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Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 
I Pritshmi 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

09240 25,351 34,831 82,883 61,758 61,758 64,652 

 

 

 Shpenzimet 
korrente 

Investimet 

Fakt 2017 25,351 600 

Fakt 2018 34,831 
0 

I Pritshmi 2019 65,079 17,804 

Plan 2020 61,658 100 

Plan 2021 61,658 100 

Plan 2022 61,658 2,994 
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Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 

konvikteve.  

 

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik në mijë lekë 

Programi Buxhetor: 09240 – Arsimi profesional 

  

  

  

  

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT 

Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022 
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Treguesit e 
rezultatit 

Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Rritja e efiçiencës 

së menaxhimit të 

konvikteve 

Total fonde (Operative dhe 

mirëmbajtje si edhe investime) 

kundrejt numrit total të 

studentëve të akomoduar në 

konvikte 

Lekë për 1 student të 

akomoduar në konvikt 

420 1507 1123 1123 1175  

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%  

Numri i nxënësve të 

akomoduar në 

konvikte 

Ndryshimi në % i numrit të 

nxënësve të akomoduar në 

konvikte 

 -34% 0% 0% 0%  

 

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 PROFESIONAL 

     

              

KONVIKTE TË MIRËMBAJTURA / RIKONSTRUKTUARA 

Treguesit Kyç të Performancës 

Ndërtimi, rehabilitimi dhe 

mirëmbajtja e ndërtesave 

arsimore të sistemit shkollor 

parauniversitar ne arsimin 

profesional 

 

Qëllimi i programit Objektivi 1 

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 

41 41 

 

41 

 

41 

 

41 
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T Ë  D H Ë N A T  E  P R O G R A M I T  

Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

2 2 2 2 2 

 

 

SHKOLLA FUNKSIONALE TË ARSIMIT PROFESIONAL 

3 3 3 3 3 

 

 

NUMRI I NXËNËSVE NË KONVIKTET E ARSIMIT PROFESIONAL 

 83 55 55 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e ndërtesave 

arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesëm 

profesional  

Rritja e mbështetjes financiare për mjediset dhe objektet cilësore për 

zhvillimin e procesit mësimor në arsimin profesional. 

Aktivitetet Kryesore 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funksioni 9: Arsimi. 

N/Funksioni 092: Arsimi Parauniversitar. 
 

Llojet e programit: 09240  

Arsimi i Mesem 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 institucionerve 

të arsimit professional (vetëm konviktet) 

 

  



Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit Synimet 

t t+1 t+2 t+3 

Ndërtimin, rehabilitimin 

dhe mirëmbajtjen e 

ndërtesave arsimore të 

sistemit shkollor 

parauniversitar ne 

arsimin e mesem 

profesional; 

O1. 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 

 

nr i punonjesve që sherbejne 

ne konviktet e arsimit te 

mesem  profesional 

41 punonjes 41 punonjes 41 punonjes 41 punonjes 

nr  i godinave qe i sherbejne 

shkollave profesionale 

2 konvikte,  

2 shkolla 

2 konvikte, 

 2 shkolla 

2 konvikte,  

2 shkolla 

2 konvikte,  

2shkolla 

nr  shkollave profesionale qe 

ngrohen  me gaz 

2 konvikte,  

2 shkolla 

1 konvikte,  

2 shkolla 

1 konvikte, 

2 shkolla 

1 konvikte,  

2 shkolla 

Numri i nxënësve të 

akomoduar në konvikte  

- Ndryshimi në % i numrit 

të nxënësve të 

akomoduar në konvikte 

-34% 0% 0% 0% 

nr  konvikte me ngrohje me 

kaldaje 

 1 konvikt  1 konvikt, 55 

nxenes 

 1 konvikt, 55 

nxenes 

 1 konvikt, 55 

nxenes 

- sasia e KWH energji 

elektrike e konsumuar:  

- sasia m3 uje e perdorur;  

- nr koli postare,  

- shpejtesia e internetit 

MB/s 

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

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

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

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

Nr i shkollave dhe konvikteve 

qe do te nderhyhet me 

punime mirembajtje 

3 shkolla  

2 konvikte  

3 shkolla  

2 konvikte  

3 shkolla  

2 konvikte  

3 shkolla  

2 konvikte  

Përmirësimi i shërbimit dhe 

kapacitetit të konvikteve në 

shkollat profesionale  
0% 0% 0% 0% 
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- Ndryshimi në % i numrit të 

konvikteve funksionale 

kundrejt vitit të kaluar 

Rritja e efiçiencës së 

menaxhimit të konvikteve 

- Total fonde (Operative 

dhe mirëmbajtje si edhe 

investime) kundrejt numrit 

total të studentëve të 

akomoduar në konvikte 

- Lekë për 1 student të 

akomoduar në konvikt 

1507 1123 1123 1175 

 

