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Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 
I Pritshmi 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

09230 86,408 100,590 106,779 53,132 47,547 51,835 

 

 

 Shpenzimet 
korrente 

Investimet 

Fakt 2017 86,408 14,444 

Fakt 2018 86,265 14,325 

I Pritshmi 2019 55,463 30,522 

Plan 2020 35,664 18,400 

Plan 2021 36,123 10,000 

Plan 2022 37,432 31,609 

 

 

 

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 

institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e 

mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për transport, 

ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësore të fëmijëve në shkolla 

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik në mijë lekë 
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Treguesit e 
rezultatit 

Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Përmirësimi i 

shërbimit në 

procesin edukativ 

dhe mësimor 

Numri i shkollave në 

arsimin e mesëm 
 13 13 13 13  

Numri i punonjësve 

mbështetës në arsimin 

e mesëm  

 43 43 43 43  

Mbeshtetje për të 

rinjtë që 

mbështeten me 

bursë financiare 

Nr i nxenesve që 

përfitojne 

 

 19 19 19 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treguesit e 
rezultatit 

Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Përmirësimi i 

infrastrukturës në 

kopshte/shkolla 

Shkolla në të cilat janë kryer 

punime kundrejt numrit total të 

shkollave të mesme të 

përgjithshme në qytet 

 17% 17% 17% 17%  

Treguesit Kyç të Performancës 

Ndërtimi, rehabilitimi dhe 

mirëmbajtja e ndërtesave 

arsimore të sistemit shkollor 

parauniversitar ne arsimin e 

mesem te pergjithshem 

 

Qëllimi i programit Objektivi 1 

Ofrimi i sherbimeve cilesore per 
zhvillimin e procesit mesimor 

edukativ ne kushte te 
pershtatshme ne gjithe territorin 

administrativ te Bashkise se 
Shkodres ne arsimin e mesem te 

pergjithshem 

Ndërtimi, rehabilitimi dhe 

mirëmbajtja e ndërtesave 

arsimore të sistemit shkollor 

parauniversitar ne arsimin e 

mesem te pergjithshem 

 

Qëllimi i programit Objektivi 2 

Sigurimi i mjediseve dhe 

objekteve cilesore per 

zhvillimin e procesit mesimor 

ne ne arsimin e mesem te 

pergjithshem 



4 

Shkolla në të cilat janë kryer 

punime kundrejt numrit total të 

shkollave të mesme të 

përgjithshme në njësi 

administrative 

 0% 0% 0% 14%  

Efiçienca buxhetore 

për përmirësimin e 

shërbimit arsimor të 

mësëm 

Raporti i shpenzimeve operative 

për mirëmbajtjen dhe investimet 

në institucionin e arsimit të 

mesëm të përgjithshëm (mijë 

leke/institucion) 

7,738 6,614 4,159 3,548 6,647  

 

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 E ARSIMIT TË MESËM 
     

              

 

SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA / RIKONSTRUKTUARA 

 4 10 4 4

 

 

NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM 

13 13 13 13 13 

 

Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 

projektit 

 

Fillon 

 

Mbaron 

Viti i zbatimit % e realizimit 

nga fillimi deri 

në fund të vitit 

2019 

 

Programi 

buxhetor 
Fonde të 

kontraktuara 

Fonde të 

planifikuara 

Rikonstruksion Shkolla Jordan 
Misja Faza I 

2019 2021 0 24,400  0% 09230 

Ndertim fushe me sistemim 
oborri Shkolla “Adem 
Haxhija” 

2022 2022 0 14,811  0% 09230 

Ndertim fushe me sistemim 
oborri Shkolla “Kol Idromeno 
” 

2022 2022 0 14,798  0% 09230 

 

 

 

 

43 43 

 

43 

 

43 

 

43 

 

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

Rritja e shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ 

në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkise 

së Shkodres në arsimin e mesëm të pergjithshëm  

Rritja e mbështetjes financiare për mjediset dhe objektet cilësore për 

zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm. 

Projektet kryesore të investimeve 

Aktivitetet Kryesore 
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Funksioni 9: Arsimi| 

N/Funksioni : P 092 Arsimi Parauniversitar. 
 

Programi: 09230 

Arsimi i mesëm i përgjithshëm. 
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Vështrim i përgjithshëm i programit 

Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore 

dhe duke paguar rrogat e stafit mbështetës. 

09230 Arsimi i mesëm i 

përgjithshëm 

 Ndërtim dhe mirëmbajtje  e strukturave 

shkollore 

 Mbulim i pagave për stafin mbështetës 
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit Synimet 

2019 2020 2021 2022 

Ndërtimin, rehabilitimin 
dhe mirëmbajtjen e 
ndërtesave arsimore të 
sistemit shkollor 
parauniversitar ne 
arsimin e mesem te 
pergjithshem; 

O1. Ofrimi i 

sherbimeve cilesore 
per zhvillimin e 
procesit mesimor 
edukativ ne  kushte te 
pershtatshme ne 
gjithe  territorin 
administrativ te 
Bashkise se Shkodres 
ne arsimin e mesem 
te pergjithshem 

Përmirësimi i shërbimit në 
procesin edukativ dhe 
mësimor  
- nr i punonjesve 

mbeshtetes ne  arsimin e 
mesem te pergjithshem 

43 43 43 43 

- Numri i shkollave  te 
mesme te pergjithshme  

13 13 13 13 

- Nr i shkollave qe ngrohen 
me dru zjarri 

4 6 7 7 

- Nr i shkollave qe ngrohen 
me gaz 

9 6 6 6 

- Nr i shkollave qe ngrohen 
me kaldaja me nafte 

4 5   

- Nr.  objekteve tw 
siguruara për raste të 
ngjarjeve të 
jashtezakonëshme si zjarr 
dhe  

8 8 8 8 

- Nr i shkollave qe kanw 
shwrbimin e ruajtjes 

13 13 13 13 

 Mbeshtetje pwr tw rinjtw qw 
mbwshteten me bursw 
financiare 
-  Nr i nxenesve qe   

perfitojne 
19 

19 19 19. 19 

 O2Përmirësimi i 

infrastrukturës në 
kopshte/shkolla 

Përmirësimi i infrastrukturës në 
kopshte/shkolla 
- Shkolla në të cilat janë 

kryer punime kundrejt 
numrit total të shkollave të 
mesme të përgjithshme në 

17% 17% 17%  17% 
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qytet 

- Shkolla në të cilat janë 
kryer punime kundrejt 
numrit total të shkollave të 
mesme të përgjithshme në 
njësi administrative 

 -  -  - 14% 

Efiçienca buxhetore për 
përmirësimin e shërbimit 
arsimor të mësëm 
- Raporti i shpenzimeve 

operative për 
mirëmbajtjen dhe 
investimet në institucionin 
e arsimit të mesëm të 
përgjithshëm (mijë 
leke/institucion) 

 

7,738 6,614 4,159 3,548 
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Të dhënat e programit 2019 2020 2021 2022 

Nr punonjesish i Mesem pergjithshem 43 43 43 43 

nr. Total shkolla qytet 6 6 6 6 

nr. Total shkolla te mesme NJA 7 7 7 7 

 

 

Projekte të rëndësishme  

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 

projektit  

Buxheti 

2020 

Mijë/lekë 

Buxheti 

2021 

Mijë/lekë 

Buxheti 

2022 

Mijë/lekë 

P09230.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e sherbimit 

në arsimin e mesëm të përgjithshëm 
23,461 23,641 25,974 

P09230.O1.A2. Mbeshtetje per  infrastruktures dhe 

sherbimet mbeshtetese  

                   

4,958     

                    

4,958     

             

4,958     

P09230.O1.A3. Ngrohje me dru zjarri për arsimin e 

mesëm të përgjithshëm. 
2000 

                    

3,500     
             

3,500     

P09230.O1.A4. Ngrohje me gaz të lengshem për 

arsimin e mesëm të përgjithshëm 
                   

1,000     

                    

1,000     
             

1,000     

P09230.O1.A5. Ngrohje me lende djegese, karburant 

(naftë), për arsimin e mesëm të 

përgjithshëm    

                         

65     

                          

65     
                   

65     

P09230.O1.A6. Mirembajtje e zakonshme e objekteve 

arsimore për arsimin e mesëm të 

përgjithshëm 

1537     
                        

537     
                 

537     

P09230.O1.A7.   Sigurimi i  objekteve  për raste të 

ngjarjeve të jashtezakonëshme si zjarr 

dhe termete për arsimin e mesëm të 

përgjithshëm 

280 280 

280 

P09230.O1.A8.   Sherbim i sigurimit Objekteve.                    

