kopshti ‘’Kuc’’ ka nevoje te theksuar per 
vendosje dyersh 2 te brendshme dhe 1 te jashte dhe vendosje dritaresh pasi ato ekzistuset  jane teper te 
amortizuara, gjithashtu riparim catije dhe tavani pasi shiu deperton ne ambjetet e brendshme. Kopeshti ‘’Shiroke’’ 
paraqet nevoje te domosdoshme per izolim dritare per shkak te depertimit te ujit. 
 

ii. Synimi i projektit  

Ofrimin e ketij sherbimi kaq te rendsishem per keto objekte parashkollore., 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 

Lyerjn  e te gjitha godinave te cilat e kan me shume te nevojshme per te krijuar funksionimin normal te procesit 
mesimor edukativ.  

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e sherbimit te  mirembajtjes te ambjenteve  te godinave parashkollore. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Femijet,stafi. 
 Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operat
ive 

Transferi
me 

kapit
ale 

A.
1 

Sherbime per mirembajtje te objekteve 
ndertimore (Lyrje me boje) 

3069 
 

 3069  
 

A.
2 

Mirmbajtje Kopshtit ‘’Ali Lacej’’ 
455 

 
 455  

 

A.
3 

Mirmbajtje Kopshtit ‘’Kuc’’ 
536 

 
 536  

 

A.
4 

Mirmbajtje Kopshtit ‘’Shiroke’’ 
9 

 
 9  

 

 Shuma 4069 
 

 4069   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operat
ive 

Transferi
me 

kapit
ale 

A.
1 

Sherbime per mirembajtje te objekteve 
ndertimore 

4069 
 

 4069  
 

 Shuma 4069 
 

 4069   
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operat
ive 

Transferi
me 

kapit
ale 

A.
1 

Sherbime per mirembajtje te objekteve 
ndertimore. 

4069 
 

 4069  
 

 Shuma 4069 
 

 4069   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve. 
 
Institucioni likuidues : Drejtoria e Kopshteve dhe e 
Cerdheve 
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Nr.8 
P09120.O4 .A8 : 
 Materiale mbeshtetese per arsimin 
parashkollor. 

Llojet e programit: P09120. Arsimi parashkollor dhe 
edukimi 
Funksioni:P091.Sistemin arsimor  parashkollor ne 
kopshte.Ndertiimin rehabilitimin dhe mirembajtjen e 
ndertesave te sistemit arsimor parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
Sigurimi bazes materjale mbeshtetese ne kopshte  eshte  domosdoshmeri per mbarevajtjen e punes. Per kete arsye 
duke konstatuar situaten ne kopshte  eshte domosdoshme furnizimi  me 250 karrige per femije, 10 tavolina per 
femije dhe 15 tapeta per Kopshtet ’’Guci e Re’’, ’’Bardhej’’, ’’Qazim Mehja’’ Oblike, ’’Adem Haxhija’’ Postribe, Kopshti 
’’Drisht’’ etj. Nevojiten 6 rafte me ndarje per Kopshtin ’’Oblike’’ dhe Kopshtin ’’Beltoje” dhe Kopshtin ’’Shiroke’’. Per 
shkak te amortizimit dhe thyerjes ne disa Kopshte eshte e nevojshme brava per dere 10 cope, mishilator per 
lavamane 10 cope, xhama per dritare 30m2, llampa elektrike 100 cope, 100m tel me dimension  2.5 dhe 100m tel 
me dimension 6, spina 50 cope dhe priza 50 cope. Eshte i nevojshem gjithashtu furnizimi i ketyre kopshteve me 
batenija, çarçafa, jasteke dhe peshqir etj .  

ii. Synimi i projektit 

Krijimin e kushteve sa me te favorshme per qendrimin e femijeve  ne kopshte dhe  rritjen e cilësisë  së shërbimeve 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Marrjen e kërkesave  për secilin  Kopesht. 
Kryerja e procedurave përkatëse. 
Monitorimi i  procesit të furnizimit. 

b) Rezultatet që prisni  

Krimin e kushteve sa me te pershtatshme  dhe komode per qendrimin e femijeve.    

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Femijet e kopshteve dhe stafi drejtues 
 Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  (mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 Blerje materiale të tjera 820 
 

 820   

 Shuma 820 
 

 820   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  (mijë 

lekë) 

 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 Blerje materiale të tjera 820 
 

 820   

 Shuma 820 
 

 820   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  (mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapital
e 

A.1 Blerje materiale të tjera 820 
 

 820   

 Shuma 820 
 

 820   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve. 
 
Institucioni likuidues : Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve 
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Nr.9 
 P09120.O4 .A9  
Sigurimi i transportit për sherbimet 
e arsimit parashkollor. 

