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Programi 09240: Arsimi i Mesëm 

Profesional 
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Vështrim i përgjithshëm i programit 

Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e 

stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajtim për mësuesit. 

09240 Arsimi profesional • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucioneve të 

arsimit profesional (vetëm konviktet) 

 



Qëllimi i 
politikës 

Objektivat 
Specifik 

Treguesi/Indikatori Situata  2019 Situata 2020 
Situata e synuar 

2021 
Situata e synuar 

2022 
Situata e synuar 

2023 

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

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 
profesional 

nr i punonjesve qe 
sherbejne ne 
konviktet e arsimit te 
mesem  profesional 

41 punonjes 41 punonjes 41 punonjes 41 punonjes 41 punonjes 

nr  i godinave qe i 
sherbejne shkollave 
profesionale 

2 konvikte, 2shkolla 2 konvikte, 2shkolla 2 konvikte, 2shkolla 2 konvikte, 2shkolla 2 konvikte, 2shkolla 

nr  shkollave 
profesionale qe 
ngrohen  me gaz 

2 konvikte, 2 shkolla 1 konvikt, 2shkolla 1 konvikt, 2shkolla 1 konvikt, 2shkolla 1 konvikt, 2shkolla 

nr i nxenesve ne 
konvikte    -
-       Ndryshimi në % 
i numrit të nxënësve 
të akomoduar në 
konvikte 

-34% 0% 0% 0% 0% 

nr  konvikte me 
ngrohje me kaldaje 

1 konvikt 1 konvikt, 55 nxenes 1 konvikt, 55 nxenes 1 konvikt, 55 nxenes 1 konvikt, 51 nxenes 

 sasia e KWH energji 
elektrike: sasia m3 
uje i perdorur; nr koli 
postare, shpejtesia e 
internetit MB/s 

714000 kw, 82 000 
m3, 15 koli, 4mbps 

714000 kw, 82 000 
m3, 15 koli, 4mbps 

714000 kw, 82 000 
m3, 15 koli, 4mbps 

714000 kw, 82 000 
m3, 15 koli, 4mbps 

714000 kw, 82 000 
m3, 15 koli, 4mbps 

Nr i shkolla ve dhe 
konvikteve qe do te 
nderyhet  me punime 
mirembajtje 

3 shkolla 2 konvikte 2 konvikte 2 konvikte 2 konvikte 2 konvikte 
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Përmirësimi i 
shërbimit dhe 
kapacitetit të 
konvikteve në 
shkollat profesionale 
--       Ndryshimi në 
% i numrit të 
konvikteve 
funksionale kundrejt 
vitit të kaluar 

0% 0% 0% 0% 0% 

Rritja e efiçiencës së 
menaxhimit të 
shkollave  

 
Rikonstruksioni i 
objektit te 1 ish 

shkolle. 

   

Rritja e efiçiencës së 
menaxhimit të 
konvikteve     - Total 
shpenzime kundrejt 
numrit total të 
nxenesve të 
akomoduar në 
konvikte (000/Lekë 
për 1 nxenes) 

1132.05 1587.95 1786.67 1516.24 1319.96 

 



 

Të dhënat e programit / Vitet 2019 2020 2021 2022 2023 

Numrin i konvikteve që i shërbejnë 

fëmijëve  
3 3 3 3 3 

Nr i punonjesve që sherbejne ne 

konviktet e arsimit te mesem  

profesional 

41 41 41 41 41 

Nr i shkollave  qe do te nderhyhet me 

punime mirembajtje 
3 3 3 3 3 

Nr i konvikteve qe do te nderhyhet me 

punime mirembajtje 
2 2 2 2 2 

Nr. i nxenesve ne konvikte/vajza 55 / 3 55 / 3 55 / 3 55 / 3 56 / 3 

Shpenzimet buxhetore ne mije leke 62,263 87,337 98,267 83,393 72,598 

 

 

Projekte të rëndësishme  

Kodi projektit 
Titulli dhe përshkrim i 

shkurtër i projektit 

Buxheti 

2021 

mijë/lekë 

Buxheti 

2022 

mijë/lekë 

Buxheti 

2023 

mijë/lekë 

P09240.O1.A1 Mbështetje per punonjesit e 

arsimit të mesëm profesional 
25,409 25,409 25,409 

P09240.O1.A2 Mbeshtetje per infrastrukturen 

dhe sherbimet mbeshtetese  
1,223 1,223 1,223 

P09240.O1.A3 Ngrohje dhe gatim me gaz të 

lengshem për ngrohje për 

arsimin e mesem profesional 

dhe konviktet  

1,500 1,500 1,500 

P09240.O1.A4 Trajtimi ushqimor per 

konviktet,pagese kuate 

financiare-bursa  (3840U+30T) 
13,745 13,745 13,765 

P09240.O1.A5 Materiale në shërbim të 

konvikteve 
860 868 868 

P09240.O1.A6 Ngrohje dhe transport me lende 

djegese karburante. 
5,280 5,554 5,554 

P09240.O1.A7 Furnizim me energji elektrike, 

uje, sherbime postare, hostim 

web, internet. 