 

 

  



 

 

Të dhënat e programit / Vitet 2018 2019 2020 2021 2022 

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 83 / 3 55 / 3 55 / 3 55 / 3 55 / 3 

 

Projekte të rëndësishme   

Kodi projektit Titulli dhe përshkrim i 

shkurtër i projektit  

Buxheti 

2020 

mijë/lekë 

Buxheti 

2021 

mijë/lekë 

Buxheti 

2022 

mijë/lekë 

P09240.O1.A1 Mbështetje per punonjesit e 

arsimit të mesëm profesional. 
24,364 24,364 25,203 

P09240.O1.A2 Mbeshtetje per infrastrukturen 

dhe sherbimet mbeshtetese  
623 623 623 

P09240.O1.A3 Ngrohje dhe gatim me gaz të 

lengshem për ngrohje për 

arsimin e mesem profesional 

dhe konviktet  

3,000 3,000 3,000 

P09240.O1.A4 Trajtimi ushqimor per 

konviktet,pagese kuate 

financiare-bursa  (3840U+30T) 
3,870 3,870 3,870 

P09240.O1.A5 Materiale në shërbim të 

konvikteve 
160 160 168 

P09240.O1.A6 Ngrohje dhe transport me lende 

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

P09240.O1.A7 Furnizim me energji elektrike, 

uje, sherbime postare, hostim 

web, internet. 

19,701 19,701 19,701 

P09240.O1.A8 Mirembajtje e zakonshme e 

objekteve arsimore 
4550 4550 3429 

P09240.O1.A9  Dezinfektimi dhe sigurimi i 

ndertesave. 
210 210 210 

P09240.O1.A10 Rikonstruksioni i objektit të ish 

shkollës veterinare     
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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 

      61,758 61,758 64,652 

Shpenzimet bruto 25,351 34,831 82,883 61,758 61,758 64,652 

Të ardhurat e 

programit 

25,037 34,831 67,179 61,758 61,758 64,652 

Shpenzimet neto 314 0 15,704 0 0 0 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore 

      24,364 24,364 25,203 

Investimet kapitale 600   17,804 100 100 2,994 

 

 

 

Komente 

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

nga transferta e kushtezuar dhe specifike dhe nga tarifa me destinacion qe ze mesatrisht 

90.7%. 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  60.4% ne vitin 2020,  60.4% ne vitin 2021 dhe  56.4% ne 

vitin 2022. Ndersa shpenzimet per paga dhe per sigurime  zene 39.5% ne vitin 2020, 39.5% 

ne vitin 2021 dhe 39% ne vitin 2022. Shpenzimet kapitale  zene 0. 2% ne vitin 2020,  0.2% 

ne vitin 2021 dhe 4.6% ne vitin 2022. 
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3. Projektet dhe aktivitetet e planifikuara 
 
 
 

 
Nr. 1 

 
 

 
P.09240.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 ti 
mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në jetën 
komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vëmendje të 
veçantë  bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, shkresën nr. 11166, datë 24.12.2015, 
në lidhje me procedurat e transferimit të punonjësve si dhe fondet për mbulimin e shpenzimeve për personelin për pagat 
e punonjësve që transferohen nga Ministria Arsimit e Sportit tek Njësitë e Qeverisjes Vendore (bashkitë e reja)  si dhe 
në transfertë specifike parashikuar  në Ligjin për Buxhetin e Shtetit, llogaritja e pagave për vitin 2020 është mbi bazën e 
vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 33 datë 28.02.2019, dhe 06/8 date 16.07.2019 “ Për miratimin e strukturës së 
Administratës dhe të institucioneve të Varësisë të Bashkisë Shkodër për vitin 2018, Shërbimi në arsimin e mesem 
profesional   me 41 punonjës. . Planifikimi i pagave është mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 809 Date 
26.12.2018 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkalle vendi”. Si dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 191 
Date 05.04.2019 “Për trajtimin me page dhe shtesa mbi page të punonjësve mësimore dhe punonjësve të tjerë jo 
mësimor në arsimin parauniversitar të ndryshuar”. 