3,225     

                    

3,004     

             

1,980     

P09230.O1.A9. Transferim i kuotes financiare bursa 

per arsimin e mesem pergjithshem 
1138 1138 

1138 

P09230.O2.A1. Rikonstruksion Shkolla Jordan Misja 

Faza I 

                 

16,400     
8000 

                    

-       

P09230.O2.A2. Ndertim fushe me sistemim oborri 

Shkolla “Adem Haxhija” 
_ 

                           

-       14811 

P09230.O2.A3. Ndertim fushe me sistemim oborri 

Shkolla “Kol Idromeno ” 
- 

                           

-       14798 
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Informacion financiar në mijë Lekë         

Vitet 

Viti 

2017 

Viti 

2018 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021 Viti 2022 

Tavani i 

përgjithshëm i 

programit 

      54,064 46,123 69,041 

Shpenzimet bruto 86,408 100,590 85,985 54,064 46,123 69,041 

Të ardhurat e 

programit 

52,483 63,802 33,243 25,327 25,327 26,537 

Shpenzimet neto 33,925 36,788 52,742 28,737 20,796 42,504 

Pagat dhe 

sigurimet 

shoqërore 

      23,461 23,641 25,974 

Investimet kapitale 14,444 14,325 30,522 18,400 10,000 31,609 

 

Komente 

Programi 09230: Arsimi I mesem I pergjithshem, ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe 

vijne nga transferta specifike, transferte e pakushtezuar dhe nga tarifa me destinacion .  Ndersa 

shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat dhe transferta e pakushtezuar me nje 

mesatare prej 43.7%. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet per paga dhe sigurime 

shoqerore  me rreth  43.4 % ne vitin 2020,  51.3% ne vitin 2021 dhe  37.6% ne vitin 2022. Ndersa 

shpenzimet korrente zene 22.6% ne vitin 2020, 27.1% ne vitin 2021 dhe 16.6% ne vitin 2022. 

Shpenzimet kapitale  zene 34% ne vitin 2020, 21.7% ne vitin 2021 dhe 45.8% ne vitin 2022. 
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3. Projektet dhe aktivitetet e planifikuara 
 
 

Nr.1 

 
P09230.O1.A1. 
Mbështetjepër punonjësit eshërbimit 
nëarsiminemesëm tëpërgjithshëm 

Funksioni.9ARSIMI 
 
N/Funksioni:P092.Arsimiparauniversitar. 
Llojet e programit: 09230.Arsimmesem i 
përgjithshëm 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

Sistemiarsimorkarëndësi tëmadhenërritjenezhvillimitekonomik dhesocialtëkomunitetit tonë.Shkolladuhetti 
mundësojëtëgjithëfëmijëveqëtëkenërezultatenëmësime,tëjenëtësigurtë,tëshëndetshëmdheaktivënëjetën komunitare. 
BashkiaeShkodrësduhet tësigurojëmirëfunksionimin enjënumri të 
madhinstitucioneshqëkërkojnënjëvëmendjetëveçantëbazuar nëligjin Nr.139/2015“PËRVETËQEVERISJEN 
VENDORE”,shkresënnr.11166,datë 24.12.2015,nëlidhjeme proceduratetransferimit tëpunonjësvesidhe fondet për mbulimine 
shpenzimeve për personelinpër pagatepunonjësve që transferohen ngaMinistriaArsimit eSportit tek 
NjësitëeQeverisjesVendore(bashkitëereja)si dhenëtransfertëspecifikeparashikuarnë Ligjin për 
BuxhetineShtetit,llogaritjaepagavepër vitin 2020ështëmbi bazënevendimit tëKëshillit Bashkiak nr.33datë 28.02.2019, dhe 
06/8 datë 16.07.2019“Për miratimin estrukturës së AdministratësdhetëinstitucionevetëVarësisëtëBashkisë Shkodër për vitin 
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”. Shërbiminëarsimine mesem me 43punonjës,stafimbështetës 
financohetpërpagadhesigurimeshoqërore. 
 
 
ii. Synimi i projektit 

 
Mbështetjeefunksionimit të shkollave nëBashkinëShkodër për tëgjithëpersonelinmbështetës. 
iii.Aktivitetetkryesoretë projektit 

Kryerjeerregulltepagesavepërpaga,sigurimeshoqëroredheshëndetësorëtëpunonjësve,nëmbështetjetëpërmbushjessëdetyrave
dhe funksioneve meprofesionalizëm,korrektësidhetransparence. 

b) Rezultatet qëprisni 

Çdopunonjëssipas pozicionittëpunës tëshërbejë,tëjapërezultatepozitivedukezbatuar ligjin 
,vendimetebashkisëdheurdhratetitullarit tëinstitucionit . 

c) Aktorët emundshëm d) Kontributet emundshmenëprojekt 

 
Stafi 

 
BashkiaeShkodrës 

e)Shpenzimetellogaritura 

 
Shpenzimet përçdoaktivitet 2020 

 
Totali 
mijë 
lekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferi
me 

 
kapitale 

 
A.1 

43 punonjësmbështetës 
nëArsimine mesem 
tëpërgjithshëm 

 
23461 

 
20104 

 
3357 

  
 

 

 Shuma  
23461 

 
20104 

 
3357 

   

 
Shpenzimet përçdoaktivitet2021 

 
Totali 

(mijëlekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me 

 
kapitale 

A.1 43 punonjësmbështetës 
nëArsiminemesem 
tëpërgjithshëm 

23641 20258 3383    

 Shuma 23641 20258 3383    

 
Shpenzimet përçdoaktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me 

 
kapitale 

A.1 43 punonjësmbështetës 
nëArsiminemesem 
tëpërgjithshëm 

25974 22257 3717    

 Shuma 25974 22257 3717    
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f)Periudhaezbatimit 
2020 
2021 
2022 

 
g) Përgatitidhendjekrealizimin 
eprojektit:DrejtoriaEkonomikeArsimit,BashkiaShkoderInst
itucioni likuidues:DrejtoriaEkonomikeArsimit 
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Nr.2 

 
 
P09230.O1.A2 
Mbështetjepër infrastrukturën dheshërbimetmbështetëse 
arsiminemesëm tëpërgjithshëm 

Funksioni.9ARSIMI 
 
N/Funksioni:P092.Arsimiparauniversitar. 
 
Llojet e programit: 09230.Arsimmesem i 
përgjithshëm 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

Nësistemin arsimor tëmesem tëpërgjithshëmtëBashkisëShkoderndodhen13shkollangatëcilat 6shkollatëmesmenë 
qytetdhe7shkollatëmesmenënjësiteAdministrative.Menjënr.nxënësishrreth 3 355 nxënës 
Për administrimin efunksionimine shkollave tëarsimit tëmesem tëpërgjithshëmkërkohet mbështetjadhefinancimipër 
shërbimetdhemirëmbajtjen: 

 Materialekancelarie 

 Materialetëndryshmembështetëse 

 Materialehidraulike 

 Materialepër pastrimi për ambientet 

 Mirëmbajtjenepajisjevedhe orendi 

 Shërbim i energjisëelektrike. 