19,801 19,801 19,801 

P09240.O1.A8 Mirembajtje e zakonshme e 

objekteve arsimore 
4,550 4,268 4,268 

P09240.O1.A9  Dezinfektimi dhe sigurimi i 

ndertesave. 
310 310 310 

P09240.O1.A10 Rikonstruksioni i objektit të ish 

shkollës veterinare  25,689 10,815 - 

 

Informacion financiar 
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Vitet 
 Viti 

2018  

 Viti 

2019  

 Viti 

2020  

 Viti 

2021  

 Viti 

2022  
 Viti 2023  

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

      

98,367 83,493 72,698 

Shpenzimet bruto 34,831 62,263 96,607 98,367 83,493 72,698 

Të ardhurat e programit 34,831 62,366 70,588 71,633 71,633 71,653 

Shpenzimet neto 
                            

-    
-103 26,019 26,734 11,860 1,045 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

      

25,409 25,409 25,409 

Investimet kapitale 
      

25,689 10,815                             -    

 

Komente 

Programi 09240: Arsimi profesional, ka si burim financimi kryesisht te ardhurat qe vijne nga 

transferta e kushtezuar dhe e pakushtezuar sektoriale dhe nga tarifa nga mensa e konvikteve  qe 

ze mesatarisht 88.4%. Ndersa shpenzimet neto jane shpenzime qe mbulohen nga te ardhurat dhe 

transferta e pakushtezuar per funksionin e arsimit profesional. Pjesen me te madhe te 

shpenzimeve e zene shpenzimet korrente me rreth  48.1% ne vitin 2021,  56.6% ne vitin 2022 

dhe  65% ne vitin 2023. Ndersa shpenzimet per paga dhe per sigurime  zene 25.8% ne vitin 

2021, 30.4% ne vitin 2022 dhe 35% ne vitin 2023. Shpenzimet kapitale zene 26.1% per vitin 

2021, 13% per vitin 2022 dhe 0% per vitin 2023. 
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Nr.1 

 
 

 
P09240.O1 .A1. 

Mbështetje për punonjësit e arsimit të 

mesëm profesional 

 
Funksioni.9 ARSIMI 

 

N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240. Arsim i 

mesëm profesional 

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 t’i 
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 e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 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 datë 28.02.2019, dhe 06/8 datë 16.07.2019 “Për miratimin e strukturës së 
Administratës dhe të institucioneve të Varësisë të Bashkisë Shkodër për vitin 2020, Shërbimi në arsimin e mesëm 

profesional me 41 punonjës. Planifikimi i pagave është mbështetur në parashikimin  e ndryshimit të Vendimit të Këshillit 
të Ministrave Nr. 809 Datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”. Si dhe në Vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr. 191 Datë 05.04.2019 “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimore 

dhe punonjësve të tjerë jo mësimor në arsimin parauniversitar të ndryshuar”. 

ii. Synimi i projektit 

 
Mbështetje e funksionimit të shkollave në Bashkinë Shkodër për të gjithë personelin 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 transparencë. 

b) Rezultatet që prisni 

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

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

 
Punonjës edukatorë dhe mbështetës 

 
Bashkia e Shkodrës 

e)Shpenzimet e llogaritura 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

 
Totali 

(mijë lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

 
A.1 

 
Pagesë page dhe sigurime shoqërore 
për 41 punonjës. 

 
25,409 

 
21,922 

 
3,487 

   

 Shuma  
25,409 

 
21,922 

 
3,487 

   

 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 Pagesë pagë dhe sigurime shoqërore 

për 41 punonjës. 

 
25,409 

 
21,922 

 
3,487 

   

 Shuma  
25,409 

 
21,922 

 
3,487 

   

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 

 

 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ 

Transferime 
kapitale 
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A.1 Pagesë page dhe sigurime shoqërore 
për 41 punonjës. 

 
25,409 

 
21,922 

 
3,487 

   

 Shuma  
25,409 

 
21,922 

 
3,487 

   

 
f)Periudha e zbatimit 

2021, 2022, 2023 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimi, Bashkia Shkodër 

Institucioni likujdues: Drejtoria Ekonomike 
Arsimi 
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Nr.2 

 

 
P09240.O1.A2 
Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet 
mbështetëse  

Funksioni.9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240. Arsim mesëm 

profesional 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

Në sistemin arsimor të mesëm profesional të Bashkisë Shkodër ndodhen 3 shkolla të mesme profesionale dhe 2  konvikte, 
në funksion të nxënësve është vetëm konvikt i shkollës Artistike. 

Për administrimin e funksionimin e shkollave të arsimit të mesëm profesional në bazë të udhëzimeve janë shkolla me 
llogari të veten buxhetore, që mbulojnë vetë shpenzimet. Ndërsa për konviktet kërkohet mbështetja dhe financimi për 
shërbimet dhe mirëmbajtjen: 

 

• Materiale kancelarie 

• Materiale të ndryshme mbështetëse 

• Materiale hidraulike 

• Materiale pastrimi për ambientet 

• Shërbim me ujë të pijshëm 

• Materiale të ndryshme mbështetëse (xham,bojëra) 

• Materiale elektrike 

• Pajisje dhe orendi për arsimin 

• Pajisje teknike operacionale 

• Kalibrimi i kaldajave 

• Certifikimi i kaldajave 

•  

Për krijimin e kushteve sa më të favorshme të nxënësve që jetojnë në konvikt të shkollës Artistike të Bashkisë Shkodër, 
kemi parashikuar blerjen e materialeve mbeshtetëse në shërbim të tyre, kemi parashikuar blerjen e materialeve 

mbështetëse të mjeteve të kancelarisë, ku për çdo vit është bërë blerja dhe shpërndarja në bazë të një grafiku 
Gjatë gjithë vitit Bashkia Shkodër punon për ndërhyrjet dhe riparimet në objekte, kjo për krijimin e kushteve sa më të 
favorshme në procesin edukativo- mësimor. Për realizimin e ndërhyrjeve është e nevojshme të parashikohen materiale 

si: 

Brava dyer druri, konviktin e shkollës artistike dhe atë Industriale dryj, mjete punë të ndryshëm (sharra, lopata, 
kazma, pinca, çekiçë, traponë.etj) 
Nisur nga problemet e paraqitura janë parashikuar këto materiale hidraulike: Pompa uji copë, rubinete, problem që 
shfaqet vazhdimisht në shkolla nga dëmtimet e nxënësve, mishilatorë të ndryshëm, shkarkues banjo, tuba të ndryshëm 

fleksibel (elementë që konsumohet nga të gjitha shkollat), vegla punë (çelës hidraulik, pincë hidraulike). Lavamanë dhe 
WC 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 fleksibël. 