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 transparence. 

b) Rezultatet që prisni 

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

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

 
Punonjës edukator dhe mbështetës 

 
Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

 
kapitale 

 
A.1 

 
41 punonjës 

 
24364 

 
20878 

 
3486 

   

 Shuma  
24364 

 
20878 

 
3486 

   

 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transfe 
rime 

 
kapitale 

A.1 41 punonjës  
24364 

 
20878 

 
3486 

   

 Shuma  
24364 

 
20878 

 
3486 

   

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 

 

 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ 

Transfe 
rime 

kapitale 

A.1 41 punonjës 25203 21596 3607    
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 Shuma 25203 21596 3607    

 
f) Periudha e zbatimit 
2020 
2021 
2022 

 
g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike Arsimi, Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria  Ekonomike 
Arsimi 
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Nr. 2 

 
 
P09240.O1.A2 
Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse 
arsimit të mesëm profesional 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240.Arsim 
mesem profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Në sistemin arsimor të mesem të përgjithshëm të Bashkisë Shkoder ndodhen 3 shkolla të mesme profesionale dhe 1 
konvikt. 
Për administrimin e funksionimin e shkollave të arsimit të mesem të përgjithshëm kërkohet mbështetja dhe financimi 
për shërbimet dhe mirëmbajtjen: 

 

 Materiale kancelarie 

 Materiale të ndryshme mbështetëse 

 Materiale hidraulike 

 Materiale për 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 
 
Për krijimin e kushteve sa me të favorshme të nxënësve që mësojnë në shkollat e mesme profesionale të Bashkisë 
Shkoder, kemi parashikuar blerjen e materialeve mbeshtetëse në shërbim të tyre,  kemi parashikuar blerjen e 
materialeve mbështetëse të mjeteve të kancelarisë për të gjitha shkollat e mesme profesionale. Për çdo vit është 
bërë blerja  dhe shpërndarja në bazë të një grafiku të materialeve të kancelarisë. 
Gjatë gjithë vitit Bashkia Shkoder punon për ndërhyrjet dhe riparimet në shkolla , kjo për krijimin e kushteve sa me të 
favorshme në procesin edukativo- mësimor. Për realizimin e ndërhyrjeve është e nevojshme të parashikohen materiale 
si: 
Brava dyer druri , reflektor gazi kryesisht, konviktin e shkollës Industriale dhe për pak shkolla të qytetit ) dryj, tuba 
dhe kthesa shporeti me dru, 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  (element që konsumohet nga të gjitha shkollat ), vegla punë ( çelës hidraulik, pince hidraulike ) 
për shkollat. 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 fleksibel . 
Për të krijuar një situatë sa më normale të kushteve higjienikë kemi vlerësuar nevojën e atyre materialeve që do 
mundësojnë mbajtjen në kushte higjienikë normale ambientet shkollore dhe konviktet. Në përpilimin e shpenzimeve 
për materiale pastrimi është marrë parasysh numri i fëmijëve dhe i klasave për çdo shkollë, 
Pjesë e ndërhyrjeve në shkolla është dhe riparimi pajisjeve dhe orendive,( karrige e tryeza nxënësish) Kjo ndërhyrje 
është e nevojshme edhe për të ulur shpenzimet për blerje të pajisjeve (orendi) për institucionet ku janë paraqitur 
kërkesa të konsiderueshme. Është bere planifikimi për energjinë elektrike . Është bere planifikimi për konsumin e ujit 
Gjithashtu për ndërhyrjet dhe riparimet në shkolla , kjo për krijimin e kushteve sa me të favorshme në procesin 
edukativo- mësimor. Për realizimin e ndërhyrjeve është e nevojshme të parashikohen materiale elektrike si: llapa të 
thjeshta, neon, portollampa e aksesor të tjetër të nevojshëm për përmirësimin e kushteve në ambientet e shkollave 
dhe konvikteve 
Për vitin 2020 në përmbushje të kërkesave të domosdoshme që janë paraqitur blerjet për pajisje janë parashikuar : 
Gjithashtu kërkesat për pajisje orendi për zyrat e Drejtorisë Ekonomike të Arsimit(kompjuter, fotokopje printer, si 
dhe kamera të sigurisë), kërkesa nga shkollat për tu pajisur me kamera në ambientet shkollore. 
Drejtoria Ekonomike e Arsimit, në funksionin e saj ofron shërbim e furnizimit me ushqime të konvikteve dhe shërbimet 
mbështetëse  
Për të kryer dokumentacionin e nevojshëm si siguracione, kolaudime dhe taksat e tjera përkatëse për të janë 
planifikuar fondet për ketë qellim. 