 Shërbimmeujëtëpijshëm 

 Materiale tëndryshmembështetëse(xham,bojëra) 

 Materialeelektrike 

 Pajisjedhe orendi për arsimin 

 Pajisjeteknike operacionale 

 Blerje pajisje sistemi sigurimit 

 Shërbim Interneti 
 
Për krijimine kushteve sametëfavorshmetënxënësveqëmësojnënë 
shkollatemesmetëpërgjithshmetëBashkisëShkoder,kemiparashikuarblerjenematerialevembështetësenëshërbimtë 
tyre,kemiparashikuarblerjenematerialevembështetësetëmjetevetëkancelarisëpër tëgjithashkollatemesmeetepërgjithshme.Për 
çdo vitështëbërëblerjadheshpërndarjanëbazëtënjëgrafiku tëmaterialevetëkancelarisë.Furnizimmekëto 
materialeështëparashikuartëbëhetpërveçshkollave tëmesmetëpërgjithshmetë qytetitedhetë atyre 
tënjësiveadministrativedukeruajtur si kriter kapaciteteteshkollaveqëna dërgohenzyrtarisht ngaDrejtoriaRajonaleArsimore. 
Gjatëgjithëvitit BashkiaShkoderpunon për ndërhyrjetdhe riparimetnë shkolla,kjo përkrijimin 
ekushtevesametëfavorshmenëprocesinedukativo-mësimor.Për realizimine ndërhyrjeve ështëenevojshmetëparashikohen 
materialesi: 
Brava dyer druri,reflektor gazi( përshkollat në qytetdhenënjësitë administrative kryesisht, konviktine 
shkollësIndustrialedhepër pakshkollatëqytetit)dryj,tubadhekthesashporetimedru,mjetepunëtë ndryshëm ( 
sharra,lopata,kazma, pinca,çekiçë,traponë.etj)dhenjëshumerezervepër 
problemetëpaparashikuaratëblerjevengashkollatdhekonviktet sifurnelagatimi,raftemetalike,pajisjetëndryshmepër 
riparimsobadhe reflektorëve megaz, kërkesatëtjerapër tubakthesatë shporeteve,bravatëmodelevetëndryshmepër dyer 
duralumini. 
Për tëkrijuarkushtenormalenëinstitucionetarsimorejanëvlerësuar 
kërkesateparaqiturangashkollatenjësiteadministrativedheatyrenëqytet.Nisurnga problemeteparaqiturajanëparashikuar këto 
materiale hidraulike: Pompauji copë,rubinete,problem qëshfaqetvazhdimisht në shkollangadëmtimetenxënësve,mishilatorëtë 
ndryshëm,shkarkuesbanjo,tubatëndryshëmfleksibel(elementqëkonsumohet ngatëgjithashkollat), veglapunë( 
çelëshidraulik,pincehidraulike)për shkollat.lavamanëdhe WCqëthyhen,shkarkues ujit nëbanjo,rubinete 
tënatyravetëndryshme,pjesëndërrimi për pompauji dhepompaqë digjenngapërdorimikurmungon uji 
nërrjet,tubatëndryshëmfleksibel . 
Për tëkrijuarnjësituatësamënormaletëkushtevehigjienikëkemivlerësuar nevojëneatyrematerialeveqëdo 
mundësojnëmbajtjennëkushtehigjienikënormaleambientetshkollore.Nëpërpilimin eshpenzimevepër 
materialepastrimiështëmarrëparasyshnumri i fëmijëvedhe i klasavepër çdoshkollë, 
Pjesëendërhyrjevenëshkollaështëdheriparimi pajisjevedheorendive,(karrigeetryezanxënësish)nisurngagjendja 
eprezantuarprejdrejtorivetëshkollave.Kjo ndërhyrjeështëenevojshmeedhepër tëulur shpenzimet për blerjetë pajisjeve 
(orendi)përinstitucionet kujanëparaqiturkërkesatëkonsiderueshme.Shërbimiështëparashikuarpër institucionet 
arsimoretënjësiveadministrativesidhenëqytet. 
Ështëbereplanifikimi për energjinëelektrikëtëkonsumitpër13shkollangatëcilat 6shkollatëmesmenë 
qytetdhe7shkollatëmesmenënjësiteAdministrative. 
Ështëbereplanifikimi për konsumineujitpërpër13shkollangatëcilat 6shkollatëmesmenë 
qytetdhe7shkollatëmesmenënjësiteAdministrative. 
Gjithashtupër ndërhyrjetdheriparimetnë shkolla,kjo përkrijiminekushtevesametëfavorshmenëprocesinedukativo-
mësimor.Për realizimin e ndërhyrjeve ështëenevojshmetëparashikohen materialeelektrikesi: 
llapatëthjeshta,neon,portollampaeaksesor tëtjetër tënevojshëmpër përmirësimin ekushtevenëambienteteshkollave. 
BashkiaeShkodrësduhet tësigurojëmirëfunksionimin enjënumri të 
madhinstitucionesharsimorëqëkërkojnënjëvëmendjetëveçantëdhenë pajisjen e tyre meorendi për mobilimineklasave.Këto 
orendi janë tryezadhekarrigenxënësish, tryezadhekarrigemësuesish,rafteetj. 
Për vitin 2020 nëpërmbushjetëkërkesavetëdomosdoshmeqëjanëparaqitur blerjetpërpajisjejanëparashikuar : 
Stufapër ngrohjeme druzjarripër tëplotësuarkërkesatmetëdomosdoshmetëinstitucionevearsimore..Gjithashtu kërkesat 
përpajisjeorendi për zyrateDrejtorisëEkonomiketëArsimit(kompjuter,fotokopjeprinter,si 
dhekameratësigurisë),kërkesangashkollatpër tu pajisurmekameranëambientetshkollore. 

ii. Synimi i projektit 

Pwrmirwsimi  i shërbimit nëshkollatemesmetëpërgjithshmenxënësit m ësim i nevojaveaktualepër rritjenecilësisëseshërbimit 
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iii.Aktivitetetkryesoretë projektit 

 Procedurat për verifikiminenevojavepër shërbimnë shkolla 
 Përgatitjaespecifikimeveteknikepër mallradheshërbime; 
 Realizimi i proceduravetëprokurimit; 
 Realizimi i aktiviteteve,shërbimevedhembështetjes së personelit,sipasplanifikimit; 
 Monitorimdheraportim i aktivitetit mujorpër realizimineprojektit; 

b) Rezultatet qëprisni 

Plotësimin etëgjithashërbimeve për krijimin ekushtevetëpërshtatshmenëtëgjithashkollatesistemit arsimor 
tëmesemtëpërgjithshëm. n x ë nësitnëshkollatemesmetëBashkisëShkoder tëkenëkushtesametëfavorshmegjateqëndrimit 
dhendjekjes se procesitmësimor. 
c) Aktorët emundshëm d) Kontributet emundshmenëprojekt 

Nxënësit,mësuesit BashkiaeShkodrës 

e)Shpenzimetellogaritura 

 
Shpenzimetpërçdoaktivitet 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Totali 

(mijëlekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

 
kapitale 

A1 Blerjematerialekancelarie 485   485   

A2 Blerjematerial të ndryshme 270   270   

A3 Blerje materiale hidraulike 350   350   

A4 Blerje materiale pastrimi 570   570   

A5 Riparim pajisje orendi 23   23   

A6 Furnizim me energji ujë ,postare 600   600   

A7 Blerje xham 50   50   

A8 Blerje bojërash 260   260   

A9 Blerje materiale elektrike 200   200   

A10 Kalibrimi i kaldajave 50   50   

A11 Riparime të ndryshme  50   50   

A12 Blerje pajisje sistemi sigurimit 400     400 

A 13 Blerje pajisje operacionale  100     100 

A 14 Blerje pajisje për mobilim 1500     1500 

A15 Shërbim Interneti 50   50   

 Shuma 4958   2958  2000 

 
Shpenzimet përçdoaktivitet2021 

 
Totali 

(mijëlekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime  
kapitale 

A.1 Mbështetjepër 
infrastrukturën 
dheshërbimetmbështetëse 

4958   2958  2000 

 Shuma 4958   2958  2000 

 
Shpenzimet përçdoaktivitet 2022 

 
Totali 

(mijëlekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime  
kapitale 

A.1 Mbështetjepër 
infrastrukturën 
dheshërbimetmbështetëse 

4958   2958  2000 

 Shuma 4958   2958  2000 

 
f)Periudhaezbatimit 
vitit2020,2021,2022 

g) Përgatitidhendjekrealizimin 
eprojektit:DrejtoriaEkonomikeArsimit,BashkiaShkoderInstitucio
ni likuidues:DrejtoriaEkonomikeArsimit 
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r.3  
P09230.O1.A3 
Ngrohjemedruzjarri për arsimine mesëm 
tëpërgjithshëm 

Funksioni.9ARSIMI 
 
N/Funksioni:P092.Arsimiparauniversitar. 
 
Llojet e programit: 09230.Arsimmesem i përgjithshëm 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

 
BashkiaShkoder ,ndershërbimet qëjaofrondhembështetshkollatemesemështëdheshërbimi i ngrohjes medruzjarri. 
Për krijimine kushteve sametëfavorshmetënxënësveqëmësojnënë 
shkollateBashkisëShkoder,kemiparashikuarblerjenelendesdruzjarri për ngrohjepër 6 shkollattëarsimit tëmesem 
tëpërgjithshëmnëNjësiteAdministrative. 
Shkollaemesme “AdemHaxhija”,NjësiaAdministrativePostribëdheShkollaemesme “LucëAgraja”,NjësiaAdministrativë Dajç. 
Gjimnazi “Oblike”, NjA Ana Malit, Shkolla  “Nikolle Zagorjani”, NjA Velipoje, Shkolla “At Gjon Karma” NjA Gur i Zi, Shkolla 
“Mehmet Shpendi”, NjA Shale. Përfitues të këtij shërbimi 642 nxënës 
Sasiaeparashikuar ështëbërëmbibazënenjëkuotëmujoreqëshkon mesatarisht 0.7-0.8-1m3nëmuaj 
përnjëambient/klasëdheështëllogaritur sasiapër katër muaj nëvit. 

ii. Synimi i projektit 

mi i shërbimit tëngrohjesnë shkollatearsimit tëmesem tëpërgjithshëm p l o t ë sim i nevojaveaktualepër 
rritjenecilësisëseshërbimit 

iii.Aktivitetetkryesoretë projektit 

 Procedurat për verifikiminenevojavepër shërbimnë shkolla 
 Përgatitjae specifikimeveteknikepër mallradheshërbime; 
 Realizimi i proceduravetëprokurimit; 
 Realizimi i aktiviteteve,shërbimevedhembështetjes së personelit,sipasplanifikimit; 
 Monitorimdheraportim i aktivitetit mujorpër realizimineprojektit; 

b) Rezultatet qëprisni 

mi i  shërbimittëngrohjesnëdruzjarripërkrijiminekushtevetëpërshtatshmenëshkollat9-
vjeçare.NxënësitnëshkollateBashkisëShkoder tëkenëkushtesa me tëfavorshmegjateqëndrimit dhendjekjes se 
procesitmësimor. 
c) Aktorët emundshëm d) Kontributet emundshmenëprojekt 

Nxënësit,mësuesit BashkiaeShkodrës 

e)Shpenzimetellogaritura 

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet 2020 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime  
kapitale 

A.1 Blerjedruzjarri 2000   2000   

 Shuma 2000   2000   

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet2021 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferim e  
kapitale 

A.1 Blerjedruzjarri 3500   3500   

 Shuma 3500   3500   

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet 2022 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime  
kapitale 

A.1 Blerjedruzjarri 3500   3500   

 Shuma 3500   3500   

 
f)Periudhaezbatimit 
vitit2020,2021,2022 

g) Përgatitidhendjekrealizimin 
eprojektit:DrejtoriaEkonomikeArsimit,BashkiaShkoderInstitucioni 
likuidues:DrejtoriaEkonomikeArsimit 
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Nr.4 

 
P09230.O1.A4 
Ngrohjemegaztëlëngshëmpër arsimin 
emesëm tëpërgjithshëm 

Funksioni.9ARSIMI 
 
N/Funksioni:P092.Arsimiparauniversitar. 
 
Llojet e programit: 09230.Arsimmesem i përgjithshëm 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

BashkiaShkoder ,nder shërbimet qëjaofrondhembështetshkollatështëdhe shërbimi i ngrohjes me gaztëlëngshëm. 
Për krijimine kushteve sametëfavorshmetënxënësveqëmësojnënë 
shkollatemesmetëBashkisëShkoder,kemiparashikuarblerjenegazittëlëngshëmpërngrohje. 
Do tëfurnizohen2shkollatëmesme profesionale,2shkollatëmesmenë qytetdhe1shkollatë mesme 
nëNjësiteAdministrativeBërdice 
Shkollatëmesmenëqytet 
ShkollaJordan Misja 
ShkollaKoleIdromeno 
ShkollatëmesmenëNjësiteAdministrative 
Shkolla Frederik Gjoni NjA Bërdice  
 
Shkollatëmesmeprofesionale 
Shkolla Arben Broci 
Shkolla Kole Margjini 
Nisurngakëto tëdhënangaDARpërnumrin eklasave,janëparashikuar shpenzimet për konsumgazi,për 
ngrohje.Sasiaellogariturështëbazuarnënjëkonsummujor për çdoambientmësimor,me15 kg( njëbombol gazi)për 4 muaj nëvit. 

ii. Synimi i projektit 

mi i shërbimit tëngrohjes me 
gaznëshkollatemesmetëpërgjithshmeplotësim i 
nevojaveaktualepër rritjenecilësisëseshërbimit iii.Aktivitetetkryesoretë projektit 

 Procedurat për verifikiminenevojavepër shërbimnë shkolla 
 Përgatitjae specifikimeveteknikepër mallradheshërbime; 
 Realizimi i proceduravetëprokurimit; 
 Realizimi i aktiviteteve,shërbimevedhembështetjes së personelit,sipasplanifikimit; 
 Monitorimdheraportim i aktivitetit mujorpër realizimineprojektit; 

b) Rezultatet qëprisni 

Realizimin etëgjithashërbimeve për krijimin ekushtevetëpërshtatshmenëtëgjithashkollatemesmetëpërgjithshme 
nxënësitnëshkollateBashkisë Shkodertëkenëkushte sametëfavorshmegjateqëndrimit dhendjekjes seprocesitmësimor. 

c) Aktorët emundshëm d) Kontributet emundshmenëprojekt 

Nxënësit,mësuesit BashkiaeShkodrës 

e)Shpenzimetellogaritura 

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet 2020 

 
Totali(mij
ë lekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

 
kapitale 

A.1 Blerjegaz i lëngshëmpër 
ngrohjepërsisteminemesem 
tëpërgjithshëm.. 

1000   1000   

 Shuma 1000   1000   

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet2021 

 
Totali(mij
ë lekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

 
kapitale 

A.1 Blerjegaz i lëngshëmpër 
ngrohjepërsisteminemesem 
tëpërgjithshëm. 