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 e konviktit. 

Pjesë e ndërhyrjeve në konvikt është dhe riparim i pajisjeve dhe orendive, (lavatrice, frigorifer, shporetë). Kjo ndërhyrje 
është e nevojshme edhe për të ulur shpenzimet për blerje të pajisjeve (orendi). Është bërë planifikimi për energjinë 
elektrike. Është bërë planifikimi për konsumin e ujit të pijshëm 

Për realizimin e ndërhyrjeve është e nevojshme të parashikohen materiale elektrike si: llampa ekonomike, neon, 
portollampa e aksesorë të tjerë të nevojshëm për përmirësimin e kushteve në ambiente të konvikteve. 
Për vitin 2021 në përmbushje të kërkesave të domosdoshme që janë paraqitur blerjet për pajisje janë parashikuar (rafte, 
komodina, tavolina, karrige , dyshekë, perde etj) 

Drejtoria Ekonomike e Arsimit, në funksionin e saj ofron shërbimin e furnizimit me ushqime të konvikteve dhe shërbimet 
mbështetëse. 

 

ii. Synimi i projektit 

Realizimi i shërbimit në konviktet plotësimi  i nevojave aktuale për rritjen e cilësisë së shërbimit 

iii.Aktivitetet kryesore të projektit 

▪ Procedurat për verifikimin e nevojave 
▪ 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 të gjitha shërbimeve për krijimin e kushteve të përshtatshme në konviktet e sistemit arsimor të mesëm 
profesional të Bashkisë Shkodër të kenë kushte sa më të favorshme gjatë qëndrimit të tyre. 

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

Nxënësit,edukatoret, Bashkia e Shkodrës 

e)Shpenzimet e llogaritura 
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A1 Blerje materiale kancelarie 15   15   

A2 Blerje materiale të ndryshme 700   700   

A3 Blerje materiale hidraulike 58 
  

58 
  

A4 Blerje materiale pastrimi 114   114   

A5 Riparim pajisje orendi 7   7   

A6 Blerje xham 37   37   

A7 Blerje bojërash 37   37   

A8 Blerje materiale elektrike 180   180   

A9 Blerje pajisje per mobilim       

A10 Kalibrimi i kaldajave 15   15   

A11 Certifikimi i kaldajave 60   60   

 Shuma 1,223   1,223   

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferime 

kapitale 

A.1 
Mbështetje për infrastrukturën 

dhe,shërbimet mbështetëse 

1,223   1,223   

 Shuma 1,223   1,223   
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Ngakjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 
Mbështetje për infrastrukturën 
dhe,shërbimet mbështetëse 

1,223   1,223   

 Shuma 1,223   1,223   

 
f)Periudha e zbatimit 
vitit 2021, 2022, 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimi, Bashkia Shkodër 

Institucioni likujdues: Drejtoria Ekonomike Arsimi 
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Nr.3 

 

P09240.O1.A3 

Ngrohje dhe gatim me gaz të 

lëngshëm për ngrohje për arsimin e 
mesëm profesional dhe konviktet 

Funksioni.9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240 Arsim mesëm profesional 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

Bashkia Shkodër ,ndër shërbimet që ajo ofron dhe mbështet shkollat është dhe shërbimi i ngrohjes me gaz të lëngshëm. 
Për krijimin e kushteve sa më të favorshme të nxënësve që mësojnë në shkollat e mesme profesionale të Bashkisë 
Shkodër, kemi parashikuar blerjen e gazit të lëngshëm për ngrohje dhe gatim në konvikte. 
Do të furnizohen 2 shkolla të mesme profesionale për ngrohje dhe1 konvikt për gatim. 
Shkolla e mesme profesionale 

Shkolla “Arben Broci” 
Shkolla “Kolë Margjini” 
Konvikti i shkollës “Prenk Jakova” 

Nisur nga këto të dhëna nga ZVA për numrin e klasave, janë parashikuar shpenzimet për konsum gazi, për ngrohje. 
Sasia e llogaritur është bazuar në një konsum mujor për çdo ambient mësimor, me15 kg (një bombol gazi) për 4 muaj 
në vit. Ndërsa për gatim është llogaritur 4 bombola për 9 muaj . 

ii. Synimi i projektit 

Synimi i shërbimit  të ngrohjes me gaz në shkollat e mesme profesionale realizmi  i nevojave aktuale për rritjen e cilësisë 
së 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 

Realizmin e të gjitha shërbimeve për krijimin e kushteve të përshtatshme në të gjitha shkollat 9-vjeçare. 
nxënësit në shkollat e Bashkisë Shkodër të kenë kushte sa më të favorshme gjatë qëndrimit dhe ndjekjes së 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 2021 

Totali   

(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim

e 

 
Operative 

Transferime kapitale 

A.1 Blerje gaz i lëngshëm për 
ngrohje dhe gatim për 
sisteminemesemprofesion
al dhe konviktet 

1,500   1,500   

 Shuma 1,500   1,500   
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

Totali   

(mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

kapitale 

A.1 Blerje gaz i lëngshëm për 
ngrohje dhe gatim për 

sisteminemesemprofesion
al dhe konviktet 

1,500   1,500   

 Shuma 1,500   1,500   
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

Totali  

(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferi m

e 

kapitale 

A.1 Blerje gaz i lëngshëm për 
ngrohje dhe gatim për 
sisteminemesemprofesion

al dhe konviktet 

1,500   1,500   

 Shuma 1,500   1,500   

 
f)Periudha e zbatimit 
vitit 2021, 2022, 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: Drejtoria Ekonomike 
Arsimi, Bashkia Shkodër 