ii. Synimi i projektit 

mi i shërbimit në shkollat e mesme profesionale 
dhe konviktet plotësimi  i nevojave aktuale për 
rritjen e cilësisë se shërbimit 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

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

 Monitorim dhe raportim i aktivitetit mujor për realizimin e projektit; 

b) Rezultatet që prisni 

Realizimin e të gjitha shërbimeve për krijimin e kushteve të përshtatshme në të gjitha shkollat e sistemit arsimor të 
mesem të përgjithshëm. nxënësit në shkollat e mesme të Bashkisë Shkoder të kenë kushte sa me të favorshme gjate 
qëndrimit dhe ndjekjes se procesit mësimor. 



10 
 

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

Nxënësit, edukatoret, Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Siguri 
me 

 
Operative 

Transf 
erime 

 
kapitale 

A 1 Blerje materiale kancelarie 45   45   

A 2 Blerje materiale të ndryshme 30   30   

A 3 Blerje materiale hidraulike 58 
  

58 
  

A 4 Blerje materiale pastrimi 114   114   

A 5 Riparim pajisje orendi 7   7   

A 6 Blerje xham 37   37   

A 7 Blerje bojërash 37   37   

A 8 Blerje materiale elektrike 180   180   

A 9 Blerje pajisje operacionale  100     100 

A10 Kalibrimi i kaldajave 15   15   

 Shuma 623   523  100 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Siguri 
me 

Operative 
Transferi 
me 

kapitale 

A.1 
Mbështetje për infrastrukturën dhe , 
shërbimet mbështetëse 

623   523  100 

 Shuma 623   523  100 
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Siguri 
me 

 
Operativ 
e 

Transferi 
me 

 
kapitale 

A.1 
Mbështetje për infrastrukturën dhe , 
shërbimet mbështetëse 

623   523  100 

 Shuma 623   523  100 

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021, 2022 

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

 

P09240.O1.A3 
Ngrohje dhe gatim me gaz të lëngshëm 
për ngrohje për arsimin e mesem 
profesional dhe konviktet 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240Arsim mesem profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Bashkia Shkoder , nder shërbimet që ajo ofron dhe mbështet shkollat është dhe shërbimi i ngrohjes me gaz të lëngshëm. 
Për krijimin e kushteve sa me të favorshme të nxënësve që mësojnë në shkollat e mesme profesionale të Bashkisë 
Shkoder, kemi parashikuar blerjen e gazit të lëngshëm për ngrohje dhe gatim në konvikte. 
Do të furnizohen 2  shkolla të mesme profesionale për ngrohje dhe 1 konvikt për gatim. 
Shkolla e mesme profesionale 
Shkolla Arben 
Broci Shkolla 
Kole Margjini 

 
Konvikti i shkollës Prenk 
Jakova 
Nisur nga këto të dhëna nga DAR 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, me 15 kg ( një bombol gazi ) për 4 
muaj në vit. Ndërsa për gatim është llogaritur 4 bombola për 9 muaj . 

ii. Synimi i projektit 

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

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

b) Rezultatet që prisni 

Realizmin e të gjitha shërbimeve për krijimin e kushteve të përshtatshme në të gjitha shkollat 9- vjeçare . 
nxënësit në shkollat e Bashkisë Shkoder të kenë kushte sa me të favorshme gjate qëndrimit dhe ndjekjes se procesit 
mësimor. 
c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Nxënësit, mësuesit Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

Totali   

(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri 
me 

 
Operative 

Transferime kapit ale 

A. 1 Blerje gaz i lëngshëm për ngrohje 
dhe gatim për sistemin e mesem 
profesional dhe konviktet 

3000   3000   

 Shuma 3000   3000   
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

Totali   

(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri 
me 

 
Operative 

Transferime kapit ale 

A. 1 Blerje gaz i lëngshëm për ngrohje 
dhe gatim për sistemin e mesem 
profesional dhe konviktet 

3000   3000   

 Shuma 3000   3000   
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

Totali  

(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Siguri 
me 

 
Operative 

Transferime kapit ale 

A. 1 Blerje gaz i lëngshëm për ngrohje 
dhe gatim për sistemin e mesem 
profesional dhe konviktet 

3000   3000   

 Shuma 3000   3000   

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

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

 