Llojet e programit: P09120. Arsimi parashkollor dhe 
edukimi 
Funksioni:P091.Sistemin arsimor  parashkollor ne 
kopshte.Ndertiimin rehabilitimin dhe mirembajtjen e 
ndertesave te sistemit arsimor parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

 
 Per  mjetin i transportit   qe furnizon me ushqime  Çerdhet dhe Kopshtet  jane planifikuar  shpenzime per karburant 
dhe shpenzime te tjera te tipit si siguracion, kolaudim, taksa dhe te tjera shpenzime transporti. 
 

ii. Synimi i projektit  

Menaxhimin e ketyre fondeve per mbarevajtjen  e punes. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 

b) Rezultatet që prisni  

 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Femijet, Stafi  Bashkia Shkoder 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Opera
tive 

Transfe
rime 

kapit
ale 

A.
1 

Shpenzime per karburant 
200 

 
 200  

 

A.
2 

Shpenzime te tjera transporti(siguracion,kolaudim 
e te tjera   shpenzime transporti) 

100 
 

 100  
 

 Shuma 300 
 

 300   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
(mijë 
lekë) 

 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Opera
tive 

Transfe
rime 

kapit
ale 

A.
1 

Shpenzime per karburant 
200 

 
 200  

 

A.
2 

Shpenzime te tjera transporti(siguracion,kolaudim 
e te tjera   shpenzime transporti) 

100 
 

 100  
 

 Shuma 300 
 

 300   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Opera
tive 

Transfe
rime 

kapit
ale 

A.
1 

Shpenzime per karburant 
200 

 
 200  

 

A.
2 

Shpenzime te tjera transporti(siguracion,kolaudim 
e te tjera   shpenzime transporti) 

100 
 

 100  
 

 Shuma 300 
 

 300   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve. 
 
Institucioni likuidues : Drejtoria e Kopshteve 
dhe e Cerdheve 
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Nr.10 
P09120.O4.A10   
Furnizim me Energji Elektrike dhe Uje per 
arsimin parashkollor 

Llojet e programit: P09120. Arsimi parashkollor dhe 
edukimi 
Funksioni:091.Sistemin arsimor  parashkollor ne 
kopshte.Ndertiimin rehabilitimin dhe mirembajtjen e 
ndertesave te sistemit arsimor parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Furnizimi me energji elektrike ne ambjentet e godinave parashkollore eshte domosdoshmeri per qendrimin e 
femijeve dhe edukimin e tyre. Godinat e kopshteve si me poshte::” 16 Shtatori”, ” Bep Tusha ,”Tom Ali Mhilli”, ”Ismet 
Sali ruçaj”, kopshti tek ish shkolla Veterinare.  
”Shiroke dhe ”Guerrile” jane me linje dhe mates te veçante, per kete aresye duhet bere likujdimi i faturave te 
energjise elektrike sipas kontratave respektive.  
Ne kopshtet e territorit te Bashkise furnizimi me uje eshte domosdoshmeri per sigurimin e standareteve te higjenes. 
Ne ambjentet e godinave parashkollore me dreke ka mates te konsumit te uji, per kete aresye do te behet likujdimi i 
faturave te konsumit te ujit sipas kontratave respektive. Keto kopshte jane : Kopshti “Ismet Sali ruçaj”,”Tom Ali 
Mhilli”,” Bep Tusha”,”16 Shtatori”,”Ngjyrat“. 

ii. Synimi i projektit) 

Furnizimi me energji elektrike dhe uje për të gjitha objektet prashkollorere në territorin e Bashkisë Shkodër. Ofrimin e 
ketij sherbimi kaq te rendsishem per keto objekte parashkollore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1.Rishikimi i kontratave ekzistuse dhe lidhjen e kontratave te reja, per ato objekte prashkollore qe kane probleme, 
kolaudimin e matesave si dhe rakordimin sistematik me OSHEE. 
2. Monitorimin e vazhdueshem te shpenzimeve te energjise ne te gjitha objektet prashkollore. 
3.Rishikimi i kontratave ekzistuse dhe lidhjen e kontratave te reja me Ujesjelles-Kanalizime per ato objekte prashkollore 
qe kanë probleme, kolaudimin e matësave si dhe rakordimin sistematik me ujësjellësin. Monitorimin e vazhdueshem 
te shpenzimeve për furnizimin me ujë në të gjitha objektet prashkollore. 

b) Rezultatet që prisni 

Realizimin e sherbimit te furnizimit me uje dhe energji elektrike per krijimin e kushtreve sa me te pershtatshme ne te 
gjitha objektet prashkollore.. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Femijet , OSHEE. Ujselles Kanalizime 
 Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapita
le 

A.1 Energji elektrike 1000 
 

 1000   

A.2 Furnizimi me uje 800 
 

 800   

 Shuma 1800 
 

 1800   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021  

 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapita
le 

A.1 Energji elektrike 1000 
 

 1000   

A.2 Furnizimi me uje 800 
 

 800   

 Shuma 1800 
 

 1800   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapita
le 

A.1 Energji elektrike  1000 
 

 1000   

A.2 Furnizimi me uje 800 
 

 800   

 Shuma 1800 
 

 1800   
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f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur 
përfundon) 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve. 
 