Institucioni likujdues: Drejtoria Ekonomike Arsimi 
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Nr.4 

 

P09240.O1.A4 
Trajtimi ushqimor për konviktet dhe pagesë kuotave 
financiare (bursa) 

Funksioni.9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 

Llojet e programit: 09240 Arsim mesëm 
profesional 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

Në zbatim të VKM-së nr. 666, datë 10.10.2019 ”Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, përcaktimin e 
kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxenësit e arsimit parauniversitar  në instirucionet arsimore 
publike, për vitin shkollor 2019-2020” për trajtimin me kuotë ushqimore dhe financiare  me fondin e akorduar nga 
Ministria e Financës dhe të ardhurat nga pagesat e kuotës financiare për ato nxënës që janë në konvikte, por nuk 

përfitojnë bursë, pasi nuk përmbushin kriteret. Në konvikte kemi 55 nxënës, të cilët mësojnë në shkollat e Bashkisë 
Shkodër. 

ii. Synimi i projektit 

 
Të krijohen kushte optimale për trajtimin e fëmijëve, nxënësve konviktor dhe jo - konviktor. 

iii.Aktivitetet kryesore të projektit 

Marrjen e kërkesave për secilin institucion. 

Vlerësim i 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 emundshëm 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 2021 

 
Totali(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferi m
e 

 
kapital
e 

A.1 Trajtimi ushqimor për konviktet dhe 
pagese kuotave financiare –
bursave 51 nxenes konviktor 

2,645   2,645   

A2 Pagese Kuote financiare 174 
nxenes jo konviktor 

11,100 

 

   11,100 

 

 

 Shuma 13,745   2,645 11,100  

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 

Totali(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transferim
e 

 
kapital
e 

A.1 Trajtimi ushqimor për konviktet dhe 
pagese kuotave financiare -

bursave 

13,745   2,645 11,100 

 

 

 Shuma 13,745   2,645 11,100  

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

 
Totali(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e 

 
kapital
e 

A.1 Trajtimi ushqimor për konviktet dhe 
pagese kuotave financiare -

bursave 

13,765   2,665 11,100 

 

 

 Shuma 13,765   2,665 

 

11,100  

 
f)Periudha e zbatimit 
vitit 2021, 2022, 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: Drejtoria Ekonomike Arsimi, 

Bashkia Shkodër  
Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër 
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Nr.5 

 

 

P09240.O1.A5 
Materiale në shërbim të konvikteve 

Funksioni.9  ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240 Arsim mesëm profesional 

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 t’i 
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, Funksione të 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. 

Në këtë kontekst është edhe sigurimi i bazës materiale për disa institucione që kanë 
varësi sipas ligjit. Këto mallra janë pjesë e furnizimit për konviktet 

ii. Synimi i projektit 

Të menaxhohen me efikasitet fondet për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të 

infrastrukturës së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër. 

 
Të krijohen kushte optimale për rritjen e cilësisë dhe sigurisë në ambientet e shkollave dhe institucioneve. 

iii.Aktivitetet kryesore të projektit 

Marrjen e kërkesave për secilin institucion. 
Vlerësim i 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 dhekomunite të zonave përkatëse 

Bashkia e Shkodrës 

e)Shpenzimet e llogaritura 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 

Paga 

 

Sigurime 

 

Operative 
Transferime 

 

kapitale 

A.1 Blerje materiale në shërbim të 
konvikteve 

800   800   

A.2 Blerje materiale kuzhine 60   60   
 Shuma 860   860   
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 

Totali(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 Blerje materiale në shërbim të 

konvikteve 
800   800   

A.2 Blerje materiale kuzhine 68   68   

 Shuma 868   868   

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2023 

 
Totali(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 Blerje materiale në shërbim të 
konvikteve 

800   800   

A.2 Blerje materiale kuzhine 68   68   

 Shuma 868   868   

 
f)Periudha e zbatimit 
vitit 2021, 2022, 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: Drejtoria Ekonomike Arsimi, 
Bashkia Shkodër  

Institucioni likujdues:Bashkia Shkodër 
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Nr.6 

 

P09240.O1.A6 
Ngrohje dhe transport me lëndë djegëse karburante. 

Funksioni.9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsim iparauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240 Arsim mesëm profesional 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

 
Burimi tjetër alternativ që Bashkia Shkodër ofron si shërbimin e ngrohjes, është ai me naftë për kaldajat. Bashkia 
Shkodër ofron shërbimin e ngrohjes nëpërmjet sistemit të kaldajës për konviktin e shkollës PrenkJakova. Ky konvikt 
ka 46 nxënës rezident. Për institucionet e cituara më sipër është marrë në konsideratë konsumi orar i kaldajave dhe 

gjithashtu kohën e domosdoshme për ngrohje 3-4 orë në ditë të shkollave për periudhën 4 mujore. 

ii. Synimi i projektit 

Plotësimi i shërbimit të ngrohjes me kaldaja në konvikt 

Plotësim i nevojave aktuale për rritjen e cilësisë së shërbimit 

iii.Aktivitetet kryesore të projektit 

▪ Procedurat për verifikimin e nevojave për shërbim 
▪ 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 i shërbimit të ngrohjes me kaldajë për krijimin e kushteve të 
përshtatshme në konvikt n x ë nësit nëshkollat e Bashkisë Shkoder të kenë 
kushte sa më tëfavorshme gjatë qëndrimit 
c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Nxënësit,mësuesit Bashkia e Shkodrës 

e)Shpenzimetellogaritura 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

 
Totali(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 
Blerje lende djegëse karburant për 
sistemin e mesem profesional 