1000   1000   

 Shuma 1000   1000   

Shpenzimet përçdoaktivitet 2022 Totali Ngakjo: 
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 (mijë lekë)  
Paga 

 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferi
me 

 
kapitale 

A.1 Blerjegaz i lëngshëmpër 
ngrohjepërsisteminemesem 
tëpërgjithshëm.. 

1000   1000   

 Shuma 1000   1000   

 
f)Periudhaezbatimit 
vitit2020,2021,2022 

g) Përgatitidhendjekrealizimin 
eprojektit:DrejtoriaEkonomikeArsimit,BashkiaShko
derInstitucioni 
likuidues:DrejtoriaEkonomikeArsimit 
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Nr.5 

 
P09230.O1.A5 
Ngrohjemelendedjegëse,karburant(naftë),
për arsimin emesëm tëpërgjithshëm 

Funksioni.9ARSIMI 
 
N/Funksioni:P092.Arsimiparauniversitar. 
 
Llojet e programit:09230.Arsimmesem i përgjithshëm 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

Burimitjetër alternativqëBashkiaShkoder Ofronshërbimine ngrohjesështëaimenaftëpër 
kaldajat.BashkiaShkoderofronshërbiminengrohjesnëpërmjetsistemit tëkaldajëspër 4shkollatëarsimit tëmesem 
tëpërgjithshëm.Ngatëcilat 4shkollanëqytet. 
Përfitues1 768 nxënës , 
ShkollaemesmeOso Kukame 618nxënës , 
ShkollaeMesme28Nëntori me 600 nxënës, 
ShkollaeMesmeShejnazeJukame410 nxënës 
ShkollaeMesmePrenkJakova me 140 nxënës , 
Për institucionete cituaramesipër ështëmarrenëkonsideratëkonsumiorar i kaldajavedhegjithashtu 
kohenedomosdoshmepërngrohje3-4orenëditëtë shkollave për periudhën 4mujore. 

ii. Synimi i projektit 

mi i shërbimit tëngrohjes mekaldajanë shkolla plotësim i nevojaveaktualepër rritjenecilësisëseshërbimit 

iii.Aktivitetetkryesoretë projektit 

 Procedurat për verifikiminenevojavepër shërbimnë shkolla 
 Përgatitjaespecifikimeveteknikepërmallradheshërbime; 
 Realizimi i proceduravetëprokurimit; 
 Realizimi i aktiviteteve,shërbimevedhembështetjes së personelit,sipasplanifikimit; 
 Monitorimdheraportim i aktivitetit mujorpër realizimineprojektit; 

b) Rezultatet qëprisni 

Realizimin i shërbimit tëngrohjes mekaldajepër krijimine kushtevetëpërshtatshmenë shkolla. 
NxënësitnëshkollateBashkisë Shkodertëkenëkushte sametëfavorshmegjateqëndrimit dhendjekjes se procesitmësimor. 

c) Aktorët emundshëm d) Kontributet emundshmenëprojekt 

Nxënësit,mësuesit BashkiaeShkodrës 

e)Shpenzimetellogaritura 

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet 2020 

Total i 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operativ e 

Transferim
e 

kapitale 

A.
1 

Blerjelendedjegësekarburantpër 
sisteminemesem tëpërgjithshëm. 

65   65   

 Shuma 65   65   

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet2021 

Total i 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Opërativ e 

Transferime kapitale 

A.
1 

Blerjelendedjegësekarburantpër 
sisteminemesem tëpërgjithshëm. 

65   65   

 Shuma 65   65   

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet 2022 

Total i 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operativ e 

Transferime kapitale 

A.
1 

Blerjelendedjegësekarburantpër 
sisteminemesem tëpërgjithshëm. 

65   65   

 Shuma 65   65   

 
f)Periudhaezbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

g) Përgatitidhendjekrealizimin 
eprojektit:DrejtoriaEkonomikeArsimit,BashkiaShkoderInstituc
ioni likuidues:DrejtoriaEkonomikeArsimit 
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Nr.6 

 
P09230.O1.A6 
Mirëmbajtjeezakonshmee objektevearsimorepër 
arsiminemesëm tëpërgjithshëm 

Funksioni.9ARSIMI 
 
N/Funksioni:P092.Arsimiparauniversitar. 
 
Llojet e programit: 09230.Arsimmesem i përgjithshëm 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

BashkiaShkoder çdo vit bën ndërhyrjedhemirëmbajtjenëshkolla.Rregullimidheriparimi i ambienteve shkollore,për  
tëkrijuarkushtenormalenëinstitucionetarsimorejanëvlerësuar 
kërkesateparaqiturangashkollatenjësiteadministrativedheatyrenë qytete.Mirëmbajtjaeambienteve shkollore,për  
tëkrijuarkushtenormalenëinstitucionetarsimorejanëvlerësuar kërkesateparaqiturangadëgjesa publikepër 
shkollatenjësitëadministrativedhe atyre nëqytete.Për vitin 2020ështëmenduarpër tëndërhyrenëato objektet që kane nevojën 
me të madhe dhe nr. me të konsiderueshme të nxënësve. 
Kështu sipas analizës së situatës aktuale nevojat paraqiten si më poshtë: 
 

 Shkolla “Shejnaze Juka” paraqitet nevoja për punime të mirëmbajtjes nga prania e lagështirës në disa ambiente në kat 
përdhe dhe dëmtimet të hidrosanitare .  

 Shkolla “Frederik Gjoni”, paraqitet nevoja për punime të mirëmbajtjes në çatinë e shkollës. 
 Shkolla “Prenk Jakova” paraqitet nevoja për punime të mirëmbajtjes për  rikonstruksionin  e tarracës. 
 Shkolla “ At Gjon Karma” paraqitet nevoja për punime të mirëmbajtjes  e dyer dhe dritare. 
  Shkolla “Luce Agraja” paraqitet nevoja për punime të mirëmbajtjes për rehabilitimin e katit përdhe të godinës. 
 Gjimnazi “Oblike” paraqitet nevoja për punime të mirëmbajtjes për zëvendësimin e ulluqeve.  

 
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 e mesme për problemet 
si më poshtë:  
 

 Shkolla e mesme e bashkuar “Adem Haxhija”, NjA Postribë: mungon një pjese e rrethimit -riparimi i kangjellave të rrethimit, 
dhe murit pas shkollës.  

 Shkolla e mesme e bashkuar “Nikolle Zagorjani”, NjA Velipojë: ka biznese që kanë dritaret në oborret e shkollës 
 Shkolla e mesme “28 Nëntor”, në qytet: ka një dritare të një biznesi fastfood në oborrin e shkollës, e cila tani është e rrethuar 

dhe e pa aksesueshme nga nxënësit. 
 Shkolla e mesme  “Shejnaze Juka”, në qytet: janë disa familje me akses në oborrin e shkollës. 
 Shkolla e mesme e bashkuar  “Frederik Gjoni”, NjA Bërdice: ka një dritare në oborr që lidhet me shkollën. 

 
 ii. Synimi i projektit 

Inspektimet rutinenëobjektet arsimorenëvarësitë DrejtorisëEkonomiketëArsimit 
Studimi i situatës nëçdoobjektqëdokërkojëndërhyrje dhekonceptimi i njëndërhyrje 
samëtëpërshtatshme,Ndjekjahappashapingaafër e punimevederinëpërfundimintyre, merezultatet e pritura. 
Përgatitjae plotë edosjes së prokurimit, mepreventivin, specifikimet teknikedhegrafikun epunimeve,fondinlimit 
Zbatimi i punimeve.  
Marrjanëdorëzim punimeve të realizuara sipas situacionit dhe verifikimit në vend. 
 