Institucioni likuidues : Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve 
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Nr.11 
P09120.O4.A11   
Shpenzime per mirembajtjen e 
aparateve teknike 

Llojet e programit: P9120. Arsimi parashkollor dhe 
edukimi 
Funksioni:091.Sistemin arsimor  parashkollor ne 
kopshte.Ndertiimin rehabilitimin dhe mirembajtjen e 
ndertesave te sistemit arsimor parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Gjate procesit te punes ne kopshtet me dreke kerkohet mirembajtje e aparateve dhe paisjeve teknike si lavatrice 
frigrofere neper kopshtet e ndryshme. Ato kane nevoje per riparime gjate vitit. 

ii. Synimi i projektit  

Synohet plotesimi i nevojave emergjente dhe te nevojshme per mirembajtjen e aparateve dhe paisjeve teknike qe te 
jene perhere ne situate pune. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Riparim i  frigorifereve ,lavatriceve, aristoneve, kompjutuarve etj qe lidhen me funksionin normal te punes 

b) Rezultatet që prisni  

Realizimin e sherbimit te  mirembajtjes se aparateve dhe paisjeve teknike   

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme nëprojekt  

Stafi dhe operatore te ndryshem ekonomike.    Bashkia Shkoder. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapit
ale 

A.
1 

Shpenzime per  mirembajtje te  aparateve 
dhe paisjeve teknike.  

50 
 

 50  
 

 Shuma 50 
 

 50   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  

(mijë lekë) 

 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transferi
me 

kapit
ale 

A.
1 

Shpenzime per  mirembajtje te  aparateve 
dhe paisjeve teknike.  

50 
 

 50  
 

 Shuma 50 
 

 50   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  

(mijë lekë) 

 

Paga 
 
Sigurime 

 Transferi
me 

kapit
ale 

A.
1 

Shpenzime per  mirembajtje te  aparateve 
dhe paisjeve teknike.  

50 
 

 50  
 

 Shuma 50 
 

 50   

f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve. 
 
Institucioni likuidues : Drejtoria e Kopshteve dhe e 
Cerdheve 
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Nr.12 
P09120.O4 .A13. 
Rikonstruksion i pjesshem  i Kopshtit “ 
Haxhi Hajdari’’ Golem 

Llojet e programit: P9. Arsimi parashkollor dhe 
edukimi 
Funksioni:P9120.Sistemin arsimor  parashkollor 
ne kopshte.Ndertiimin rehabilitimin dhe 
mirembajtjen e ndertesave te sistemit arsimor 
parashkollor.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Çdo vit kopshtet kane nevoje per rikonstruksion e godinave ne menyre qe te krijohen kushte sa me sigurat dhe  te 
pershtatshme per femijet dhe stafin mesimdhens. 
Ne baze te verifikimeve qe jane bere ne Kopshtin ’’ Haxhi Hajdari’’ Golem’’ ka nevoje te theksuar per rikonstruksion. 
Ky Kopesht ka probleme te dukshme per vendosje tavanesh pasi gjendja ekzistuse eshte kritike dhe catija pikon ne 
shume vende kur bie shi , dyert dhe dritaret jane teper te amortizuara dhe jashte standartit. Gjithashtu dhe banjot 
jane totalisht te amortizuara dhe jashte standartit, ka lagshtitje ne muret e brendshme te kopshtit. Prandaj kerkohet 
nderhrja e menjehershme te ky Kopesht. 

ii. Synimi i projektit  

 Te krijohen ambjente qendrimi dhe edukimi sa me te sigurta dhe komode per femijet  . 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 

b) Rezultatet që prisni  

Rikontruksionin e godinava parashkollore brenda kushteve dhen standarteve teknike në kohe dhe në cilësine e 
duhur për  te siguruar nje proces mesimor dhe edukativ të rregullt . 
Ruajtja e sigurisë dhe shendetit të femijeve dhe stafit mësimdhenes në këto objekte 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Femijet, stafi e komuniteti 
 Bashkia  Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transfe
rime 

kapita
le 

A.1 
Rikonstruksion i pjesshem  i 
Kopshtit “ Haxhi Hajdari’’ Golem 

 
 

   
 

 Zbatim 2937 
 

   2937 

 Mbikqyrje 50 
 

   50 

 Kolaudim 13 
 

   13 

 Shuma 3.000 
 

   3.000 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  

(mijë lekë) 

 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transfe
rime 

kapita
le 

A.1 
Rikonstruksion te pjesshem te 
godinave parashkollore.) 

3000 
 

   
3000 

A.2   
 

    

A.3   
 

    

 Shuma 3000 
 

   3000 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali  

(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri
me 

 
Operati
ve 

Transfe
rime 

kapita
le 

A.1 
Rikonstruksion te pjesshem te 
godinave parashkollore.)  

3000 
 

   
3000 

 Shuma 3000 
 

   3000 
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f) Periudha e zbatimit (kur fillon, kur përfundon) 
Janar 2020- Dhjetor 2020 
Janar 2021- Dhjetor 2021 
Janar 2022- Dhjetor 2022 
 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve. 
 
Institucioni likuidues : Drejtoria e Kopshteve dhe e Cerdheve 