5,280   5,280   

 Shuma 5,280   5,280   
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 
Blerje lende djegëse karburant për 
sistemin e mesem profesional 

5,554   5,554   

 Shuma 5,554   5,554   
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

 
Totali(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 
Blerje lende djegëse karburant për 
sistemin e mesem profesional 

5,554   5,554   

 Shuma 5,554   5,554   

 
f)Periudha e zbatimit 
vitit 2021, 2022, 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: Drejtoria Ekonomike Arsimi, 
Bashkia Shkodër 
Institucioni likujdues: Drejtoria Ekonomike 
Arsimi 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



15 
 

 
 

Nr.7 

 
P09240.O1.A7 

Furnizim me energji elektrike, ujë, shërbime postare, hostim 
WEB, internet 

Funksioni.9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240 Arsim mesëm 
profesional 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

 
Për administrimin e funksionimin e shkollave të arsimit të mesëm të përgjithshëm kërkohet mbështetja dhe financimi 
për shpenzimet për energji elektrike dhe ujë. 

Është bërë planifikimi për energjinë elektrike në bazë të konsumit faktik, gjithashtu dhe planifikimi i shpenzimeve të ujit të 
pijshëm në bazë të kosumit faktik. Është bërë planifikimi për konsumin e ujit, furnizmin me internet. 

ii. Synimi i projektit 

Përmirësimi i shërbimit në shkollat e mesme profesionale 
Përmirësim i nevojave aktuale për rritjen e cilësisë së 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 të gjitha shërbimeve për krijimin e kushteve të përshtatshme në të gjitha shkollat 9- vjeçare. 

Nxënësit në shkollat e Bashkisë Shkodër të kenë kushte sa më të favorshme gjatë qëndrimit dhe ndjekjes së 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 2021 

 
Totali(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

 
Pag
a 

 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transfer
ime 

 
kapital
e 

A.1 
Furnizim me energji elektrike, ujë, postare, 

hostim WEB 
19,751   19,751   

A2 
Shërbim Interneti 50   50   

 Shuma 19,801   19,801   

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

 
Pag
a 

 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transfer

ime 

 
kapital
e 

A.1 
Furnizim me energji elektrike, ujë, postare, 
hostim WEB, internet 

19,801   19,801   

 Shuma 19,801   19,801   

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Pag
a 

 
Sigurim
e 

 
Operative 

Transfer
ime 

 
kapital
e 

A.1 
Furnizim me energji elektrike, ujë, postare, 
hostim WEB, internet 

19,801   19,801   

 Shuma 19,801   19,801   

 
f)Periudha e zbatimit 

vitit 2021, 2022, 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin 
e projektit: Drejtoria Ekonomike 

Arsimi, Bashkia Shkodër 
Institucioni likujdues: Drejtoria 
Ekonomike Arsimi 
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Nr.8 

 

Projekti:P09240.O1.A8 
Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore të arsimit të 
mesëm profesional 

Funksioni.9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240 Arsim mesëm 
profesional 

a)Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata 

 
Bashkia Shkodër 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 njësitë 

administrative dhe atyre në qytete. Mirëmbajtja e ambienteve shkollore, për  të krijuar kushte normale në institucionet 
arsimore janë vlerësuar kërkesat e paraqitura nga dëgjesa publike për shkollat e njësive administrative dhe atyre në 
qytete. Për vitin 2021 është menduar për të ndërhyrë në konviktin e shkollës Prenk Jakova 

ii. Synimi i projektit 

Riparimi në kohë i amortizimeve dhe dëmtimeve në godinën e institucionit arsimor për të ndaluar amortizimin e 
mëtejshëm tëgodinës dhe shmangien e problemeve shëndetësore për nxënësit e shkollës. 

iii.Aktivitetet kryesore të projektit 

Inspektimet rutinë 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. 
Marrja në dorëzim 
Përgatitja e plotë e dosjes së prokurimit, me preventivin, specifikimet teknike dhegrafikun e punimeve ,fondin limit 

b) Rezultatet që prisni 

Rregullimi dhe riparimi në objektet arsimore janë të riparuara në kohë dhe në cilësinë e duhur për një proces mësimor 

të rregullt dhe brenda kushteve teknike, si dhe mundësia e zhvillimit të procesit mësimor në kushte më dinjitare për 
nxënësit dhe stafin. 
Ruajtja e objekteve arsimore nga amortizimet e mëtejshme e cila do kishte dhe një kosto më të madhe financiare për 

institucionin tonë. Ruajtja e sigurisë dhe shëndetit të nxënësve dhe stafit mësimdhënës në këto objekte 

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

Nxënësit e shkollave 
profesionale Stafi mësimdhënës 

 
Bashkia e Shkodrës 

e)Shpenzimet e llogaritura 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

 
Totali(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 
Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve 
të arsimit  të mesëm profesional 

4,550   4,550   

 Shuma 4,550   4,550   
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 
Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve 
të arsimit  të mesëm profesional 

4,268   4,268   

 Shuma 4,268   4,268   

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

 
Totali(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 
Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve 
të arsimit  të mesëm profesional 

4,268   4,268   

 Shuma 4,268   4,268   

 
f)Periudha e zbatimit 
vitit 2021, 2022, 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimi, Bashkia Shkodër 
Institucioni likujdues: Drejtoria Ekonomike 
Arsimi 
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Nr.9 

 

Projekti: P09240.O1.A9 
Dezinfektimi, higjienizim dhe sigurimi i ndërtesave arsimit 
të mesëm profesional 

Funksioni.9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240 Arsim mesëm profesional 