P09240.O1.A4 
Trajtimi ushqimor për konviktet dhe pagese kuotave 
financiare -bursave 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240Arsim mesem  profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Në zbatim të Vendimit të qeverise per traitimin me kuote ushqimore dhe financiare  me fondin e akorduar nga Ministria 
Ekonomise Mirëqenies Sociale dhe te ardhurat nga pagesat e kuotes financiare nga ato nxenesn qe jane ne konvikte 
por nuk perfitojne burse pasi nuk permbushin kriterret. Ne konvikte kemi 55 nxenes, te cilet mesojne ne shkollat e 
Bashkise Shkoder. 

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. Vlerësimi kërkesave në 
përputhje me kapacitetet Kryerja e 
procedurave përkatëse. 
Monitorimi i procesit b) Rezultatet që prisni 

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

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

Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënës dhe komunitet e zonave përkatëse 

Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

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

3870   3870   

 Shuma 3870   3870   
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

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

3870   3870   

 Shuma 3870   3870   

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

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

3870   3870   

 Shuma 3870   3870   

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: Drejtoria  Ekonomike Arsimi, 
Bashkia Shkoder Institucioni 
likujdues:Bashkia Shkoder 
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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: 09240Arsim mesem  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 ti 
mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në 
jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vëmendje 
të veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në 
fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale . 
Në këtë kontekst është edhe sigurimi i bazës materiale për disa institucione që ka në 
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. Vlerësimi kërkesave në 
përputhje me kapacitetet Kryerja e 
procedurave përkatëse. 
Monitorimi i procesit b) Rezultatet që prisni 

Krijimi kushteve optimale të punës për mësuesit dhe nxënësit gjatë procesit mësimor 

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

Nxënësit e shkollave 
Stafi mësimdhënës dhe komunitet e zonave përkatëse 

Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 Blerje materiale në shërbim të konvikteve 100   100   

A.2 Blerje materiale kuzhine 60   60   
 Shuma 160   160   
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Siguri 
me 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 Blerje materiale në shërbim të konvikteve 100   100   

A.2 Blerje materiale kuzhine 60   60   

 Shuma 160   160   

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

A.1 Blerje materiale në shërbim të konvikteve 100   100   

A.2 Blerje materiale kuzhine 68   68   

 Shuma 168   168   

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e 
projektit: Drejtoria  Ekonomike Arsimi, 
Bashkia Shkoder Institucioni 
likujdues:Bashkia Shkoder 
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Nr. 6 

 

P09240.O1.A6 
Ngrohje dhe transport me lende djegëse 
karburante arsimit të mesëm profesional 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240Arsim mesem  profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

 
Burimi tjetër alternativ që Bashkia Shkoder Ofron shërbimin e ngrohjes është ai me naftë për kaldajat. Bashkia Shkoder 
ofron shërbimin e ngrohjes nëpërmjet sistemit të kaldajës për konviktin e shkollës Prenk Jakova. Ky konvikt ka 46 
nxënës rezident.  Për institucionet e cituara me sipër është marre në konsideratë konsumi orar  i kaldajave dhe 
gjithashtu kohen e domosdoshme për ngrohje 3-4 ore në ditë të shkollave për periudhën 4 mujore. 

ii. Synimi i projektit 

mi i shërbimit të ngrohjes me kaldaja në konvikt 
plotësim i nevojave aktuale për rritjen e cilësisë se 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 kaldaje për krijimin e kushteve të 
përshtatshme në konvikt n x ë nësit në shkollat e Bashkisë Shkoder të kenë 
kushte sa me të favorshme gjate qëndrimit 
c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Nxënësit, mësuesit Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

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

5280   5280   

 Shuma 5280   5280   
 

 
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 

5280   5280   

 Shuma 5280   5280   
 

 
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 

5554   5554   

 Shuma 5554   5554   

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



15 
 

 
 

Nr. 7 

 
P09240.O1.A7 
Furnizim me energji elektrike, ujë, shërbime 
postare, hostim WEB, internet arsimit të 
mesëm profesional 

Funksioni. 9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240Arsim mesem  profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