iii.Aktivitetetkryesoretë projektit 

Objektet arsimorejanëtë riparuaranëkohedhenëcilësinë e duhurpërnjëproces 
mësimortërregulltdhebrendakushteveteknike,duke krijuarmundësinë ezhvillimittëprocesit mësimornëkushteme 
dinjitarëpërnxënësitdhestafin. 
Shkollat dhe ambientet e jashtme janë të sigurta. 
Kushtet e higjienës dhe të shërbimeve janë përmirësuar. 
 
b) Rezultatet qëprisni 

Rregullimidheriparimi nëobjektetarsimorejanëtëriparuaranëkohedhenëcilësinëeduhurpër njëprocesmësimor 
tërregulltdhebrendakushteveteknike,si dhe mundësiaezhvillimitëprocesit mësimor nëkushtemedinjitarëpër nxënësit 
dhestafin. 
Ruajtjae objekteve arsimorengaamortizimetemëtejshmeecilado kishtedhenjëkosto metëmadhefinanciarepër institucionin tone. 
Ruajtjaesigurisëdheshëndetit tënxënësvedhestafit mësimdhënësnëkëtoobjekte 

c) Aktorët emundshëm d) Kontributet emundshmenëprojekt 

Nxënësiteshkollave 
Stafi 
mësimdhënësdhekomunitetezonavepërkatëse 

BashkiaeShkodrës 

e)Shpenzimetellogaritura 
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Shpenzimet përçdoaktivitet 
2020 

Totali(mijële
kë) 

Ngakjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me 

kapitale 

A.1 Mirëmbajtjeezakonshme
e objektevetëarsimit 
tëmesem tëpërgjithshëm 

1537   1537   

 Shuma 1537   1537   

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet2021 

 
Totali(mijëlek
ë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferime  
kapitale 

A.1 Mirëmbajtjeezakonshme
e objektevetëarsimit 
tëmesem tëpërgjithshëm 

537   537   

 Shuma 537   537   

 
Shpenzimet përçdoaktivitet2022 

Totali(mijëlek
ë) 

Ngakjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.1 Mirëmbajtjeezakonshme
e objektevetëarsimit 
tëmesem tëpërgjithshëm 

537   537   

 Shuma 537   537   

 
f)Periudhaezbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

g) Përgatitidhendjekrealizimin 
eprojektit:DrejtoriaEkonomikeArsimit,BashkiaShkoderInsti
tucioni likuidues:DrejtoriaEkonomikeArsimit 
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Nr.7 

 
P09230.O1.A7 
Sigurimi i objektevepër rastetë ngjarjeve 
tëjashtëzakonshmesizjarrdhetërmetepër arsiminemesëm 
tëpërgjithshëm dhe  Transferimi i kuotës financiare-bursa 

Funksioni.9ARSIMI 
 
N/Funksioni:P092.Arsimiparauniversitar. 
 
Llojet e programit: 09230.Arsimmesem i 
përgjithshëm 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

Sistemiarsimorkarëndësi tëmadhenërritjenezhvillimitekonomik dhesocialtëkomunitetit 
tonë.Shkolladuhettimundësojëtëgjithëfëmijëveqëtëkenërezultatenëmësime,tëjenëtësigurtë,tëshëndetshëmdheaktivënëjet
ën komunitare. 
BashkiaeShkodrësduhet tësigurojëmirëfunksionimin enjënumri të 
madhinstitucioneshqëkërkojnënjëvëmendjetëveçantëbazuar nëligjin Nr.139/2015“PËRVETËQEVERISJEN 
VENDORE”,Neni 23,Funksionetebashkivenë fushëneinfrastrukturësdhe shërbimeve publike,pika11.Ndërtimin,rehabilitimin 
dhemirëmbajtjenendërtesavearsimoretësistemitshkollorparauniversitar,mepërjashtimtë shkollave profesionale. 
ligjit nr. 69/2012 ”Për sistemin arsimor parauniversitarnëRepublikëneShqipërisë”, i 
ndryshuar,UdhëzimitNr.30Datë27.12.2011“Për Menaxhimine Aktiveve nëNjësitëeSektoritPublik“kreuIV,pika74, i ndryshuar; 
Çdovitështëplanifikuarpër tëbërësigurimine objekteve,për shkollatqëjanëmenumër mëtëmadhnxënësish. Sigurimi i 
objekteveështëbërëpër rastengjarjevetëjashtëzakonshmesi për zjarrdhetërmete,Synohetqëtëkemiparashikuar sigurimin 
qëpërçdongjarjetëjashtëzakonshmetëpërfitojnëkëtëshërbimshkollatemesme“KoleIdromeno“,“Teknologjike”,”28Nëntori”.“Jord
anMisja”,“Oso Kuka”, 

ii. Synimi i projektit 

 
Sigurimin qëpër çdongjarjetëjashtëzakonshmetëpërfitojnëkëtë shërbim 

iii.Aktivitetetkryesoretë projektit 

Marrjen ekërkesavepër 
secilininstitucion.Vlerësimikërkesavenëpërput
hjemekapacitetetKryerjaeproceduravepërkatë
se. 
Monitorimi i procesit b) Rezultatet qëprisni 

Krijimi kushteve optimaletë punëspër mësuesit dhenxënësitgjatëprocesit mësimor 

c) Aktorët emundshëm d) Kontributet emundshmenëprojekt 

Nxënësiteshkollave 
Stafi mësimdhënësdhekomunitetezonavepërkatëse 

BashkiaeShkodrës 

e)Shpenzimetellogaritura 

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet 2020 

 
Totali(mij
ëlekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e 

 
kapitale 

 
A.1 

Sigurimi i objekteve tësistemit 
tëmesem tëpërgjithshëmpër 
rastetëngjarjevetëjashtëzakonshmesi
zjarrdhetërmete.. 

280   280   

 Shuma 280   280   

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet2021 

 
Totali(mij
ëlekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

 
kapitale 

 
A.1 

Sigurimi i objekteve tësistemit 
tëmesem tëpërgjithshëmpër 
rastetëngjarjevetëjashtëzakonshmesi
zjarrdhetërmete. 

280   280   

 Shuma 280   280   

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet 2022 

 
Totali(mij
ëlekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e 

 
kapitale 

 
A.1 

Sigurimi i objekteve tësistemit 
tëmesem tëpërgjithshëmpër 
rastetëngjarjevetëjashtëzakonshmesi
zjarrdhetërmete. 

280   280   

 Shuma 280   280   
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f)Periudha ezbatimit 
vitit2020,2021,2022 

g) Përgatiti dhe ndjekrealizimine projektit: 
DrejtoriaEkonomikeArsimitBas
hkiaShkoder 
Institucioni likuidues:DrejtoriaEkonomikeArsimit 



 

19 
 

 
 
 
Nr.8 

 
P09230.O1.A8 
 
Shërbimi sigurisë në objekte 

Funksioni.9 ARSIMI 
 
N/Funksioni:P092.Arsimiparauniversitar. 
 
Llojet e programit: 09230.Arsimmesem i përgjithshëm 

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 mbështes 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 i konsiderueshme, kemi 
planifikuar një forme tjetër të shërbimit ku përfshihen dhe shkollat e njësisë administrative. Shërbimi  do të ofrohet me 
sistem kamerash të qendërzuar dhe me sistem alarmi të monitoruara si nga njësia vendore e policisë, subjekti dhe 
Bashkia Shkoder. 
Meqenëse sot Bashkia Shkoder ka here pas here kërkesa për shërbimin e rojës në objekte për shërbim të turnit pare, 
ajo çfarë kemi parashikuar është që ky shërbim do të zvogëlojë kostot në efektet e pagave aktuale për shërbimin e 
rojeve të objekteve që ofrohet aktualisht duke ulur kështu kostot e orëve të natës dhe brenda këtij fondi mund të 
mbulojmë shërbimin e sigurisë për të gjitha shkollat në qytet dhe ato të njësisë administrative. Pra jemi brenda 
planifikimit vjetor të fondit të përllogaritur por tashme duke ofruar dhe shërbimin e sigurisë në të gjitha shkollat.  