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 t’i 
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 “PËRVETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksione të bashkive në 

fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. ligjit 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; ligjit nr. 10433 datë 16.6.2011  Për inspektimin 
në Republikën e Shqipërisë” 

 
Çdovitështëplanifikuarpër tëbërësigurimine objekteve,për konvikteteBashkisë Shkoder ii. Synimi i projektit 

Sigurimin që për çdo ngjarje të jashtëzakonshme të përfitojmë këtë shërbim 

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 

Bashkia e Shkodrës 

e)Shpenzimet e llogaritura 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 Shpenzime për sigurimin e ndërtesave 20   20   

A.2 Dezinfektimin dhe higjienizim i 
mjediseve të ndërtesave 

290   290   

 Shuma 310   310   

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 Shpenzime për sigurimin e ndërtesave 20   20   

A.2 Shpenzime për dezinfektimin e 

ndërtesave 

290   290   

 Shuma 310   310   

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2023 

 
Totali(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 Shpenzime për sigurimin e ndërtesave 20   20   

A.2 Shpenzime për dezinfektimin e 
ndërtesave 

290   290   

 Shuma 310   310   
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f)Periudha e zbatimit 
vitit 2021, 2022, 2023 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria Ekonomike Arsimi, Bashkia Shkodër 
Institucioni likujdues: Drejtoria Ekonomike 
Arsimi 
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Nr. 10 
Projekti: P09240.O1. A10.  

Rikonstruksioni i objektit  të ish shkollës “Veterinare” 

  
Funksioni 9. ARSIMI 
 
Llojet e Programit 09240: Arsim mesëm 

profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Që nga viti 2016 Bashkia e Shkodrës ka filluar një proçes administrimi e vlerësimi të objekteve të lira, jashtë funksionit në pronësi të 

saj, me synim krijimin e shërbimeve me bazë komunitare. Deri tani janë marrë në administrim mbi 15 objekte në territorin e në pronësi 
të Bashkisë Shkodër të cilat janë  rikonstruktuar, mobiluar si dhe kthyer në kopshte, çerdhe, qendra sociale, qendra shëndetsore, 
shërbime administrative, etj. Për të gjitha këto objekte është miratuar me VKB Nr. 9 Prot., datë  26.02.2020, “Për saktësimin  e të 

dhënave dhe ndryshimin e fushës së përdorimit, të pjesshëm të VKB Nr. 51 datë 14.04.2009 “Miratimin e listës së pjesshme të pronave 
të paluajtshme shtetërore që kërkohen për transferim në pronësi të Bashkisë Shkodër”, miratuar me VKM Nr. 421 datë 02.06.2010, të 
ndryshuar, sipas lidhjes 1, të pronave me numër rendor 55, 60, 61, 62, 63, 69, 71, 72, 107, 224, 246, sipas formularëve për 

inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore”, ndër të cilat edhe ish Shkolla Teknike Veterinare “Zija Buliqi”, që në shkurt të vitit 
2015 është transferuar në ambjentet e Shkollës Profesionale Bushat dhe objekti mbetet i lirë dhe jashtë përdorimit.  
 

Në kuadër të zbatimit të projektit P09240.O1.A9. “Rikonstruksioni i objektit të ish-shkollës “Veterinare”” të parashikuar në buxhetin e 
vitit 2019 me vlerë 15,000,000 Lek, Bashkia Shkodër, me qëllim rikonstruksionin e plotë të kësaj godine, ka aplikuar në thirrjen e 
programit IADSA II të hapur me datë 31.10.2019 me Nr. Ref: IADSAII/2019/01 (Marrëveshja Italo-Shqiptare e Konvertimit të Borxhit 

për Zhvillim) me afat aplikimi deri më 31.01.2020, me projektin “Shkodra Multi-Functional Services – Model of social inclusion and 
development of the community” (“Shërbimet Multi-Funksionale të Shkodrës – Model i përfshirjes sociale dhe zhvillimit të komunitetit”), 
ku fondi i lartpërmendur është planifikuar si bashkë-financim. Gjithashtu, pjesë e bashkë-financimit të Bashkisë Shkodër është edhe 

blerja e pajisjeve TIK dhe pajisjeve të mobilimit me fond 4,060,000 Lek.  
 
Me datën 08.07.2020 është lidhur Kontrata me Nr. Ref: IADSAII/2020/02 ndërmjet Komitetit të Menaxhimit të IADSA-s e përfaqësuar 

nga Ministri i Financave dhe Ambasadori Italian në Shqipëri, dhe Bashkisë Shkodër të përfaqësuar nga Kryetarja e Bashkisë. 
 
Projekti drejtohet nga Bashkia Shkodër në rolin e Liderit të Projektit dhe ka afat zbatimi 24 muaj që nga nënshkrimi i kontratës. Me 

partneritet prej 2 organizatash: Terres des Hommes dhe Rajoni Emilia-Romagna, qëllimi i përgjithshëm i projektit është të rikonstruktojë 
dhe të kthejë godinën e ish-shkollës “Veterinare” në një qendër multi-funksionale për komunitetin duke ofruar shërbime të tilla si qendër 
shëndetësore, qendër sociale, kopsht, çerdhe, ambjente të përbashkëta për aktivitete apo zyra administrative.  

 
Bashkia Shkodër ka nisur zbatimin e projektit sipas planit të punës dhe buxhetit përkatës të nënshkruar me IADSA. Vlera totale e 
projektit parashikohet të jetë 70,708,106 Lek, nga të cilat 43,258,039 Lek do të jenë kontribut i IADSA i ndarë në katër këste të 

barabarta. Gjatë vitit 2020, janë realizuar të gjithë proçedurat e nevojshme administrative dhe bankare dhe është kryer me sukses 
transferta e këstit të parë me vlerë 10,814,510 Lek në llogarinë e Bashkisë Shkodër.  

ii. Synimi i projektit  

• Rikonstruksioni i godinës së ish shkollës veterinare. 