 
Në sistemin arsimor të mesem të përgjithshëm të Bashkisë Shkoder ndodhen 3 shkolla të mesme profesionale dhe 2 
konvikte. 
Për administrimin e funksionimin e shkollave të arsimit të mesem të përgjithshëm kërkohet mbështetja dhe financimi 
për shpenzimet për energji elektrike dhe ujë. 
Është bere planifikimi për energjinë elektrike . Është bere planifikimi për konsumin e ujit, furnizmin me internet 

ii. Synimi i projektit 

mi i shërbimit në shkollat e mesme profesionale 
përmirësim i nevojave aktuale për rritjen e cilësisë se shërbimit 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

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

b) Rezultatet që prisni 

Realizimin e të gjitha shërbimeve për krijimin e kushteve të përshtatshme në të gjitha shkollat 9- vjeçare . 
Nxënësit në shkollat e Bashkisë Shkoder të kenë kushte sa me të favorshme gjate qëndrimit dhe ndjekjes se procesit 
mësimor. 
c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Nxënësit, mësuesit Bashkia e Shkodrës 

e) Shpenzimet e llogaritura 

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurim e 

 
Operative 

Transfer 
ime 

 
kapitale 

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

19651   19651   

A2 
Shërbim Interneti 50   50   

 Shuma 19701   19701   

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurim e 

 
Operative 

Transfer 
ime 

 
kapitale 

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

19701   19701   

 Shuma 19701   19701   

 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurim e 

 
Operative 

Transfer 
ime 

 
kapitale 

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

19701   19701   

 Shuma 19701   19701   

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

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

 

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

Funksioni. 9 ARSIMI 

 
N/Funksioni:P092. Arsimi parauniversitar. 

 
Llojet e programit: 09240Arsim mesem  profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

 
Bashkia Shkoder çdo vit bën ndërhyrje dhe mirëmbajtje në shkolla. Rregullimi dhe riparimi i ambienteve shkollore, për 
të krijuar kushte normale në institucionet arsimore janë vlerësuar kërkesat e paraqitura nga shkollat e njësite 
administrative dhe atyre në qytete. Mirëmbajtja e ambienteve shkollore, për  të krijuar kushte normale në institucionet 
arsimore janë vlerësuar kërkesat e paraqitura nga dëgjesa publike për shkollat e njësitë administrative dhe atyre në 
qytete. Për vitin 2020  është menduar për të ndërhyre në 2 konviktet atë të shkollës Arben Broci dhe në konviktin e 
shkollës Prenk Jakova. Në konviktin Arben Broci kërkon ndërhyrje në objekt, me qellim që të jete në kushte optimale 
në raste emergjencash civile për të pritur banoret në nevoje. 

ii. Synimi i projektit 

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Inspektimet rutine në objektet arsimore në varësi të Drejtorisë Ekonomike të Arsimit 
Studimi i situatës në çdo objekt që do kërkoj 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 dhe grafikun e punimeve ,fondin limit 

b) Rezultatet që prisni 

Rregullimi dhe riparimi në objektet arsimore janë të riparuara në kohe dhe në cilësinë e duhur për një proces 
mësimor të rregullt dhe brenda kushteve teknike , si dhe mundësia e zhvillimi të procesit mësimor në kushte me 
dinjitarë për nxënësit dhe stafin. 
Ruajtja e objekteve arsimore nga amortizimet e mëtejshme e cila do kishte dhe një kosto me të madhe financiare për 
institucionin tone. 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 2020 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

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

4550   4550   

 Shuma 4550   4550   
 

 
Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 

 
Totali 
(mijë 
lekë) 

Nga kjo: 

 
Paga 

 
Sigurime 
me 

 
Operative 

Transferime 
 
kapitale 

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

4550   4550   

 Shuma 4550   4550   

 

 
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 mesem 
profesional 

3429   3429   

 Shuma 3429   3429   

 
f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike Arsimi, Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: 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: 09240Arsim mesem  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 ti 
mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësime, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në 
jetën komunitare. 
Bashkia e Shkodrës duhet të sigurojë mirëfunksionimin e një numri të madh institucionesh që kërkojnë një vëmendje 
të veçantë bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”, Neni 23, Funksionet e bashkive në 
fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike, pika 11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale . 
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 date 16.6.2011 Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë 
 
Çdo vit është planifikuar për të bërë sigurimin e objekteve, për konviktet e Bashkisë 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 2020 

 
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 

190   190   

 Shuma 210   210   

 

 
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 Shpenzime për dezinfektimin e 
ndërtesave 

190   190   

 Shuma 210   210   

 

 
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 

190   190   

 Shuma 210   210   
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f) Periudha e zbatimit 
vitit 2020,2021,2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria  Ekonomike Arsimi, Bashkia Shkoder 
Institucioni likuidues: Drejtoria  Ekonomike 
Arsimi 
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Nr. 10 

Projekti: P09240.O1.A10.Rikonstruksioni i objektit 
të ish shkollës veterinare. 
 