 
Përvitin2020nëpërmbushjetëkërkesave për ofrimin  e shërbimit të sigurisë në objekteve shkollore. 

ii. Synimi i projektit 

mi i shërbimitnëshkollat9- vjeçarepërnxënësit 
përmirësim i nevojaveaktualepërrritjen ecilësisëseshërbimit 

iii.Aktivitetetkryesoretëprojektit 

 Përgatitjaespecifikimeveteknikedheshërbime; 
 Realizimi i procedurave të prokurimit; 
 Realizimi i aktiviteteve, shërbimevedhembështetjes sëpersonelit, sipasplanifikimit; 
 Monitorimdheraportim i aktivitetitmujor përrealizimine projektit; 

b) Rezultatet që prisni 

Realizimin eshërbimevepërkrijiminekushtevetëpërshtatshmenëtëgjithashkollatesistemitarsimorbazeNxënësitnëshkollat9-
vjeçaretëBashkisëShkodertëkenëkushtesametëfavorshmegjateqëndrimitdhendjekjesse procesit mësimor. 

c)Aktorët e mundshëm d) Kontributet emundshme nëprojekt 

Nxënësit,mësuesit BashkiaeShkodrës 

e)Shpenzimete llogaritura 

 
 
Shpenzimetpër çdoaktivitet2020 

 
Totali 
(mijëlek
ë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me 

 
kapitale 

A.1 Shërbimi sigurisë në objekte 3225   3225   

 Shuma 3225   3225   

 
Shpenzimetpër çdoaktivitet2021 

Totali 
(mijëlek
ë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

A.1 Shërbimi sigurisë në 
objekte 

3004   3004   

 Shuma 3004   3004   

 
Shpenzimetpër çdoaktivitet2022 

Totali 
(mijëlek
ë) 

Ngakjo: 

Paga  
Sigurime 

Operative Transferim
e 

kapitale 

A.1 Shërbimi sigurisë në 
objekte 

1980   1980   

 Shuma 

 

  

 

 

1980   1980   
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f)Periudha ezbatimit 
vitit2020,2021, 2022 

g) Përgatiti dhe ndjekrealizimine projektit: 
DrejtoriaEkonomikeArsimitBashkiaShk
oder 
Institucioni likuidues:DrejtoriaEkonomikeArsimit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

21 
 

 
 
 
Nr.9 

 
P09230.O1.A9 
Transferimi i kuotës financiare dhe trajtimi ushqimor-
bursa 

Funksioni.9ARSIMI 
 
N/Funksioni:P092.Arsimiparauniversitar. 
 
Llojet e programit: 09230.Arsimmesem i 
përgjithshëm 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

Sistemiarsimorkarëndësi tëmadhenërritjenezhvillimitekonomik dhesocialtëkomunitetit 
tonë.Shkolladuhettimundësojëtëgjithëfëmijëveqëtëkenërezultatenëmësime,tëjenëtësigurtë,tëshëndetshëmdheaktivënëjet
ën komunitare. 
BashkiaeShkodrësduhet tësigurojëmirëfunksionimin enjënumri të 
madhinstitucioneshqëkërkojnënjëvëmendjetëveçantëbazuar nëligjin Nr.139/2015“PËRVETËQEVERISJEN 
VENDORE”,Neni 23,Funksionetebashkivenë fushëneinfrastrukturësdhe shërbimeve publike,pika11.Ndërtimin,rehabilitimin 
dhemirëmbajtjenendërtesavearsimoretësistemitshkollorparauniversitar,mepërjashtimtë shkollave profesionale. 
ligjit nr. 69/2012 ”Për sistemin arsimor parauniversitarnëRepublikëneShqipërisë”, i 
ndryshuar,UdhëzimitNr.30Datë27.12.2011“Për Menaxhimine Aktiveve nëNjësitëeSektoritPublik“kreuIV,pika74, i ndryshuar; 
Çdovitështëplanifikuarpër tëbërësigurimine objekteve,për shkollatqëjanëmenumër mëtëmadhnxënësish. Sigurimi i 
objekteveështëbërëpër rastengjarjevetëjashtëzakonshmesi për zjarrdhetërmete,Synohetqëtëkemiparashikuar sigurimin 
qëpërçdongjarjetëjashtëzakonshmetëpërfitojnëkëtëshërbimshkollatemesme“KoleIdromeno“,“Teknologjike”,”28Nëntori”.“Jord
anMisja”,“Oso Kuka”, 

ii. Synimi i projektit 

 
Sigurimin qëpër çdongjarjetëjashtëzakonshmetëpërfitojmëkëtë shërbim 

iii.Aktivitetetkryesoretë projektit 

Marrjen ekërkesavepër 
secilininstitucion.Vlerësimikërkesavenëpërput
hjemekapacitetetKryerjaeproceduravepërkatë
se. 
Monitorimi i procesit b) Rezultatet qëprisni 

Krijimi kushteve optimaletë punëspër mësuesit dhenxënësitgjatëprocesit mësimor 

c) Aktorët emundshëm d) Kontributet emundshmenëprojekt 

Nxënësiteshkollave 
Stafi mësimdhënësdhekomunitetezonavepërkatëse 

BashkiaeShkodrës 

e)Shpenzimetellogaritura 

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet 2020 

 
Totali(mij
ëlekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e 

 
kapitale 

A.1 Transferimi i kuotës financiare dhe 
trajtim ushqimor-bursa 

1138    1138  

 Shuma 1138    1138  

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet2021 

 
Totali(mij
ëlekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

 
kapitale 

A.1 Transferimi i kuotës financiare dhe 
trajtim ushqimor-bursa 

1138    1138  

 Shuma 1138    1138  

 
 
Shpenzimet përçdoaktivitet 2022 

 
Totali(mij
ëlekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e 

 
kapitale 

A.1 Transferimi i kuotës financiare dhe 
trajtim ushqimor-bursa 

1138    1138  

 Shuma 1138    1138  

 
f)Periudha ezbatimit 
vitit2020,2021,2022 

g) Përgatiti dhe ndjekrealizimine projektit: 
DrejtoriaEkonomikeArsimitBash
kiaShkoder 
Institucioni likuidues:DrejtoriaEkonomikeArsimit 
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P09230.O2.A1RIKONSTRUKSIONSHKOLLA E MESME“JORDANMISJA”.FAZA E DYTE 
 

1. Personate Kontaktit 

Emri i propozuesit tëprojektit Drejtoria EkonomikeeArsimit Firmae 
propozuesit 
tëProjektit 

 

Tëdhënatëdetajuara 
përpropozuesineprojektit 

 
Drejtoria EkonomikeeArsimit 

Institucioni 
Buxhetor/Ministria/grupi/sektori 

BashkiaShkoder Vendodhja 
eProjektit 

Shkoder 

 
2. Identifikimi i IdesëseInvestimit 

 
Projekt Idea 

RikonstruksionShkollamesme“Jordan Misja”-Fazadyte 

 
 
 
 
 
 
Problemet përtuadresuar 

Rrezikshmëriaepërdorimit tërrjetit elektrik 
ekzistuesMungesaerrjetittëngrohjes 
Dëmtimi i pjesshëm i disadritarevedhe dyerve 
Pamundësiaeaksesimit nëgodinëngaPAK(Personatmeaftësi 
tëkufizuara)Mungesaenjësinjalistikëpër MNZ(Mbrojtjesndajzjarrit) 
Mungesaenjëshkallepër 
MNZAmortizimi i palestrës se 
godinës 
Lagështiranëambientetebrendshmetëgodinës.Dëmti
midheamortizimi i suvatimevetëgodinës. 
Amortizimi i bojës se 
brendshmedhetëjashtmetëgodinës.MungesaerrjetitLANnëçd
o klase 
Mungesaerrjetittëngrohjes në shkolle 