• Përshtatshmëria për ofrimin e shërbimeve multifunksionale edukative, sociale, shëndetësore, arsimore, kulturore në 
shërbim të komunitetit. 

• Përmirësimi dhe zhvillimi i shërbimeve me bazë komunitare për banorët e lagjes. 

• Të kontribuojë në përfshirjen sociale të personave në nevojë në Shkodër.  

• Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes sociale për personat në nevojë në Lagjen nr. 1 e 2. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

▪ Projektimi i ndërhyrjeve infrastrukturore të objektit. 

▪ Rinovimi dhe pajisja e godinës për QKMF-në,kopshtin, çerdhen, qendrën sociale e të kujdesit shëndetësor parësor. 

▪ Angazhimi aktiv i komunitetit lokal në zhvillimin e QKMF-së. 

▪ Zhvillimi i strukturës së menaxhimit dhe konceptit programatik. 

▪ Hartimi i planit 5-vjeçar të veprimtarisë sociale të QKMF-së. 

▪ Përgatitja e kornizës dhe planit të veprimit për ndërtimin e kapaciteteve. 

▪ Sigurimi i asistencës teknike dhe trajnimeve. 

▪ Zhvillimi dhe mbështetja e shërbimeve kryesore sociale të QKMF-së. 

▪ Zhvillimi dhe mbështetja e shërbimeve sociale të bazuara në komunitet. 

▪ Mbështetja e programittë zhvillimit të fëmijërisë së hershme. 

b) Rezultatet që prisni  

o Godinë multifunksionale e gatshme nga ana infrastrukturore për të ofruar shërbime edukuese, sociale, shërndetësore, 

kulturore etj. 

o Ofrimi i shërbimeve sipas nevojave dhe kërkesave të komunitetit dhe territorit. 

o Përmirësim i situatës social-ekonomike të komunitetit. 

o Rritja e kapacitetit të Bashkisë Shkodër për të ofruar shërbime të kujdesit shoqëror multi-funksionale në Lagjen nr. 1 e 2. 
o Mundësimi i stafit të Bashkisë dhe QKMF-së për të menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme shërbimet multi-funksionale. 
o Mbështetja e programit të zhvillimit të fëmijërisë së hershme në Lagjen nr. 1 e 2 

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

Komuniteti 

Bashkia 

Organizatat 

 

Bashkia 

Komuniteti 
Partnerët në projekt: 
Programi IADSA 

Shoq. Misi. Terre des Hommes Shqipëri (TDH) 
Rajoni Emilia-Romagna (Itali) 
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e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 

Totali                 

(mijë 

lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
Siguri

me 

Operativ

e 
Transferi
me 

Kapitale 

A. 1 

Projekti me Nr. Ref.: IADSAII/2020/02 Vazhdim i 

financimit nga programi deri në përfundim të 
projektit. 

21,629 

 
   

21,629 

A.2 Blerje pajisje TIK 1,200 
 

   1,200 

A.3 Blerje pajisje mobilimi 2,860 
 

   2,860 

 Shuma 25,689     25,689 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

Totali           

(mijë 

lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Siguri
me 

Operativ
e 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 
Projekti me Nr. Ref.: IADSAII/2020/02 Vazhdim i 
financimit nga programi deri në përfundim të 

projektit. 

10,815 

 
   

10,815 

 Shuma    10,815 
 

   10,815 

f) Periudha e zbatimit  

Janar – Dhjetor 2021, 2022.  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve; 

Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit; 

Stafi i Drejtorisë Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; 

Stafi i Drejtorisë Ekonomike të Arsimit. 

 

Institucioni Likujdues: Bashkia Shkodër 

  



Shtojca nr. 1

Emërtimi i Programit Buxhetor
Kodi i Programit
Programi Buxhetor Afatmesëm

Qëllimet e Politikës së Programit

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Numrin i konvikteve që i shërbejnë fëmijëve 2 2 2 2

Nr i punonjesve që sherbejne ne konviktet e arsimit te 
mesem  profesional 41 41 41 41

Nr i shkollave dhe konvikteve qe do te nderhyhet me 
punime mirembajtje 2 2 2 2

Objektivi 1 i Politikës së Programit

Përmirësimi i shërbimit dhe kapacitetit të konvikteve në 
shkollat profesionale --       Ndryshimi në % i numrit të 
konvikteve funksionale kundrejt vitit të kaluar

0% 0% 0% 0%

Rritja e efiçiencës së menaxhimit të konvikteve     - Total 
shpenzime kundrejt numrit total të nxenesve të 
akomoduar në konvikte (000/Lekë për 1 nxenes)

1587.95 1786.67 1516.24 1319.96

Produkti 1

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 5 5 5 5

Kosto totale (në mijë lekë) 71,533 72,678 72,678 72,698

Kosto për njësi (në mijë lekë) 14,307 14,536 14,536 14,540

Ndryshimi në % i Sasisë  … 0.0% 0.0% 0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale  … 1.6% 0.0% 0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi … 1.6% 0.0% 0.0%

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

600. Pagat 20,878 21,922 21,922 21,922

Kapitulli 01 20,878 21,922 21,020 21,020

Kapitulli 05 902 902

Kapitull 06

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore 3,486 3,487 3,487 3,487

Kapitulli 01 3,486 3,487 3,344 3,344

Kapitulli 05 143 143

Shpenzimet Korrente
 Shërbime cilësore për proces mesimor edukativ në kushte të përshtatshme në arsimin profesional. 

Shkolla dhe konvikte të arsimit profesional të mirëmbajtuara.

Numer shkollash e konviktesh te  mirembajtura te arsimit profesional.