 

Funksioni. 9 ARSIMI 
 
N/Funksioni:P092.  Arsimi  parauniversitar. 
Llojet e programit: 09240Arsim mesem  
profesional 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata 

Në zonën e quajtur “Guerrile”,zonë e cila përfshin lagjen nr. 1 dhe 2 të qytetit tëShkodrës, një prej zonave më të vjetra 
të qytetit tëShkodrës, ndodhet godina e ish shkollës“Veterinare”. Godinë e ndërtuar që nga viti 1950, në pronësi të 
bashkisë së Shkodrës, aktualisht jonë funksionsi pasojë e gjendjes së amortizuar infrastrukturore. 
Kjo godine, që shërbente si shkollë profesionale, filloi të degradojë pas abandonimit të godinës si rrjedhojë e vendimit 
të Qeverisë për të mbyllur shkollën profesionale te Veterinarisë.  
 
Një godinë e tillë, në këtë lagje, me një popullsi ku nga viti në vit është zgjeruar si pasojë e lëvizjeve migratore nga 
zonat rurale në zona urbane, ku aktualisht numri i banorëve të kësaj lagje ka arritur rreth 30 000 banorë, është me 
shumë vlerë për t’u rikonstruktuar dhe kthyer në një qendër multifunksionale për komunitetin. 
Bashkia e Shkodrës, në vazhdim të punës për rikonstruksionin e godinave, pronë e saj, synon rivitalizimin e këtij 
objekti, në shërbim të komunitetit. 
Kjo godinë ka kapacitet për të krijuar ambjente për edukimin professional gjithpërfshirës për të gjitha grupmoshat, 
sipas nevojave dhe specifikave që paraqet komuniteti dhe territori i Bashkisë së Shkodrës mbi shërbimet edukative, 
sociale, turistike, zhvillimin ekonomik, etj. 
Buxheti per realizimin e ketij projekti dote behet i mundur nepermjet rialokimeve si dhe donacioneve te ndryshme 
pergjate vitit 2020-2021-2022. 

ii. Synimi i projektit 

Rikonstruksioni i godinës së ish shkollës veterinare. 
Përshtatshmëria për ofrimin e shërbimeve multifunksionale edukative, sociale, arsimore, kulturore në shërbim të 
komunitetit. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

Projektimi i ndërhyrjeve infrastrukturore. 
Fillimi i punimeve për rikonstruksionin e godinës. 
Kryerja e punimeve infrastrukturore. 
Pajisja me bazën e nevojshme material të ambjenteve. 
Programe arsimore që rrisin jetën profesionale, teknike dhe personale të studentëve dhe rritjen dhe zhvillimin e 
mëtejshëm ekonomik në komunitetin tonë. 
Ofrim I shërbimeve komunitare të plota dhe gjysmë ditore, që përfshijnë: (shërbimet ndërmjetëse lidhur me 
punësimin, asistencë sociale, psikologjike dhe ligjore) për çdokategori dhe grupmoshë. 

b) Rezultatet që prisni 

Godinë multifunksionale e gatshme nga ana infrastrukturore për të ofruar shërbime edukuese, sociale, kulturore, etj. 
Ofrimi i shërbimeve sipas nevojave dhe kërkesave të komunitetit dhe territorit. 
Përmirësim i situatës social-ekonomike të komunitetit. 

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

Komuniteti 
Bashkia 
Organizatat 

Bashkia 
Organizatat 
Komuniteti 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime 
Operati
ve 

Transferi
me 

Kapitale 

A.1 
Rikonstruksioni i objektit 
të ish shkollës veterinare. 

   
 

 
 

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit 
Janar – Dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Studimeve, planifikimit dhe koordinimit të investimeve; 
Drejtoria e Kulturws, Arsimit, Rinisw dhe Sportit; 
Stafi i Drejtorisë Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik; 
Stafi i drejtorisë ekonomike të arsimit; 
Institucion likuidues:Bashkia Shkodër 

  