 
Emri i Programit 

 
Arsimimesem 

 
 
 
Qëllimet 
dheobjektivateProgramit 
tëcilat 
projektidotëndihmojetëar
rihen 

 
Përshtatjae godinës për rasteteemergjencavedhe evakuimeve 
Krijimi i njëambienti të shëndetshëm melargiminelagështirësngagodina. 
Krijimi i njëambienti metësigurte për fëmijëtdhearsimtaret mesistemineMNZ(mbrojtjesndaj 
zjarrit). 
Krijimi i njëambienti tëpërshtatshëmpër personatmeaftësitëkufizuara. 
Krijimi i njëambienti konformëligjeve dhe standardeve kombëtarepër 
mësimdhënie,ngrohje.Instalimi i rrjetitLANnëçdoklase 
Instalimi i rrjetitëngrohjes 

 
0.3.Kostote Projektit tëInvestimit /mijëlekë 

Kosto Totalee Projektit000/lekë 34 000 

Kosto e zbatimit  

Kosto esupervizim  

Kosto Kolaudim  

Kosto Projektim  

 
04.Autorizuesit/Hapateaprovimittëprojekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit 
nëInstitucioninBuxhetor(IB) 

   Aprovimi/refuzimipër 
tushqyrtuarmetej 

Komentenga Drejtuesi i Programit (n.q.s.ka) 
 
Kyinvestim dotë realizohetnëfazën e trete. 
Faza pare për vitin 2019 për vlerën 9 600 000 lekë 
Faza e dyte në vitin 2020 për vlerën 16 400 000 lekë 
Fazae tretedorealizohetnëvitin 2021 për vlerën8000000lekë 

Sekretari i Përgjithshëm    Konfirmimi/refuzimi i aprovimit 
tëprojekt idesë 

Komentenga Sekretari i Përgjithshëm(n.q.s.ka) 
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P09230.O2.A2 NDËRTIM FUSHE DHE SISTEMIM OBORRI SHKOLLËS SË MESME TË BASHKUAR “ADEM HAXHIA 
 
01.  Personat e Kontaktit 

Emri i propozuesit te 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhëna te detajuara për 
propozuesin e projektit  

 
 

Institucioni Buxhetor  
Ministria/grupi/sektori 

Bashkia Shkodër Vendodhja e 
Projektit 

Shkodër / Postribe 

 
02.  Identifikimi i Idesë se Investimit 

 
Projekt Idea  

Ndërtim fushe dhe sistemim oborri Shkollës së Mesme të bashkuar “Adem Haxhia 

 
Problemet për tu adresuar 

Mungesa e një fushe polisportive te rrethuar  dhe pamundësia e  zhvillimit të orëve të 
edukimit për një numër të konsiderueshëm nxënësish ,528 nga te cilët 269  te gjinisë 
femërore. 
Pamundësia e shfrytëzimit maksimal e godinës si qendër komunitare gjate gjithë vitit për 
aktivitetet ne ambientet e jashtme 
Mungesa e kanalizimeve të ujerave të bardha  në fushat sportive ekzistuese dhe me 
pasoje përmbytjen e herëpashershme të vete godinës  
Për ndërtimin e fushës të shfrytëzohet njëra nga fushat sportive ekzistuese  
Sheshi i ndërtesës së Shkollës së Mesme të bashkuar “Adem Haxhia”, me një sipërfaqe 
rreth 5000 m2, aktualisht nuk mund të shfrytëzohet për aktivitete sportive për shkak të 
kushteve në të cilat ndodhet. E gjithë sipërfaqja e sheshit është e pashtruar, një pjesë e 
madhe e terrenit ku zhvillohen aktivitetet sportive është në gjendje jo të mirë, gjë që 
pengon në ushtrimin normal të proceseve mësimore dhe aktiviteteve sportive. Sheshi ku 
zhvillohen programet mësimore të edukimit fizik dhe aktivitetet sportive dhe rekreative 
është jashtë çdo standardi.  

 
Emri i Programit 

 
Arsimi bazë 

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

Zhvillimi i rregullt i orëve te edukimit fizik gjate gjithë periudhës së vitit shkollor 
Mundësia e shfrytëzimit të objektit si qendër komunitare gjate gjithë vitit , objekt i cili 
ndodhet në qendër te fshatit Shirq  
Ndërtimi i rrjetit KUB dhe largimi i ujera atmosferik , me largimin e mundësive te 
përmbytjes se godinës gjate periudhave me rreshje  
Rimodelimi i të gjithë shesheve, si para ndërtesave, ashtu edhe prapa, i kthen këto 
sheshe në hapësira multifunksionale. Hapësirat rekreative do të mund të përdoren si nga 
nxënësit dhe mësuesit ashtu edhe nga i gjithë komuniteti në territorin administrativ ku 
ndodhen shkollat. 

 
0.3. Kostot e Projektit te Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

14 811 

Kosto e zbatimit   

Kosto e supervizim  

Kosto Kolaudim  

Kosto Projektim  

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit 
ne Institucionin 
Buxhetor (IB) 

   Aprovimi / refuzimi për tu shqyrtuar 
me tej 
 

Komente nga Drejtuesi i Programit (n.q.s. ka) 
Ky investim do te realizohet ne vitin 2022 

Sekretari i 
Përgjithshëm  

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idesë 
 

Komente nga Sekretari i Përgjithshëm (n.q.s. ka) 
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RIKONSTRUKSION i PJESSHËM SHKOLLA “KOLË IDROMENO” 
 
01.  Personate Kontaktit 

Emri i propozuesit te 
projektit  

Drejtoria Ekonomike e Arsimit 
 

Firma e 
propozuesit te 
Projektit  

 

Te dhëna te 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 Kolë Idromeno 

 
Problemet për tu adresuar 

Rrezikshmëria e përdorimit të  rrjetit elektrik ekzistues 
Mungesa e rrjetit të ngrohjes 
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 
Amortizimi i palestrës se godinës 
Lagështira ne ambientet e brendshme te godinës. 
Dëmtimi dhe amortizimi i suvatimeve te godinës. 
Amortizimi i bojës se brendshme dhe te jashtme te godinës. 
Mungesa e rrjetit LAN në çdo klase 
Mungesa e rrjetit të ngrohjes në shkollë 

 
Emri i Programit 

 
Arsimi mesëm 

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

Përshtatja e godinës për rastet e emergjencave dhe evakuimeve 
Krijimi i një ambienti te shëndetshëm me largimin e lagështirës nga godina. 
Krijimi i një ambienti me te sigurte për fëmijët dhe arsimtaret me sistemin e MNZ 
(mbrojtjes ndaj zjarrit). 
Krijimi i një ambienti te përshtatshëm për personat me aftësi te 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 te Investimit 

Kosto Totale e Projektit 
000/leke  

27 391 
 

Kosto e zbatimit   

Kosto e supervizim  

Kosto Kolaudim  

Kosto Projektim  

 
04.  Autorizuesit / Hapat e aprovimit te projekt idesë 

 Emri Nënshkrimi Data Qëllimi i rishikimit 
Statusi i Projektit Idesë 

Drejtuesi i Programit ne 
Institucionin Buxhetor 
(IB) 

   Aprovimi / refuzimi për tu shqyrtuar 
me tej 

Komente nga Drejtuesi i Programit (n.q.s. ka) 
Ky investium do te realizohet ne dy fafa: Faza pare ne vitin 2022 ne shumen 14 798 
Faza Iine vitin 2023 ne shumen 12593 

Sekretari i 
Përgjithshëm 

   Konfirmimi/refuzimi i aprovimit te 
projekt idesë 
 

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