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Produktet për Objektivin 1

 FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*
Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Arsimi i Mesem Profesional
09240

2021 - 2023
Përshkrimi i Programit

Ky program mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe 
trajtim për mësuesit.Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit profesional (vetëm konviktet)

Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar ne arsimin e mesem profesional.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi

Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mesimor edukativ në kushte të prshtatshme 
në gjithe territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin profesional.

Treguesit e Performancës për Objektivin 1

1



Shtojca nr. 1

Emërtimi i Programit Buxhetor
Kodi i Programit
Programi Buxhetor Afatmesëm

 FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*
Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Arsimi i Mesem Profesional
09240

2021 - 2023
Kapitulli 06

602. Mallrat dhe shërbimet 36,068 36,169 36,169 36,189

Kapitulli 01 36,038 36,139 36,139 36,139

Kapitulli 05 30 30 30 50

Kapitulli 06

603. Subvencionet 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

604. Transferta të brendshme 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitull 06

605. Transferta të jashtme 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 05

Kapitulli 06

606. Transferta për familjet dhe individët 11,101 11,100 11,100 11,100

Kapitulli 01 11,101 11,100 11,100 11,100

Kapitulli 05

Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 1 71,533 72,678 72,678 72,698

Kontroll 0 0 0 0

Kodi i Projektit të Investimeve

Produkti 1 :  Blerje pajisje 
operacionale.

Kodi i Projektit sipas 
listes se investimeve

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 15 0 0 0

Kosto totale (në mijë lekë) 100 0 0 0

Kosto për njësi (në mijë lekë) 7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë  … -100.0% #DIV/0! #DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale  … -100.0% #DIV/0! #DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi … #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

230. Aktive të patrupëzuara 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 02

Blerje pajsije operacionale

sasi pajisjesh

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Shpenzimet  Kapitale 
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

1410319

2



Shtojca nr. 1

Emërtimi i Programit Buxhetor
Kodi i Programit
Programi Buxhetor Afatmesëm

 FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*
Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Arsimi i Mesem Profesional
09240

2021 - 2023
Kapitulli 05

Kapitulli 06

231. Aktive të trupëzuara 100 0 0 0

Kapitulli 01 100

Kapitulli 02

Kapitulli 05

Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 1 100 0 0 0

Kontroll 0 0 0 0

Kodi i Projektit të Investimeve****

Produkti 2: 
Rikonstruksioni i 
objektit të ish 

 shkollës veterinare 

Kodi i Projektit sipas 
listes se investimeve

Përshkrimi i Produktit:

Njësia Matëse

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

Sasia 1 1 1 1

Kosto totale (në mijë lekë) 25,815 25,689 10,815

Kosto për njësi (në mijë lekë) 25,815 25,689 10,815

Ndryshimi në % i Sasisë  … 0.0% 0.0% 0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale  … -0.5% -57.9% -100.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi … -0.5% -57.9% -100.0%

2020 2021 2022 2023

Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi

230. Aktive të patrupëzuara 0 0 0 0

Kapitulli 01

Kapitulli 02

Kapitulli 05

Kapitulli 06

231. Aktive të trupëzuara 25,815 25,689 10,815 0

Kapitulli 01

Kapitulli 02 10,815 21,629 10,815

Kapitulli 05 15,000 4,060

Kapitulli 06

Kosto totale e produktit 2 25,815 25,689 10,815 0

Kontroll 0 0 0 0

Totali i shpenzimeve të Programit sipas 
produkteve***** 97,448 98,367 83,493 72,698

Totali i shpenzimeve të Programit sipas 
artikujve***** 97,448 98,367 83,493 72,698

600. Pagat 20,878 21,922 21,922 21,922

Kapitulli 01 20,878 21,922 21,020 21,020

Kapitull 05 0 0 902 902

Kapitulli 06 0 0 0 0

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

Kategoria 2: Projekte investimi dhe kosto lokale

1410562

Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare

nr Shkollash

3



Shtojca nr. 1

Emërtimi i Programit Buxhetor
Kodi i Programit
Programi Buxhetor Afatmesëm

 FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021 - 2023*
Programi Buxhetor Afatmesëm 2021 - 2023

Arsimi i Mesem Profesional
09240

2021 - 2023

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore 3,486 3,487 3,487 3,487

Kapitulli 01 3,486 3,487 3,344 3,344

Kapitull 05 0 0 143 143

Kapitulli 06 0 0 0 0

602. Mallrat dhe shërbimet 36,068 36,169 36,169 36,189

Kapitulli 01 36,038 36,139 36,139 36,139

Kapitull 05 30 30 30 50

Kapitulli 06 0 0 0 0

603. Subvencionet 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

604. Transferta të brendshme 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

605. Transferta të jashtme 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

606. Transferta për familjet dhe individët 11,101 11,100 11,100 11,100

Kapitulli 01 11,101 11,100 11,100 11,100

Kapitull 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

230. Aktivet e patrupëzuara 0 0 0 0

Kapitulli 01 0 0 0 0

Kapitulli 02 0 0 0 0

Kapitulli 05 0 0 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

231. Aktivet e trupëzuara 25,915 25,689 10,815 0

Kapitulli 01 100 0 0 0

Kapitulli 02 10,815 21,629 10,815 0

Kapitulli 05 15,000 4,060 0 0

Kapitulli 06 0 0 0 0

Kontroll 0 0 0 0

Emri Emri
Nënshkrimi Nënshkrimi
Data Data

Emri
Nenshkrimi
Data

Drejtuesi i 
Ekipit të 

Menaxhimit të 
Programit

Koordinatori i 
GMS/ Nepunesi 

Autorizues

Kryetari i 
Njësisë së 

Vetëqeverisjes 
Vendore
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